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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Tese tem como título “Indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos em 

terra (ISPETRO): uma proposta metodológica de sistematização” e, conforme padronização 

aprovada pelo colegiado do DDMA local se encontra composta por uma introdução geral 

(embasamento teórico e revisão bibliográfica do conjunto da temática abordada, incluindo a 

identificação do problema da tese), uma caracterização geral da área de estudo, além da 

metodologia geral empregada, bem como dos seguintes capítulos:  

Capítulo 1: Percepção e caracterização ambiental de campos petrolíferos em terra: 

uma análise comparativa; 

Capítulo 2: Indicadores econômicos de sustentabilidade para campos petrolíferos em 

terra: uma proposta metodológica de seleção; 

Capítulo 3: Indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos em terra: uma 

proposta metodológica de sistematização 

Todos os capítulos/artigos estão no formato do periódico ao qual foram submetidos; 

os endereços dos sites onde constam as normas dos periódicos estão destacados em cada 

capítulo/artigo. 
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RESUMO 
 

 

A tessitura da discussão contemporânea acerca da sustentabilidade da indústria petrolífera 

torna-se cada vez mais notória ao passo em que os aspectos ambientais desta atividade 

apresentam, principalmente em campos petrolíferos situados em terra, um significativo 

potencial para geração de impactos ambientais. Portanto, o objetivo geral da tese foi o de 

propor uma metodologia de seleção, adaptação, validação e priorização e sistematização de 

indicadores de sustentabilidade campos petrolíferos em terra (ISPETRO). Assim, foram 

definidos os seguintes objetivos específicos, analisar a percepção dos atores sociais 

diretamente afetados pela atividade petrolífera como ferramenta para seleção participativa de 

indicadores de sustentabilidade; analisar o posicionamento científico de uma rede de 

especialistas, mediante a adoção do método Delphi como ferramenta para seleção de 

indicadores de sustentabilidade; propor uma metodologia participativa de seleção de 

indicadores de sustentabilidade pautada na relação da percepção dos atores sociais integrada 

ao parecer científico de uma rede de especialistas; propor a validação, priorização e 

sistematização de um conjunto de indicadores para avaliação de sustentabilidade de campos 

petrolíferos em terra. Foram realizadas entrevistas padronizadas ou estruturadas a fim de 

agregar a percepção dos moradores dos diferentes campos petrolíferos. Para análise dos 

dados, foi utilizada a análise de correspondência que consiste em técnica estatística 

multivariada, que fornece ferramentas para analisar a associação entre as linhas e colunas de 

uma tabela de contingência. A análise dos dados quantitativos procedeu-se com a técnica 

estatística multivaridada de correspondência (AC) através da construção de tabelas de 

contingência com as determinadas variáveis descritas, bem como utilizou-se do teste de 

proporções multinomiais para a categorização da influência dos grupos analisados sobre cada 

indicador. Neste teste são avaliadas proporções par a par nos dois níveis da tabela de 

contingência de dados entre as multinomiais.  Foi necessária a proposição de uma 

metodologia consistente cientificamente e que permitisse o cruzamento da percepção das 

comunidades com o posicionamento científico dos especialistas, logo foram estabelecidos e 

sistematizados os critérios de inclusão e exclusão dos indicadores. Após a adaptação dos 

indicadores com base na participação dos especialistas e da população, procedeu-se à análise 

de componentes principais (ACP) que é uma das mais utilizadas análises estatísticas para 

descrever padrões de variações dos dados em um conjunto multivariado. Foram realizadas 

duas etapas distintas para a seleção das variáveis relevantes para a construção dos índices de 

sustentabilidade dos Campos de Petróleo e Gás do Rio Grande do Norte: (1) uma ACP inicial 

foi realizada para inspeção dos dados de ponderação do Processo Analítico Hierárquico 

(AHP) e para indicar quali-quantitativamente quais os indicadores de sustentabilidade 

adequados para as suas respectivas dimensões e, (2) a posteriori, ACPs para cada dimensão, 

separadamente, para selecionar os indicadores mais relevantes. Foram selecionados 23 

indicadores que foram analisados conforme a discrepância informada pelos especialistas 

quanto às dimensões da sustentabilidade e ficaram reordenados em indicadores da dimensão 

econômica E1, E2, E12, E13, E17 e S15; indicadores da dimensão social S4, S5, S14, S17 e, 

S19; indicadores da dimensão ambiental E3, A1, A7, A8, A10, A19 e A28; indicadores da 

dimensão institucional E19, E20, S20 e A29. Conclui-se que a sustentabilidade pode ser 

mensurada por um conjunto de indicadores definidos como prioritários capazes de indicar a 

situação da sustentabilidade de campos petrolíferos em terra podendo ser acrescentados os 

indicadores complementares com a finalidade de refinamento da avaliação. Apontam-se 

como o estado de sustentabilidade mais favorável os campos petrolíferos com menor 

interface com as comunidades e que não apresentaram Áreas de Proteção Permanente 

próximas às suas instalações.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Campos petrolíferos em terra, Seleção participativa de indicadores 

de sustentabilidade, Sistematização de Indicadores de Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

 

The tessitura of the contemporary discussion about the sustainability of the oil industry 

becomes increasingly evident while at environmental aspects of this activity presents, mainly 

in oil fields situated on land, a potential significant for the generation of environmental 

impacts. The general objective of the thesis was to propose a selection methodology, 

adaptation, validation, prioritization and systematization of sustainability indicators in oil 

fields on land (ISPETRO). Thus, the following specific objectives were defined, analyze the 

perception of social actors directly affected by oil activity as a tool for participative selection 

of sustainability indicators; analyze the scientific positioning of a network of specialists, 

through the adoption the Delphi method as a tool for selecting sustainability indicators; 

propose a participatory methodology of selection of sustainability indicators guided in the 

relation of perception of integrated social actors at scientific opinion from a network of 

specialists; propose the validation, prioritization and systematization of a set of indicators to 

evaluate the sustainability of oil fields on land. The methodology it was structured into four 

parts, for the first hypothesis we used the methodology applied to the communities where it 

was considered the exploratory and descriptive category as the types of most suitable 

research. Were conducted standardized or structured interviews in order to aggregate the 

perception of residents of different oil fields. For data analysis, was performed the 

correspondence analysis that consists of a multivariate statistical technique which provides 

tools to analyze the association between rows and columns of a contingency table. The 

quantitative data analysis proceeded with multivariate statistical technique of correspondence 

(AC) through the construction of contingency tables with determined variables described, as 

well as was used the multinomial proportions test for the categorization of the influence of 

the groups analyzed over each indicator. In this test, are evaluated proportions pairwise in the 

two levels of data contingency table between the multinomial. To evaluate the qualitative 

data was performed with the aid of Content Analysis, using the "analytical description which 

operates according to systematic and objective procedures of message content". Thus, it was 

necessary the proposal of a consistent methodology scientifically and to allow the crossing of 

the perception of the communities with scientific positioning of specialists, were thus 

established and systematized the criteria for inclusion and exclusion of indicators. After the 

adaptation of the indicators based on the participation of specialists and population, 

proceeded to the principal component analysis (PCA) which is one of the most used 

statistical analyzes to describe patterns of variation of the data in a multivariate set. Were 

performed two distinct stages for the selection of relevant variables for the construction of 

sustainability indexes of the oil fields and Gas of Rio Grande do Norte: (1) an initial PCA 

was performed for inspection of data weighting of the Analytical Hierarchy Process (AHP) 

and to indicate qualitative and quantitatively which sustainability indicators suitable for their 

respective dimensions and, (2) a posteriori, PCAs for each dimension, separately, to select 

the most relevant indicators. Were selected 23 indicators that were analyzed according to the 

discrepancy informed by specialists about the dimensions of sustainability and were 

reordered at indicators of economic dimension E1, E2, E12, E13, E17 and S15; indicators of 

social dimension S4, S5, S14, S17 and S19; indicators of environmental dimension E3, A1, 

A7, A8, A10, A19 and A28; indicators of institutional dimension E19, E20, S20 and A29. It 

was concluded that sustainability can be measured by a set of indicators defined as priorities 

able to indicate the status of sustainability of oil fields on land, can be implemented the 

complementary indicators to the purpose of refinement of evaluation. Are pointed out as the 

state of sustainability most favorable the oil fields with smaller interface with communities 

and who did not have a Permanent Protection Areas near their installations.  

 

KEYWORDS: ONSHORE Oilfield, Sustainability Indicators, AHP, PCA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A tessitura da discussão contemporânea acerca da sustentabilidade da indústria 

petrolífera torna-se cada vez mais notória ao passo em que os aspectos ambientais desta 

atividade apresentam, principalmente em campos petrolíferos situados em terra, um 

significativo potencial para geração de alterações físicas, químicas, biológicas e 

socioeconômicas que podem ser provocadas por suas instalações, bem como por suas 

interações com as comunidades do entorno.  

Atrelada a essas características, apresenta-se premente a necessidade empresarial de 

demonstração do desempenho socioeconômico das organizações, a fim de respaldar os 

posicionamentos relativos à tomada de decisões frente aos investidores e sociedade. Desta 

forma, um dos principais instrumentos utilizados têm sido os relatórios de sustentabilidade 

compostos por indicadores que permitam a análise temporal e comparativa das dimensões 

abordadas. Desta feita, a elaboração de relatórios de sustentabilidade tem proporcionado 

maior eficácia na interação entre a indústria e as partes interessadas resultando no 

melhoramento das decisões de investimentos e outras relações com o mercado (GRI, 2012; 

POPE; ANNANDALE; MORRISON-SAUNDERS, 2004).  

Porém, apesar da relevância que os relatórios de sustentabilidade apresentam, 

constata-se que os critérios para seleção destes indicadores são em linhas gerais, baseadas na 

subjetividade daqueles que os selecionam, fragilizando o processo de avaliação devido a 

fatores de interferência e opiniões conflitantes que possam existir em função da relação de 

interesses com a empresa (MARTINS; CÂNDIDO, 2015; MOLDAN; JANOUŠKOVÁ; 

HÁK, 2012; SIENA, 2008). 

 Essa visão apoia-se conceitualmente em um tripé da sustentabilidade (triple bottom 

line) composto, no mínimo, por aspectos econômicos, ambientais e sociais, entre outros, e só 

se efetivaria caso eles fossem atendidos em sua integralidade. Outrossim, a ORGANISATION 

FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT  sugere, no  Handbook on 

Constructing Composite Indicators: Methodology and user guide, que em relação à avaliação 

da sustentabilidade, deve-se levar em consideração, também a dimensão institucional destes 

indicadores, a fim de possibilitar uma melhor análise e abordagem conceitual da 

sustentabilidade (SACHS, 2004; OECD, 2008).  

Logo, pode-se apontar com base nessa leitura que a sustentabilidade alicerça um 

compromisso com o desenvolvimento de políticas, tanto organizacionais como públicas, que 

compreendam a dimensão social, econômica, ambiental e institucional, que possam ser 

mensuradas em seus múltiplos critérios, com a utilização de indicadores pautados em bases 
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científicas que os definam e lhes confiram metodologia segura de graduação de sua 

significância, para que assim, expressem cada vez mais legitimidade aos resultados que 

apresentam (BELLEN, 2005; VILLAS-BÔAS et al., 2005; ONU, 1972). 

Assim, em linhas gerais, a extensão da atuação das empresas para além da variável 

econômica, incluindo também, no mínimo, as dimensões social, ambiental e institucional 

seriam fundamentais à atuação sustentável destas atividades. 

Desta forma, este será o conceito de sustentabilidade tomado como referência no 

âmbito desta tese, tendo em vista que esta abordagem conceitual é a base referencial 

epistemológica adotada pelo autor do Índice de Sustentabilidade da Mineração (ISM), que foi 

determinado como marco ordenador para esta pesquisa (VIANA, 2012). 

Depreende-se então, da análise epistemológica da sustentabilidade, que, sem que se 

obtenha uma mudança mais profunda de paradigma, que conduza à sustentabilidade real, 

seria possível realizar mudanças prioritárias nos processos produtivos para colocá-los no 

rumo da sustentabilidade. Essa é a proposta do sistema de avaliação e do cálculo do Índice de 

Sustentabilidade da Mineração (ISM), que será adaptado à atividade petrolífera, mais 

especificamente ao segmento Upstream da cadeia produtiva para campos petrolíferos em 

terra no Rio Grande do Norte.  

Neste contexto, o desafio hora enfrentado é o da inserção social no processo decisório 

de seleção de indicadores, a fim de torná-lo participativo por aqueles que diretamente são 

influenciados pela atividade petrolífera, para possibilitar a adoção de indicadores que 

representem o estado de sustentabilidade de campos petrolíferos enquanto espaços 

geográficos. 

Conceitualmente o termo espaço geográfico foi considerado neste estudo segundo a 

perspectiva de Santos (2013) como conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas 

de ações, onde os objetos tendem a ser cada vez mais artificiais, bem como os sistemas 

tendem a fins estranhos ao lugar. Este conceito foi assim adotado devido à espacialização dos 

campos petrolíferos constituir-se na inserção destes elementos artificiais (objetos) 

modificativos do ambiente e das relações sociais (ações) pela atividade petrolífera 

(VALENTIN; SPANGENBERG, 2000).  

Adicionalmente a esta perspectiva abordada sobre a sustentabilidade apresenta-se a 

necessidade mais aprofundada de se tomar como base destes estudos a abordagem da 

resiliência enquanto capacidade de manutenção e recomposição do ambiente como um dos 

principais vetores da sustentabilidade, isto é, um dos caminhos para se atingir tal fim 

(VEIGA, 2014). 
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Assim, embora seja uma necessidade premente a avaliação da sustentabilidade das 

atividades realizadas pelo homem, pode-se aduzir que em função da complexidade de 

parâmetros e relações envolvidos, não é possível aferir na plenitude a realidade, visto que 

esta avaliação é um processo de simplificação desta. Assim, se faz imperioso que sejam 

destacados indicadores que permitam aproximações fiéis ao retrato das interações entre a 

atividade avaliada e seus reflexos sociais, econômicos e ambientais dentre outras dimensões 

possíveis. Sem embargo, revisitando o caminho pela qual a sociedade define e mensura o 

progresso, percebe-se, desde a década de 1990 verifica-se um crescente número de 

organizações envolvidas no desenvolvimento e definição de sistemas de indicadores 

(MOLDAN; JANOUŠKOVÁ; HÁK, 2012; PINTÉR et al., 2012).  

Em conformidade com essas colocações, defronta-se com a situação dos campos 

petrolíferos em terra, situados na região semiárida do estado do Rio Grande Norte, para 

através da análise de conteúdos da percepção ambiental das comunidades diretamente 

afetadas, assim como do posicionamento de especialistas na área petrolífera, selecionar, 

adaptar, validar e sistematizar a proposição de um conjunto de indicadores de 

sustentabilidade para campos petrolíferos em terra  (ISPETRO). 

Foram selecionados como objeto de estudo deste trabalho, os campos petrolíferos 

Riacho da Forquilha (RFQ), Lorena (LOR), Estreito (ET), Salina Cristal (SCR), Fazenda 

Pocinho (FP) e Canto do Amaro (CAM). Estes campos foram selecionados, por dois critérios 

específicos, primeiro devido à elevada produção onshore e em segundo lugar em razão de 

uma histórica interface socioambiental percebida com a existência de termos de compromisso 

firmados pela empresa operadora dos campos junto aos órgãos ambientais e Ministério 

Público em função do passivo ambiental presente em algumas destas áreas. Um dos focos do 

estudo é o Campo Petrolífero do Canto do Amaro (CAM), em Mossoró e Areia Branca-RN, 

por se tratar do maior campo petrolífero em terra em termos de área no estado, bem como 

possuir significativas vulnerabilidades socioambientais (COSTA FILHO, 2007). 

Com relação à cadeia produtiva do setor petrolífero, é possível dividi-la em três 

segmentos, conhecidos como Upstream, Midstream
1
, e Downstream

2
, subdivididos em cinco 

etapas: exploração, produção, refino, transporte e distribuição; esta definição se faz 

importante em face de o segmento da cadeia produtiva do petróleo, foco deste estudo ser o 

Upstream, que compreende a exploração, a perfuração de poços, a completação, a produção e 

transporte do óleo até as refinarias para ser processado, etapas da produção que possuem 

                                                           
1
 Midstream é o segmento da cadeia produtiva onde são realizadas as etapas de transformação da matéria-prima 

em seus derivados que serão destinados ao consumo (CAMPOS, 2007). 
2
 Downstream, é o segmento de distribuição e comercialização dos derivados do petróleo, sendo caracterizada 

como uma fase de logística da atividade petrolífera (CAMPOS, 2007). 
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influência direta sobre o espaço geográfico dos campos petrolíferos em terra (CAMPOS, 

2007). 

A etapa de exploração é constituída pela localização e caracterização dos 

reservatórios de petróleo ocorridos na natureza e que apresentam utilidade comercial sendo 

tomados como base para esta caracterização os estudos geológicos, geofísicos e sondagens 

exploráveis; nesta etapa é realizada a determinação das propriedades petrofísicas das rochas 

reservatório e das propriedades dos fluidos da formação produtora de óleo e gás; é também 

determinada a estimativa da reserva; é realizado o acompanhamento, planejamento e 

desenvolvimento dos campos petrolíferos; realiza-se a interpretação de resultados testes de 

pressão; são feitas simulações e previsão de comportamento de reservatórios de óleo e gás 

(THOMAS, 2004).  

Sobre a etapa de perfuração, contempla as atividades relacionadas ao projeto e 

perfuração propriamente dita do poço que faz comunicação do reservatório à superfície. O 

projeto do poço determina as várias fases da perfuração, envolvendo a seleção da técnica 

apropriada (para perfuração, cimentação e revestimento do poço), do tipo de sonda, da 

unidade de perfuração, dos vários equipamentos (brocas, colunas de perfuração e 

revestimento, ferramentas de monitoração e controle da trajetória do poço, ferramentas de 

perfilagem, dentre outras) e dos fluidos de perfuração. No projeto e execução do poço são 

considerados os fatores econômicos e, principalmente, os aspectos de segurança inerentes à 

operação (THOMAS, 2004). 

O autor citados, destaca que na etapa de completação tem-se a preparação do poço 

para a produção, envolvendo técnicas de isolamento das zonas produtoras e testes de vazão e 

pressão do poço. Dependendo-se do potencial produtor do reservatório, vinculado às 

propriedades petrofísicas da rocha e das propriedades dos fluidos do reservatório, há 

necessidade da utilização de técnicas de estimulação química (acidificação), mecânica 

(fraturamento hidráulico) ou químico-mecânica, para se aumentar a produtividade do poço. 

No que se refere à etapa de produção, envolve o projeto, monitoração e garantia do 

fluxo de óleo/gás, da rocha reservatório até a superfície, e o envio para as linhas de surgência 

e sistema externo de transporte, ou armazenagem, que se dá nas estações coletoras. 

(THOMAS, 2004). 

Portanto, utilizou-se como marco ordenador deste estudo o Índice de Sustentabilidade 

da Mineração (ISM) proposto por Viana (2012), por se tratar a atividade petrolífera de 

indústria de pesquisa, lavra, extração, refinação, processamento, comércio e transporte de 

petróleo provenientes de poço, xisto, ou de outras substâncias minerais a partir de depósitos 
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ou massas minerais, conforme marcos regulatórios da indústria mundial do petróleo 

(TOLMASQUIM; PINTO JÚNIOR, 2011).  

Considerando o declínio da produção de campos petrolíferos em terra no estado do 

Rio Grande do Norte (ANP, 2015), e que estes então inseridos em espaços geográficos 

ambientalmente vulneráveis, no semiárido do estado (COSTA FILHO, 2007; PETTA et. al. 

2007), a questão norteadora desta tese foi: como realizar metodologicamente a seleção, 

adaptação, validação e priorização de indicadores de sustentabilidade para a sistematização 

do conjunto de indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos em terra 

(ISPETRO)? 

A primeira hipótese é a de que, a seleção de indicadores do marco ordenador da 

pesquisa baseada exclusivamente na caracterização ambiental e na percepção das 

comunidades dos campos petrolíferos seria suficiente para a proposição de indicadores de 

sustentabilidade para a composição do conjunto de indicadores de sustentabilidade para 

campos petrolíferos em terra. 

A segunda hipótese é a de que a seleção de indicadores do marco ordenador da 

pesquisa baseada exclusivamente no posicionamento técnico-científico de um conjunto de 

especialistas na atividade petrolífera, com base no método Delphi, seria suficiente para a 

proposição de indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos em terra. 

 Assim, a hipótese a ser confirmada é a de que quanto mais participativa for a seleção 

dos indicadores de sustentabilidade que compõe o marco ordenador da pesquisa, melhor será 

a adaptação, priorização e validação do índice a ser proposto.   

A fim de responder ao questionamento e testar as hipóteses esta tese teve como 

objetivo geral propor uma metodologia de sistematização de indicadores de sustentabilidade 

para campos petrolíferos em terra, no semiárido potiguar (ISPETRO). 

Portanto, os objetivos específicos foram definidos em consonância com o 

direcionamento a ser dado para o sucesso do estudo no sentido de: analisar a percepção dos 

atores sociais diretamente afetados pela atividade petrolífera como ferramenta para seleção 

participativa de indicadores de sustentabilidade; analisar o posicionamento científico de uma 

rede de especialistas, mediante a adoção do método Delphi como ferramenta para seleção de 

indicadores de sustentabilidade; propor uma metodologia participativa de seleção de 

indicadores de sustentabilidade pautada na relação da percepção dos atores sociais integrada 

ao parecer científico de uma rede de especialistas; propor a validação, priorização e 

sistematização de um conjunto de indicadores para avaliação de sustentabilidade de campos 

petrolíferos em terra.  
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Para responder à questão central, esta tese está estruturada por uma introdução, marco 

referencial, caracterização geral do espaço geográfico em estudo e metodologia geral, sendo 

posteriormente composta por três capítulos que são artigos científicos. 
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2. MARCO REFERENCIAL  

 

 

Hodiernamente, grandes empresas de exploração mineral, bem como as que atuam 

com a atividade petrolífera, tem buscado demonstrar sua solidez mercadológica tanto para 

acionistas e futuros investidores quanto para a sociedade em geral, por meio de relatórios de 

sustentabilidade, elaborados com base em sistemas de indicadores de sustentabilidade, 

desenvolvidos com base em redes de interessados no assunto. Portanto, considerou-se neste 

estudo como interessados, as comunidades diretamente afetadas pela atividade petrolífera, 

bem como um conjunto de especialistas na atividade, cuja participação se deu por meio da 

percepção ambiental pautada na metodologia da análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

Portanto, utilizou-se neste trabalho a percepção, campo da Psicologia que permite 

vinculá-la a outras ciências no que concerne à possibilidade de mensuração da relação do ser 

com o meio em que se insere sendo adotada nesta pesquisa a base teórico-metodológica da 

percepção ambiental em sentido amplo, além da percepção sensorial individual, que consiste 

no suporte das ciências naturais e sociais para a racionalização da utilização e conservação 

dos recursos naturais da biosfera, para o melhoramento da relação do homem com o meio, 

associando ao sentimento com o lugar, isto é à topofilia (OLIVEIRA, 2012; TUAN, 2012; 

WHYTE, 1978).  

Desta forma, parte-se da perspectiva do paradigma emergente de que todo 

conhecimento científico-natural é científico-social e todo conhecimento é local e total, não 

apenas dualista difícil de entender e de percorrer, mas que clareia a necessidade de “voltar às 

coisas simples, à capacidade de formular perguntas simples”, para a partir delas serem 

fortalecidos os constructos da sustentabilidade. (RODRIGUES et al., 2012; SANTOS; 

BECKER, 2012; SANTOS, 2008; SIENA, 2008; TAYRA; RIBEIRO, 2006; VALENTIN; 

SPANGENBERG, 2000; WHYTE, 1977). 

 Assim, foi possível analisar como indivíduos ou grupos de indivíduos percebem 

como os aspectos ambientais da atividade petrolífera, não apenas fisiográficos, mas também 

socioeconômicos, podem interferir de forma significativa em sua vivência e relação com a 

sustentabilidade, logo, com a análise, lançou-se mão dos indicadores de sustentabilidade que 

efetivamente constituem a base para a avaliação da atividade em campos petrolíferos 

(OLIVEIRA, 2012; TUAN, 2012; CORRÊA, 1997; WHYTE, 1977). 

Com relação aos indicadores de sustentabilidade, verifica-se que grandes empresas 

petrolíferas, entre elas a PETROBRÁS, têm gerado seus relatórios de sustentabilidade anuais 

baseados nos modelos propostos pela rede multistakeholder internacional Global Reporting 

Initiative (GRI), que estabeleceu suplementos de indicadores para setores específicos, como é 
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o caso da atividade extrativa, tanto mineral quanto para o setor de petróleo e gás (GRI,2012; 

VIANA, 2012).  

Sobre essa temática, em 2010, a International Petroleum Industry Environmental 

Conservation Association (IPIECA), a American Petroleum Institute (API) e a International 

Association of Oil and Gas Producers (OGP), apresentaram um modelo reestruturado para os 

relatórios de sustentabilidade específicos para as empresas que exploram o mercado do 

petróleo e gás, tal constatação é relevante, pois demonstra a atualidade deste tema, mas 

principalmente, um aumento na preocupação das empresas petrolíferas, para com as questões 

relativas ao desenvolvimento sustentável, reflexo de uma transição lenta que vem se 

consolidando na busca da redução de impactos ambientais (IPIECA/API/OGP, 2010). 

Mais recentemente, em 2012, a GRI estabeleceu suplemento específico para a 

indústria petrolífera, o Oil and Gas Sector Supplement (OGSS), no qual é apresentado um 

modelo para elaboração de relatórios de sustentabilidade para as empresas do setor (GRI, 

2012).  

Porém, há de se observar que estes modelos de relatórios são voltados para as 

empresas, como meio de divulgação de suas atividades, mecanismo utilizado para a produção 

do balanço social, ficando muito atrelados a análise de dados quantitativos econômicos como 

investimentos financeiros realizados nas diversas áreas da corporação.  

 Assim, para a consolidação do estado da arte em sistemas de indicadores de 

sustentabilidade utilizados para a avaliação das atividades serão apresentadas as principais 

iniciativas de estudos realizados nessa área de pesquisa nos próximos tópicos da tese. 

 

2.1 SISTEMAS DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE  

 

O termo indicador é derivado do verbo indicar, originário do latim indicare  e significa 

apontar, descobrir, anunciar, estimar. Atualmente os indicadores são ferramentas construídas 

por uma ou mais variáveis, que revelam a complexidade de fenômenos aos quais se referem 

(HAMMOND et al., 1995). 

Mensurar a sustentabilidade de uma atividade é fundamental para operacionalizar este 

conceito que se dá por meio da definição de indicadores de sustentabilidade os quais se 

configuram em respostas passíveis de análise e inferência de resultados. Os indicadores 

devem capturar a essência do problema e apresentar uma interpretação sistêmica; serem 

estatisticamente validados, não manipuláveis por intervenção política e serem mensuráveis 

(HAK et al., 2011). 
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A definição de indicadores de sustentabilidade é fundamental para que haja uma clara 

identificação do que se entende por sustentabilidade, uma vez que a compreensão do seu 

significado irá estabelecer o processo de interpretação dos resultados obtidos com a leitura do 

indicador (MARTINS; CÂNDIDO, 2008). 

Os indicadores são um fenômeno bem conhecido no âmbito da gestão na atualidade, 

visto que gerenciar e entender a complexidade de sistemas como a nossa sociedade ou o meio 

ambiente requer simplificação.  Verifica-se assim que existe na literatura um grande número 

de indicadores que podem ser utilizados para a avaliação socioeconômica e ambiental para a 

tomada de decisão (TURNHOUT et al., 2007).  

Há necessidade de sistemática coleta de dados e análise crítica dos mesmos na 

utilização de sistemas de indicadores de sustentabilidade, bem como a observância de vários 

aspectos relativos às características dos indicadores, tais como: relevância, clareza e 

transparência, facilidade no entendimento dos mesmos, credibilidade, fundamentados em 

dados existentes e de fácil observação e aquisição, e é de relevância que a informação seja 

temporal (VILLAS-BÔAS et al., 2005).  

De forma geral, alguns dos sistemas de indicadores que se fazem mais presentes e 

com maior aplicabilidade, são: Pressure/State/Response (PSR); Driving-force/State/Response 

(DSR); Human Development Index (HDI); Dashboard of Sustainability (DS); Barometer of 

Sustainability  (BS); Ecological Footprint Method (EFM); e Monitoring environmental progress 

(MEP) (BELLEN, 2005). 

 A indústria de petróleo e gás, responsável pelo fornecimento da maioria das fontes de 

energia que se utiliza na atualidade, tem reconhecida importância no cenário global e se 

propõe, através de suas organizações de classe, como a International Petroleum Industry 

Environmental Conservation Association (IPIECA), a American Petroleum Institute (API) e a 

International Association of Oil and Gas Producers (OGP), a reportar-se às partes 

interessadas no negócio através da apresentação de indicadores de sustentabilidade, 

financeiros e não financeiros, em seus relatórios. A indústria do petróleo mundial vem 

utilizando os indicadores propostos por iniciativas como o Global Reporting Initiative (GRI), 

que atualmente é utilizado pela Petrobrás em seus relatórios de sustentabilidade, mas que 

apresenta problemas e dificuldades na adaptação dos mesmos para suas características 

específicas e proporções físicas com atuações em diversos ambientes. Segundo a IPIECA, o 

maior desafio da indústria do petróleo ao montar seus relatórios de sustentabilidade é a 

determinação de como selecionar, definir e medir os indicadores apropriados (VIEIRA et al., 

2008). 
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Os indicadores de sustentabilidade diferenciam-se dos demais, por demandarem uma 

visão de mundo integrada, tendo que relacionar, para tanto, a economia, o meio ambiente e a 

sociedade de uma dada localidade (DANTAS; REIS, 2009). Nesta perspectiva, a escolha dos 

indicadores necessita de uma criteriosa avaliação, para que nenhuma realidade seja ignorada 

e nenhum problema seja esquecido, tendo em vista que é a partir de seus resultados que será 

possível a determinação de soluções e o estabelecimento de procedimentos a serem adotados 

para se obter um futuro melhor. 

Desta forma, verificou-se que uma das maiores dificuldades para implementação de 

sistemas de indicadores de sustentabilidade origina-se na falta ou deficiência de bases de 

dados que possibilitem a composição de índices de sustentabilidade, principalmente no que 

tange à atividade econômica abordada neste estudo, uma vez que, devido ao seu caráter 

econômico estratégico no mercado internacional a maioria dos dados relativos ao 

desempenho econômico é de cunho sigiloso. Outros fatores que interferem são os problemas 

conceituais e a definição metodológica que seja amplamente aceita e permita a agregação de 

informações minimizando a existência de dados incompatíveis e de qualidade questionável, 

assim, será abordado nos próximos tópicos o desenvolvimento histórico da atividade 

petrolífera e sua interface com a sustentabilidade. 

 

2.2 A ATIVIDADE PETROLÍFERA E SEU PERCURSO HISTÓRICO  

 

O petróleo, do latim petra (pedra) e oleum (óleo), tem sido, no curso dos últimos 

anos, a principal fonte de energia utilizada pela sociedade contemporânea, mesmo sendo um 

recurso natural não renovável. O petróleo é constituído basicamente por uma mistura de 

compostos químicos orgânicos (hidrocarbonetos). A exploração desse recurso tem gerado 

aspectos e impactos ambientais, exigindo com isso um processo de licenciamento ambiental 

que seja sustentável em todas as suas dimensões (THOMAS, 2004). 

Apesar das discussões acerca da origem do petróleo em razão das divergentes teorias 

orgânica e inorgânica, o que se sabe é que esse mineral vem sendo utilizado desde os tempos 

bíblicos e gradativamente ganhou espaço no mercado mundial. Todavia, foi apenas na década 

de 1850 que teve início a indústria do petróleo através da sua descoberta pelo coronel Edwin 

L. Drake, em Tittusville, Pensilvânia, Estados Unidos, que resultou na fundação da 

Pennsylvania Rock Oil Company nos Estados Unidos em 1859. Logo após a célebre 

descoberta do Cel. Drake, em Tittusville, Pensilvânia, com um poço de apenas 21 metros de 

profundidade perfurado por um sistema de percussão movido a vapor, que produziu 2 m³/dia 

de óleo. Descobriu-se que a destilação do petróleo resultava em produtos que substituíam, 
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com grande margem de lucro, o querosene obtido a partir do carvão e o óleo de baleia, que 

eram largamente utilizados para iluminação (THOMAS, 2004). A partir de então, iniciaram-

se as buscas e consequentes competições pelo “óleo de pedra”, denominação criada na época 

a fim de diferenciar o petróleo dos óleos de vegetais e gorduras animais. E, apesar dos altos 

custos produtivos, algumas empresas começaram a atuar desordenadamente nesta área de 

forma que toda a produção era levada diretamente ao mercado para um consumo diverso, 

desde medicamentos a lubrificante de móveis.   

 A segunda fase da indústria do “Ouro Negro”, como passou a ser denominado, inicia-

se em 1870, quando John D. Rockefeller modificou o modo de produção do petróleo, 

utilizando o modelo de interação vertical e possibilitando a estabilização do mercado e, 

consequentemente, a consolidação da Standart Oil Company, empresa que controlava os 

oleodutos e ferrovias da região. Iniciou-se, com isso, a era do “império Rockefeller” 

(CAMPOS, 2007).   Entretanto, mesmo com a alta eficiência estratégica e funcional da 

Standart, em razão dos seus excessos de poder político-econômico que esta empresa 

proporcionava, em 1890, depois de inúmeras reclamações de empresas concorrentes, foi 

outorgada pela Suprema Corte Federal dos Estados Unidos a legislação Sherman Act. Neste 

ato, o monopólio da Standart foi dividido entre 33 (trinta e três) empresas que 

proporcionaram avanços comerciais na indústria petrolífera (CAMPOS, 2007).   

 Em meio a Revolução Industrial e com a invenção dos motores a gasolina e a diesel, 

os lucros expressivos com a indústria petrolífera começaram a insurgir em grande escala. 

Desta maneira, o século XX particulariza-se por ser representado pela era do petróleo, 

principalmente com a relevância e benefícios trazidos durante a Primeira Grande Guerra.  

Assim, as buscas cada vez mais incessantes trouxeram várias descobertas e, por isso, países 

como Irã, Iraque, Rússia, México, entre outros, iniciaram estratégias para a produção deste 

mineral na tentativa de minimizar a hegemonia e consolidação norte-americana, 

especialmente no pós Segunda Guerra (THOMAS, 2004). 

 Cabe ainda mencionar que, mesmo diante desse poderio norte-americano, surgiu em 

1958 a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e, dois anos mais tarde, a Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), com o escopo de organizar e regulamentar a 

indústria do petróleo nos países membros que agora iniciavam suas explorações e além de 

transformá-los em grandes potências. 

 No Brasil, as primeiras pesquisas que se têm notícias são de 1891, no Estado de 

Alagoas, porém, o primeiro poço foi perfurado apenas seis anos mais tarde, no Município de 

Bofete, São Paulo, com produção de 0,5 m³ de óleo (THOMAS, 2004). E, até o final de 1939, 

aproximadamente, 80 poços haviam sido perfurados. 
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 Contudo, o marco inicial desta indústria no Brasil está na criação da Petróleo 

Brasileiro S.A (Petrobrás) em 1953, durante o governo de Getúlio Vargas, pós Revolução de 

Trinta que marcava a interferência federal na economia brasileira, em meio ao notório 

desinteresse das empresas internacionais de exploração e da campanha “O Petróleo é Nosso” 

(TOLMASQUIM; PINTO JÚNIOR, 2011). A empresa foi sancionada pela Lei 2.004/53 que 

garantiu um mínimo de 51% das ações em controle da União.  

 Após sua criação, descobriu-se petróleo em pelo menos 13 (treze) estados brasileiros, 

isto porque, segundo Tolmasquim e Pinto Júnior (2011), “[...] já em sua criação, a Petrobrás 

recebeu um capital de US$ 165 milhões, advindo do CNP (relativos a campos em produção, 

duas refinarias e infraestrutura de transporte) [...]”. De fato, o Conselho Nacional do Petróleo 

(CNP) criado em 1938, foi o responsável por garantir que a Petrobrás atendesse aos modelos 

padrões das organizações internacionais e a impulsionasse para grandes explorações. 

 Mais tarde, na década de 1970, quando os campos do Recôncavo Baiano davam sinais 

de escassez, descobriu-se a Bacia de Campos e a Plataforma Continental, no Rio de Janeiro e 

Rio Grande do Norte, respectivamente (THOMAS, 2004). Tem início então as modificações 

nas estratégias da Petrobrás frente às regulamentações da OPEP nos preços internacionais do 

petróleo e as mudanças com novas tecnologias offshore, ou seja, no fundo do mar. 

 Nesse momento, em nível mundial, ocorre o primeiro choque do petróleo em 

1973/1974 e 1979. Como resposta, o governo federal passa a propiciar maiores estímulos às 

explorações através dos contratos de risco, pelos quais “[...] as empresas internacionais 

exerceriam, por conta e risco, atividade de E&P - Exploração, Desenvolvimento e Produção 

do Petróleo – em troca de participação nos resultados, em caso de sucesso.” 

((TOLMASQUIM; PINTO JÚNIOR, 2011). 

 Estes contratos, todavia, não tiveram resultados satisfatórios. Dando continuidade nas 

buscas, na década de 1980, foram encontradas jazidas nos campos de Marlim e Albacora em 

águas profundas da Bacia de Campos e no Amazonas, bem como, constatou-se que em 

Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, haveria a segunda maior área petrolífera do 

país. Aproximadamente 50% dos investimentos diretos do Sistema Petrobrás foram 

realizados na década de 1980. A produção em 1989 foi de 616 000 barris por dia, ou seja, 3,3 

vezes maior do que a produção em 1980. O aumento da produção de petróleo ocorreu devido 

às várias descobertas nos poços terrestres e marítimos [...] (CAMPOS, 2007). 

 Entretanto, mesmo com a intervenção estatal na economia por intermédio de diversos 

planos e metas, a crise no governo brasileiro, reflexo, em parte, da crise no mercado 

internacional, resignava o petróleo à desvalorização em seu valor de comercialização. 
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 Iniciavam-se, assim, os questionamentos sobre o exercício exclusivo da Petrobrás no 

país, principalmente após, 1988, com a Constituição Federal mais liberal e sociológica que 

impedia o monopólio e estimulava a livre iniciativa, além de governos que estimulavam as 

privatizações. Porém, não houve como comprovar a ineficiência desse sistema estatutário no 

caso da Petrobrás, principalmente por comprovar-se a redução da dependência econômica 

externa quando o assunto era indústria petrolífera.  

 Logo, a Lei 9.478/97 que regulamenta a Emenda Constitucional nº 09/95, dentre 

outros fatores, combina a titularidade dos recursos tanto da União como da Petrobrás, além 

de promover o livre acesso a terceiros nos ativos de transporte e armazenagem relativos à 

indústria do petróleo, propagando-se por meio das licitações. Noutro plano, a nível estadual, 

o Rio Grande do Norte (RN) foi e ainda é um dos Estados brasileiros com grande potencial 

petrolífero. Isso porque, como observado, desde 1956 a Petrobrás iniciou suas buscas na 

região, mesmo que por muitas vezes não fossem concluídas devido à falta de viabilidade 

econômica. 

 De fato, somente em 1966, perfurou-se o primeiro poço pela extinta Companhia 

Estadual de Águas e Solos (CASOL), em Mossoró. E, apenas em 1973, no auge da primeira 

crise do petróleo e da crise do Complexo Baiano, tiveram início as pesquisas na Plataforma 

Continental – Campo de Ubarana, que tem limites com os municípios de Macau e Guamaré 

(ROCHA, 2005).  

 Um ano depois, esse poço marítimo produzia petróleo em alta escala. Adiante, em 

1979, durante as obras do Hotel Thermas em Mossoró, verificou-se a presença do petróleo 

possibilitando a perfuração de mais um poço terrestre do Estado.  Hodiernamente, a maior 

produção petrolífera no Estado está concentrada no Campo do Canto do Amaro, localizado 

no Município de Mossoró (ROCHA, 2005).  

O RN se destaca entre os maiores produtores de petróleo do País, sendo o segundo 

colocado no ranking da produção de petróleo com uma produção anual de mais de 21 

milhões de barris, levando em consideração a produção offshore (exploração de petróleo no 

mar) e onshore (exploração de petróleo em terra). No que diz respeito à produção onshore o 

estado é o maior produtor de petróleo do Brasil com uma produção de mais de 18 milhões de 

barris/ano. Devido à importância da atividade petrolífera, bem como seu impacto na 

economia e no meio ambiente do Estado, verifica-se a necessidade do desenvolvimento de 

estudos pautados na avaliação da sustentabilidade para os espaços geográficos onde existe 

este tipo de atividade extrativa. 
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2.3 SISTEMAS DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE APLICÁVEIS À 

ATIVIDADE PETROLÍFERA 

 

O grande desafio posto à indústria petrolífera, assim como para os governos e 

sociedade encontra-se em como desenvolver uma atividade, que garanta o atendimento das 

necessidades atuais, sem colocar em risco as necessidades das gerações futuras e, ao mesmo 

tempo, proteger o meio ambiente (CMMAD, 1991). 

A elaboração dos indicadores de sustentabilidade para o setor petrolífero deve levar 

em consideração as dimensões da sustentabilidade e incluir três aspectos essenciais: a 

economia, a igualdade e a ecologia, vistas sob uma perspectiva integrada, para dar uma visão 

mais concreta da relação antrópica com o meio ambiente, inserida no contexto da indústria de 

petróleo. 

Diante do exposto, o ato de disseminar informações sobre as diversas esferas que 

englobam a sociedade em geral e a atividade de extração petrolífera contribui para o processo 

de tomada de decisão por parte dos diversos stakeholders (são todas as partes interessadas 

nas atividades da empresa, englobando comunidades, órgãos públicos, empresas prestadoras 

de serviços, dentre outros), “viabilizando, em princípio, uma oportunidade em se mensurar 

variáveis de grande representatividade para o contexto contemporâneo e, em um segundo 

momento, traçando diagnósticos acerca das reais circunstâncias em que tais variáveis se 

apresentam” (AMORIM; CÂNDIDO, 2010). 

Para tanto, faz-se necessário o levantamento dos principais Sistemas de Indicadores 

de Sustentabilidade que vem sendo utilizados pela indústria petrolífera mundial, de forma a 

compor um quadro com capacidade de fundamentar teoricamente a aplicabilidade destes. 

Na década de 90, mesmo antes da Rio 92, o setor empresarial mundial iniciou sua 

movimentação no sentido de buscar adaptação das suas atividades ao conceito de 

desenvolvimento sustentável empresarial (VIEIRA et al., 2008).   

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) é uma rede global 

de sustentabilidade empresarial, que envolve cerca de 60 conselhos nacionais e regionais em 

36 países, contando com a participação de 22 setores industriais e 200 grupos empresariais 

que atuam em todos os continentes. No Brasil o WBCSD é representado pelo Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), é uma associação civil 

sem fins lucrativos, e que visa promover a integração empresarial em torno do tema da 

sustentabilidade empresarial, junto à sociedade civil e o governo. Hoje reúne mais de 70 dos 

maiores grupos empresariais do país, cujo faturamento é de cerca de 40% do PI e responsável 

por mais de 1 milhão de empregos diretos. O WBCSD propõe indicadores para medir a eco 
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eficiência das empresas e serem utilizados em relatórios para comunicar às partes 

interessadas o progresso de suas realizações econômicas e ambientais (VIEIRA et al., 2008). 

Outra iniciativa é a da International Petroleum Industry Environmental Conservation 

Association (IPIECA), que congrega companhias de petróleo e gás e é um dos principais 

canais de comunicação desta atividade econômica em âmbito das Nações Unidas (VIEIRA et 

al., 2008).  

Nestas associações são propostos sistemas de indicadores diretamente ligados à 

indústria do petróleo e gás, no que concerne às questões da própria gestão ambiental 

organizacional, bem como a relação com os stakeholders . O marco teórico destas iniciativas, 

assim como no ISM foi o conceito de “triple bottom line”, o qual engloba as dimensões 

ambiental, social e econômica.  

Estes indicadores caracterizam-se por serem quantitativos ou qualitativos, de acordo 

com o que se busca avaliar, porém não é apresentado um grau de agregação das informações, 

de forma que cada empresa possa apresentar seus valores absolutos (VIEIRA et al., 2008). Os 

autores dividem os indicadores em quatro conjuntos, atendendo ao conceito do triple bottom 

line, com os indicadores de desempenho ambiental, social e econômico, e separam os de 

saúde e segurança relativos à força de trabalho e ao produto. A justificativa apresentada para 

essa divisão é o reconhecimento do caráter potencialmente perigoso dos processos e produtos 

da indústria (IPIECA/API/OGP, 2010).  

 Em 1999, o Dow Jones Sustainability Index (DJSI) foi criado para rastreamento 

do desempenho das companhias líderes em relação ao desenvolvimento sustentável, também 

baseada na tríplice dimensão do desenvolvimento sustentável (VIEIRA et al., 2008). 

Assim como as outras metodologias apresentadas, o DJSI está voltado para a 

apresentação dos resultados das empresas que possuem ações disponibilizadas junto à bolsa 

de valores de Nova York, sendo uma iniciativa conjunta do Dow Jones Indexes, organização 

responsável pela apuração dos índices da Bolsa de Valores de Nova York e o SAM - 

Sustainability Group, uma empresa suíça de gerenciamento de ativos, investimento privado e 

serviços de pesquisa para investidores, baseado no enfoque de agregação de valor através da 

sustentabilidade (VIEIRA et al., 2008). 

Um dos sistemas de indicadores mais utilizados pela indústria petrolífera foi 

desenvolvido pela Global Reporting Initiative (GRI) e estabelece os parâmetros de 

elaboração de relatórios de sustentabilidade e as diretrizes da Global Reporting Initiative 

(GRI), tiveram a inclusão do suplemento setorial para as empresas de óleo e gás, Oil & Gas 

Sector Supplement (OGSS), lançado em fevereiro de 2012, em sua versão 3.1 (GRI, 2012). 
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Os Suplementos Setoriais complementam as Diretrizes com interpretações e 

orientações sobre como aplicá-las em determinado setor e incluem indicadores de 

desempenho específicos do setor. Os suplementos setoriais aplicáveis devem ser utilizados 

como complemento das Diretrizes e não em substituição a elas (GRI, 2011). 

Após a apresentação dos principais sistemas de indicadores de sustentabilidade que 

vem sendo adotados pela indústria mundial do petróleo, será procedida a apresentação do 

marco ordenador da pesquisa. 

 

2.4 O ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE DA MINERAÇÃO (ISM): UMA 

ABORDAGEM SOBRE O MARCO ORDENADOR DA PESQUISA 

 

Embora este estudo não seja de avaliação de impactos ambientais e sim de uma 

proposta metodológica para seleção e validação de indicadores de sustentabilidade, 

aproveita-se desta temática o conceito de área de influência direta, com base na Resolução 

CONAMA nº 305 de 12 de Junho de 2002, que esclarece que esta constitui-se no “Conjunto 

ou parte dos municípios envolvidos, tendo-se como base a bacia hidrográfica abrangida. Na 

análise social e econômica, esta área pode ultrapassar os limites municipais e, inclusive, os da 

bacia hidrográfica” (CONAMA, 2002), portanto, considerou-se para este estudo como a área 

de influência direta dos campos petrolíferos todo o espaço geográfico circunscrito nos limites 

estabelecidos pela ANP para os referidos campos. 

Este conceito é importante ao passo em que será detalhada no próximo tópico a 

caracterização geral do espaço geográfico em estudo. 

O marco ordenador desta tese é o Índice de Sustentabilidade da Mineração (ISM), que 

foi publicado no ano de 2012, como requisito à conclusão de doutoramento do pesquisador 

Maurício Boratto Viana, pesquisador do Centro de Desenvolvimento Sustentável da 

Universidade de Brasília. O objeto da referida tese foi o de aferir a sustentabilidade da 

mineração a partir da proposição de indicadores nas dimensões econômica, social e ambiental 

e objetivou a proposição e a aferição desse sistema (ISM), tendo por base setenta indicadores, 

que expressavam não só as ações levadas a efeito pelas empresas, mas também o reflexo 

delas na sustentabilidade e no bem-estar das comunidades situadas em seu entorno e dos 

municípios em que se localizavam as empresas de mineração que foram avaliadas (Quadro 

1).  
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Quadro 1:  Dimensões e Indicadores de Sustentabilidade do ISM 

Ambiental 

 

A1- Licença Ambiental 

A2- Condicionantes do Licenciamento 

A3- Pendência Ambiental Normativa 

A4- Estruturação Ambiental da Empresa 

A5- Certificação Ambiental 

A6- Ações Ambientais 

A7- Multas Ambientais  

A8- Passivo Ambiental Histórico  

A9- Estéril  

A10- Rejeito 

A11- Reaproveitamento de Estéril/ Rejeito 

A12- Gestão de Resíduos Sólidos 

A13- Intensidade e Gestão Hídrica 

A14- Intensidade e Gestão Energética 

A15- Gestão da Emissão de Gases do Efeito Estufa 

A16- Descomissionamento Ambiental da mina 

A17- Reabilitação de Áreas Degradadas 

A18- Preservação de Áreas Verdes 

A19- Impacto da Mineração em APP 

A20- Reserva Legal 

A21- Política de Proteção da Biodiversidade interna 

A22- Política de Proteção da Biodiversidade externa 

A23- Gestão da Emissão de efluentes líquidos 

A24- Gestão da Emissão de Particulados 

A25- Gestão da Emissão de ruídos e vibrações 

A26- Gestão Ambiental Participativa 

A27- Atuação Ambiental 

A28- Impacto visual 

A29- Plano diretor e agenda 21 local 

A30- Características Ambientais do município 

Econômica 

E1- Rentabilidade 

E2- Propriedade das terras 

E3- Características da Jazida 

E4- Pesquisa e Desenvolvimento 

E5- Salário Médio 

E6- Vulnerabilidade Econômica do Minério 

E7- Impacto Econômico do passivo ambiental 

E8- Descomissionamento Econômico da mina 

E9- Riscos Econômicos do Bem Mineral 

E10- Riscos Econômicos de acidentes na gestão 

E11- Riscos Econômicos do transporte do minério 

E12- Riscos Econômicos de fatores socioambientais 

E13- Riscos Econômicos da existência de comunidade  

E14- Fornecedores Locais 

E15- Renda 

E16- Impostos 

E17- CFEM- Contribuição Financeira pela exploração de recursos minerais 

E18- Alternativas econômicas pós-exaustão 

E19- Desempenho econômico do município minerador 

E20- PIP municipal per capita 
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Quadro 1: Dimensões e Indicadores de Sustentabilidade do ISM (CONTINUAÇÃO) 

Social 

S1- Responsabilidade Social 

S2- Desempenho socioambiental 

S3- Saúde e segurança 

S4- Acidentes de Trabalho 

 S5- Multas trabalhistas 

S6- Qualificação profissional 

S7- Taxa de rotatividade 

S8- Sindicalização 

S9- Benefícios trabalhistas 

S10- Participação feminina 

S11- Participação de trabalhadores locais 

S12- Descomissionamento social da mina 

S13- atuação empresarial 

S14- comunicação social 

S15- Percepção da mineração pela comunidade 

S16- Empregos 

S17- Desempenho social do município minerador 

S18- desenvolvimento municipal 

S19- Concentração de renda e pobreza  

S20- IDHM 

FONTE: Viana (2012). 

 

Estes indicadores foram selecionados, adaptados, sistematizados e validados em etapa 

posterior, para permitir o processo de mensuração da sustentabilidade dos campos 

petrolíferos objetos deste estudo. 

No próximo capítulo será abordada a caracterização geral do espaço geográfico de 

forma detalhada para fundamentar a seleção e proposição de adaptação dos indicadores para 

campos petrolíferos   
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3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO GEOGRÁFICO EM ESTUDO 

 

O Estado do Rio Grande do Norte (RN), possui cerca de 4 campos petrolíferos em 

fase de desenvolvimento e 81 campos em fase de produção de petróleo em terra. Constitui o 

recorte espacial da pesquisa os campos petrolíferos Riacho da Forquilha (RFQ), Lorena 

(LOR), Estreito (ET), Salina Cristal (SCR), Fazenda Pocinho (FP) e Canto do Amaro 

(CAM), localizados na Bacia Petrolífera Potiguar (Figura 1), no estado do Rio Grande do 

Norte, Brasil. Dentre estes, encontra-se o campo petrolífero Canto do Amaro que abrange 

uma área total de 362,8 km², considerado o maior campo de produção de petróleo onshore do 

país (ANP, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Campos petrolíferos constituintes do recorte espacial da pesquisa. 

Fonte: Autor (2016). 

Estes campos são classificados como campos em etapa de produção e foram 

selecionados em razão de sua elevada produção em terra e pela sua histórica interface 

socioambiental percebida com a existência de termo de ajustamento de conduta firmado junto 

aos órgãos ambientais e Ministério Público, em função do passivo ambiental presente em 

algumas dessas áreas (COSTA FILHO, 2007). 

Todos são considerados campos de produção de petróleo, cujas áreas variam de 1994 

a 36284 hectares, sendo concessionadas 100% à Petrobrás e se encontram localizados 

inteiramente no Rio Grande do Norte, distribuídos entre diferentes municípios (Tabela 1)  

(ANP, 2015).  
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Tabela 1: Dados gerais dos campos estudados 

Nome do campo Município(s) de 

localização 

Área total 

do Campo 

(ha) 

Quantidade 

de poços 

(unidade) 

Ano de Início da 

exploração do 

campo (ano) 

Canto do Amaro Mossoró, Areia 

Branca e Serra do 

Mel 

36287 ha 1782 1986 

Estreito Alto do Rodrigues, 

Carnaubais, Açu e 

Ipanguaçu 

20567 ha 1381 1982 

Salina Cristal Macau 4661 há 193 1987 

Fazenda Pocinho Macau e Pendências 9055 há 503 1982 

Riacho da Forquilha Apodi 1994 há 54 1989 

Lorena Governador Dix-

sept Rosado 

2393 há 80 1985 

Fonte de dados: ANP, 2015. 

Nos seis campos petrolíferos foi possível a identificação de comunidades, as quais 

compuseram o espaço amostral deste estudo. Estavam dispostas em 7 municípios diferentes e 

foram visitadas para a aplicação dos formulários para a análise da percepção ambiental da 

população referente à atividade petrolífera (Tabela 2) . 

Tabela 2: Quantitativo de domicílios por comunidade. 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; GOOGLE EARTH, 2015. 

Conforme dados do ano de 2015, o município de Mossoró e Areia Branca e Serra do 

Mel onde o CAM está inserido, têm uma estimativa populacional de 288.162, 27.356 e 

11.507 habitantes respectivamente. O Campo de Estreito apresenta-se espacialmente 

distribuído entre os municípios de Alto do Rodrigues, 13.915; Carnaubais, 10.760; Açu, 

57.292 e Ipanguaçu, 15.147 habitantes. O município de Apodi onde situa-se o campo Riacho 

da Forquilha apresenta uma estimativa populacional de 36.189. No município de Governador 

Dix-Sept Rosado, onde situa-se o campo de Lorena, estimou-se a população em 13.048 e os 

campos de Salina Cristal e Fazenda Pocinho estão situados em Macau, que conta com 31.318 

COMUNIDADE MUNICIPIO QUANTIDADE DE 

DOMICILIOS 

CAM- Serra Vermelha Areia Branca 107 

CAM- Canto do Amaro Areia Branca 83 

CAM- Piquiri Mossoró 202 

CAM- Sussuarana Mossoró 153 

CAM- Passagem de Pedra Mossoró 107 

CAM- Carmo Mossoró 57 

Campo Riacho da Forquilha Apodi 5 

Campo de Lorena  Gov. Dix-Sept Rosado 57 

Campo de Estreito Alto do Rodrigues 392 

Campo de Salina Cristal Macau 370 

Campo de Fazenda Pocinho Pendências 63 

TOTAL 1596 
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habitantes e Fazenda Pocinho apresenta parte da sua espacialização no município de Pendências 

com 14.751 habitantes (IBGE, 2015) 

A quantidade de poços varia entre os campos principalmente pela disponibilidade do 

recurso natural no subsolo. Em função da extensão espacial que ocupa, o campo com maior 

número de poços, dentre os estudados, é o Canto do Amaro com 1782 poços, dos quais 1038 

poços produtores, e o que possui menor quantidade de poços é o campo Riacho da Forquilha 

com o total de 54 poços sendo apenas 27 poços produtores. Estes quantitativos foram 

levantados junto ao Banco de Dados de Exploração e Produção (Tabela 3) (BDEP, 2015). 

 

Tabela 3: Quantitativo da produção média diária de petróleo em terra por campo petrolífero 

FONTE: ANP, 2016. 

*Produção do mês de janeiro de 2016 em barris de petróleo/dia; ** Quantidade de poços produtores; *** 

Relação da produção média diária por poço de petróleo 

 

Apesar da diferença e distância dos municípios onde estão localizados os campos 

estudados, o clima predominante em todos eles é o clima semiárido caracterizado por forte 

insolação, com temperaturas mínimas que variam em torno dos 22º C e temperaturas 

máximas com média em 33º C, marcado pela escassez, irregularidade e concentração das 

precipitações por período, com pluviometria média anual de 700 mm, evaporação de 1.760 

mm e um déficit hídrico de 1.000 mm, durante 09 meses por ano (COSTA FILHO, 2007; 

MOURA et al, 2007). 

Quanto a pedologia apresentou variação entre os campos, as tipologias encontradas e 

distribuídas entre eles (Figura 2), foram: Areias Quartzosas Distróficas (Salina Cristal e 

Fazenda Pocinho); Cambissolo Eutrófico (Fazenda Pocinho, Lorena e Estreito); Latossolo 

Amarelo Distrófico (Salina Cristal e Fazenda Pocinho, Riacho Forquilha, Canto do Amaro e 

Estreito); e Solos Aluviais Eutróficos (Estreito) (IDEMA, 2005).  

 

 

CAMPO 

PETROLÍFERO 
Produção total* 

Quantidade e 

poços** 
Produção/Poço*** 

Campo Canto do Amaro 15.378 bbl/ dia 1038 Poços 14,815 bbl/ dia/ poço 

Campo de Estreito 10.211 bbl/ dia 1008 Poços 10,129 bbl/ dia/ poço 

Campo de Fazenda 

Pocinho 
3.276 bbl/ dia 411 Poços 7,970 bbl/ dia/ poço 

Campo de Salina Cristal 2.703 bbl/ dia 175 Poços 15,457 bbl/ dia/ poço 

Campo de Lorena 655 bbl/ dia 57 Poços 11,491 bbl/ dia/ poço 

Campo Riacho da 

Forquilha 
2.249 bbl/ dia 27 Poços 83,296 bbl/ dia/ poço 

Rio Grande do Norte 51.516 bbl/ dia 4163 Poços 12, 3748 bbl/ dia/ poço 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Pedologia dos campos de produção. 

Fonte: Autor (2016). 

Sobre a hidrogeologia dos campos, estudos apontam que esses variam muito devido 

às diferentes regiões onde estão localizados. Observou-se que os Campos Canto do Amaro, 

Estreito, Salina Cristal e Fazenda Pocinho se encontram em áreas de relevância 

hidrogeológica por abrangerem rios, lagoas e até um estuário (o do Rio Apodi-Mossoró, no 

campo Canto do Amaro), o qual possuem relevância no ciclo hidrológico e funções 

ecossistêmicas. 
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As principais características hidrogeológicas foram identificadas em consulta aos 

bancos de dados geográficos dos temas na região, com base na Agência Nacional de Águas e 

na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Caracterização hidrogeológica dos campos 

Fonte: Autor (2016) 
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Desta forma depreende-se que as características hidrogeológicas dos campos 

petrolíferos são: 

 Campo do CAM, RFQ e LOR pertencentes ao aquífero Jandaíra e aquífero Barreiras, 

situado na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró. O CAM é composto pelo Rio Apodi-

Mossoró e Rio do Carmo, bem como Estuário do Rio Apodi-Mossoró. No campo RFQ 

percebe-se a presença do riacho que dá nome ao campo e no campo LOR não existe a 

presença de corpos hídricos (SEMARH, 2014; ANA, 2007); 

 Campo do Estreito: Pertencente ao aquífero Jandaíra e aquífero Barreiras, situado na 

bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, composto pelo rio Piranhas-Açu e conjunto de lagoas 

(SEMARH, 2014; ANA, 2007); 

 Campo Salina Cristal: Pertencente ao aquífero Jandaíra, aquífero Litorâneo Norte-

sudeste, aquífero Fraturado Semiárido, situado na bacia hidrográfica F. Litorânea Norte de 

Escoamento Difuso, com presença do rio casqueira em seu limite geográfico (SEMARH, 

2014; ANA, 2007); 

 Campo Fazenda Pocinho: Pertencente ao aquífero Jandaíra e aquífero Barreiras, 

situado na bacia hidrográfica F. Litorânea Norte de Escoamento Difuso, com presença do rio 

Mulungu na área do campo petrolífero (SEMARH, 2014; ANA, 2007). 

Para a caracterização de fauna e flora dos campos petrolíferos seguiu-se as 

nomenclaturas de fitofisionomia estabelecida no Projeto de Conservação e Utilização 

Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (Probio) coordenado pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA). Apesar da distinção em algumas feições de fitofisionomia 

encontradas, todos os campos em estudo se encontram dentro do Bioma Caatinga, a qual 

ocupa boa parte do semiárido brasileiro. 

No tocante à flora, a vegetação nativa caatinga é de extrema relevância biológica, pois 

apresenta fauna e flora peculiares, formada por uma vasta biodiversidade (com estimativa de 

pelo menos 932 espécies registradas, das quais 380 são endêmicas) e ainda é rica em recursos 

genéticos e de vegetação constituída por espécies, lenhosas, herbáceas, cactáceas e 

bromeliáceas (BRASIL, 2011). Constata-se a divisão fitofisionomia entre os campos (Figura 

4), onde somente nos campos Lorena e Riacho Forquilha, a predominante é a savana estépica 

(fitofisionomia da caatinga). A formação pioneira corresponde às áreas pedologicamente 

instáveis, com processos de acumulação fluvial, lacustre, marinha e fluviomarinha e está 

presente nos campos Salina Cristal, Canto do Amaro e Fazenda Pocinho (EMBRAPA, 2016).  
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Figura 4: Fitofisionomia dos campos 

Fonte: Autor (2016). 

No geral a vegetação que predomina é constituída pela caatinga hiperxerófila, 

apresenta xerofitismo mais acentuado, característica da zona de clima semiárido do Nordeste 

(Figura 5). A vegetação é arbustiva de porte médio no geral semidensa. As espécies mais 

comuns encontradas nas áreas de caatinga hiperxerófila são: catingueira (Caesalpinia 

pyramidalis); coroa-de-frade (Melocactus sp.); faveleiro (Cnidoscolus phyllacanthus Hoffm); 

jurema preta (Mimosa sp.); jurema branca (Pithecolobium dumosum); mandacaru (Cereus 

jamacaru); mufumbo (Combretum leprosum); pinhão brabo (Jatropha pohliana Mull. Arg.); 

xique-xique (Pilocereus gounellei) dentre outras (COSTA FILHO, 2007). 
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Figura 05: Vegetação presente na área de produção dos Campos Petrolíferos 

Fonte: Autor (2014). 

A mata ciliar de carnaúba ocorre nas várzeas dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu 

(Figura 6). É formada por palmeiras do tipo Carnaúba. Esse tipo de vegetação se adapta à 

salinidade dos solos de várzea (COSTA FILHO, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imagem panorâmica de poço petrolífero do CAM em APP do Rio do Carmo e Mata Ciliar de 

Carnaúba 

Fonte: Autor (2016) 

Uma das mais presentes fitofisionomias identidicadas foi a caatinga antropizada e a 

agropecuária, que está presente em partes de Canto do Amaro (Figura 7), Fazenda Pocinho e 
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Estreito, indicando a presença de atividades e ocupação antrópica e desmatamento 

(EMBRAPA, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mapa de caracterização da vegetação inserida no limite do espaço geográfico do Campo Petrolífero do 

Canto do Amaro. 

Fonte: EMBRAPA (2016); ANP (2014); Google Earth (2014); SEMARH (2014). 
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Da análise do uso e ocupação do solo nestes campos petrolíferos foi possível 

identificar que os campos de Lorena, e Riacho da Forquilha não apresentaram uso e ocupação 

relevantes do solo para além da produção de petróleo e da ocupação antrópica por algumas 

residências e comunidades (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Uso e ocupação dos campos Riacho Forquilha e Lorena  

Fonte: ANP (2015); IBGE (2014) 

 

 No campo Salina Cristal os principais usos encontrados além da ocupação da 

produção de petróleo (poços e estações coletoras) foram a carcinicultura e os tanques de 

evaporação para produção de Sal. No Campo Fazenda Pocinho, predominaram apenas os 

poços de petróleo e estações coletoras e a ocupação por algumas comunidades (Figura 9).  

No campo Canto do Amaro, foi onde se constatou a maior coexistência de outras 

atividades com potencial poluidor, com a extração e produção. A área do campo abrange 

tanques de evaporação para produção de sal e tanques de carcinicultura, uma estação de 

tratamento de efluentes domésticos, agricultura, além de englobar parte da zona urbana de 

Mossoró a sudoeste do campo.  
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Figura 9: Uso e ocupação dos campos Salina Cristal e Fazenda Pocinho 

Fonte: ANP (2015); IBGE (2014) 

 

No campo Canto do Amaro o alto grau de vulnerabilidade ambiental está relacionado 

com a presença de diversas estações coletoras, bem como verifica-se também esta 

características nos campos de Fazenda Pocinho, Salina Cristal e Estreito. As estações 

coletoras estão espalhadas por toda a área, sendo o campo de Canto do Amaro o que possui a 

maior quantidade desses reservatórios, e representam forte potencial de contaminação 

ambiental, pela enorme quantidade de hidrocarboneto manipulado nesses reservatórios, 

portanto se torna necessário o monitoramento constante destas instalações. Os valores 

relativos à vulnerabilidade encontram-se de médio a muito alto, e estão espalhados por toda 

área de estudo, estas áreas estão submetidas à intensa pressão antrópica em consequência das 

atividades relacionadas à indústria petrolífera (COSTA FILHO, 2007).  

O mapa de uso e ocupação apresentado a seguir ilustra bem o trecho supracitado sobre 

a vulnerabilidade ambiental da área; nele é possível observar a locação das estações 

coletoras, a dominância dos poços de petróleo, às áreas ocupadas pelos tanques de 

evaporação das salinas e as comunidades locais (Figura 10). 
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Figura 10: Uso e ocupação do espaço geográfico em análise. 

Fonte: ANP (2015); IBGE (2014); ANA (2007) 

A vulnerabilidade ambiental do espaço geográfico do CAM foi considerada no ano de 

2007, variando entre média a muito alta, o que significa dizer que a área apresenta riscos 

ambientais que podem interferir direta e indiretamente nas comunidades do entorno. As áreas 

com maior pressão antrópica correspondem à planície de inundação do Rio do Carmo em 

consequência da extração de óleo e gás praticamente às margens deste rio. As áreas com 

vulnerabilidade média estão localizadas nas margens da BR 110 nos povoados de Piquiri e 

Canto do Amaro. Os habitantes dessas comunidades são os principais implicados em caso de 

contaminação ambiental desta área, pois não estão treinados para um eventual acidente, 
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apesar de conviverem com o risco, além de não terem a noção da real dimensão do problema 

de uma área que abriga poços de petróleo e dutos de óleo/gás, muito próximo da planície de 

inundação do Rio do Carmo e de comunidades (COSTA FILHO, 2007; PETTA et. al. 2007). 

O óleo produzido escoa através de linhas de produção (Figura 11a), também 

conhecidas como linhas de surgência em sua maioria de até 3 polegadas de diâmetro da 

secção transversal, até as diversas Estações Coletoras, como exemplo a Estação Coletora Alto 

da Pedra “E” (EC-AP “E”) (Figura 11b), sendo posteriormente direcionada à Estação 

Coletora Central do CAM (EC-CAM). 

 

Figura 11: a) Linhas de Produção ou de surgência em primeiro plano; b) Estação Coletora-EC-AP “E” 

Fonte: autor (2014). 

O Processamento primário da produção é efetuado na Estação Central de Canto do 

Amaro, onde a água separada segue para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) na EC-

CAM e a água separada na Estação Coletora CAM-F segue para a ETE de CAM-F. (ANP, 

2009).  Após o tratamento na Estação Coletora EC-CAM, o óleo é transferido para a Estação 

Coletora da Refinaria de Petróleo Clara Camarão, situada no município de Guamaré/RN. 

No campo petrolífero Estreito, o maior percentual de uso e ocupação registrado foi na 

atividade de agropecuária, além das estações coletoras e dos poços de petróleo (Figura 12).  

Observou-se então que as áreas estudadas apresentam características inerentes ao 

estado do Rio Grande do Norte nos temas levantados: clima, pedologia, recursos hídricos, 

vegetação e uso e ocupação.  

 Da caracterização do espaço geográfico adotado como recorte espacial desta tese, 

percebeu-se que são encontradas nos limites dos campos petrolíferos outras atividades 

essenciais ao desempenho social e econômico do estado do Rio Grande do Norte, tais como a 

carcinicultura, a agricultura e a atividade salineira. 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 12: Mapa de uso e ocupação do solo no campo petrolífero de Estreito 

Fonte: ANP (2015); IBGE (2014); ANA (2007). 

 

Para a caracterização do espaço geográfico em estudo, também julgou-se necessária a 

análise das Áreas de Preservação Permanentes (APP) circunscritas nos limites dos campos 

petrolíferos, isto é, na área de influência direta da atividade.  

Logo, percebeu-se também a necessidade de analisar e apresentar na caracterização do 

espaço geográfico, as APP que sofrem influência direta das atividades. As APP são áreas 

protegidas, coberta ou não por vegetação nativa, que possuem como função ambiental a 
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preservação de recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica e da biodiversidade, 

facilitando o fluxo gênico de fauna e flora, protegendo o solo e assegurando o bem-estar das 

populações humanas (BRASIL, 2012). Nesse sentido, as APP identificadas que sofrem 

influência direta das atividades são: estuários, manguezais, cavernas, reservatórios artificiais 

e rios. 

No Campo petrolífero do Canto do Amaro (CAM), Figura 13, observa-se que 0,8 % 

das APP desse campo são ocupadas por poços petrolíferos e 0,0088% por estações coletoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Mapa de Localização de instalações petrolíferas CAM dentro de APP 

Fonte: ANP (2015); USGS (2015); IBGE (2014); IDEMA (2008). 
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Outrossim, nos Campos petrolíferos do Riacho da Forquilha (RFQ) e Lorena (LOR) 

não há ocupação das APP por poços petrolíferos ou estações coletoras (Figura 14). 

 

Figura 14: Mapa de Localização de instalações petrolíferas RFQ e LOR dentro de APP 

Fonte: ANP, 2015; USGS, 2015; IBGE, 2014; IDEMA, 2008, visita in loco. 

 

Por sua vez, nos campos petrolíferos de Fazenda Pocinho (FP) e Salina Cristal (SCR), 

percebem-se a ocupação de poços petrolíferos e estações coletoras dentro das APP (Figura 

15). No primeiro campo, apenas os poços petrolíferos ocupam as APP, representado 2,65% 

da área ocupada. No segundo campo, além dos poços petrolíferos com ocupação de 0,61%, as 

estações coletoras também estão presentes em 0,001% das APP. 
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Figura 15: Mapa de Localização de instalações petrolíferas FP e SCR dentro de APP 

Fonte: ANP (2015); USGS (2015); IBGE (2014); IDEMA, (2008). 

 

Por fim, no campo petrolífero de Estreito (ET) os poços petrolíferos ocupam 2,1% das 

APP, e não há ocupação das APP por estações coletoras (Figura 16). 

Assim, a partir da caracterização ficou evidente que estas atividades possuem 

relevante potencial poluidor e em conjunto com a atividade petrolífera, aumentam a 

vulnerabilidade ambiental dos campos. 
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Figura 16: Mapa de Localização de instalações petrolíferas ET dentro de APP 

Fonte: ANP (2015); USGS (2015); IBGE (2014); IDEMA (2008) 
 

A presença das comunidades também é relevante, por isso foi considerada como 

ponto primordial para apoio à seleção dos indicadores de sustentabilidade que se propõem 

para a avaliação da sustentabilidade de campos petrolíferos em terra, cuja metodologia para 

seleção, adaptação, hierarquização e validação será apresentada no próximo tópico desta tese. 

 Assim, verificasse a importância da caracterização geral do espaço geográfico 

estudado e parte-se para a metodologia geral da tese. 
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4. METODOLOGIA GERAL              

 

4.1 METODOLOGIA APLICADA ÀS COMUNIDADES 

 

Considerou-se a categoria exploratória e descritiva como os tipos de pesquisa mais 

indicados. Foram realizadas entrevistas padronizadas ou estruturadas a fim de agregar a 

percepção dos moradores dos diferentes campos petrolíferos. (MARCONI; LAKATOS, 

2011; MORRISON-SAUNDERS; SADLER, 2010; SÁNCHEZ; MORRISON-SAUNDERS, 

2010; MACLAREN, 1987).   

Inicialmente, utilizou-se para a pesquisa de percepção ambiental a entrevista 

estruturada pelo fato de contribuir com a coleta de dados detalhados e que possibilitassem 

uma melhor adaptação dos indicadores a serem propostos. Para tanto, realizou-se a aplicação 

de um formulário base inicial para melhoramento do formato dos questionamentos, sendo 

aplicado o total de 20 formulários adaptados do ISM. 

Após as correções que se fizeram necessárias, foi realizada a aplicação deste 

formulário em junho de 2014 no campo do CAM, com o objetivo de traçar o perfil 

socioeconômico e ambiental do espaço geográfico que seria estudado, tendo em vista que 

naquele momento, este era o objeto de estudo desta tese (APENDICE 1).  

A determinação do espaço amostral da pesquisa de caracterização das comunidades 

pertencentes ao CAM deu-se por meio de coleta de dados quantitativos disponibilizados pela 

Unidade Básica de Saúde (UBS) de Mossoró, onde foram identificadas 690 residências 

(Tabela 4), em 2014. 

 

Tabela 4: Quantitativo de domicílios por comunidade 

COMUNIDADE MUNICIPIO QUANTIDADE DE 

DOMICILIOS 

Serra Vermelha Areia Branca 107 

Canto do Amaro Areia Branca 83 

Piquiri Mossoró 200 

Sussuarana Mossoró 150 

Passagem de Pedra Mossoró 100 

Carmo Mossoró 50 

TOTAL 690 

Fonte: (BRASIL, 2014). 

 

O tamanho da amostra foi determinado conforme BOLFARINE; BUSSAB (2005). 

Para uma população de N=690, com margem de erro de 5% e 95% de confiança, supondo 

variabilidade máxima, o tamanho da amostra indicado foi de 247 (Equação 1). 
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Equação 1:                              

𝑛 =
𝑁

4(𝑁 − 1) (
𝐸

𝑍∝/2 )
2

+ 1

=
690

4(690 − 1) (
0,05
1,96)

2

+ 1

≈ 247 

Em que: 

N =Tamanho da população; 

Z∝/2 = é o valor crítico da distribuição de probabilidade normal (o Teorema do Limite Central 

é a base da Teoria de Amostragem, sendo na prática a determinação do intervalo de 

confiança. Para 90% de confiança, Z=1,645; para 95%, Z é igual a 1,96); 

E = Margem de erro (para mais e para menos – em percentual) 

 

Estas 247 residências foram divididas proporcionalmente entre as comunidades de 

acordo com número de habitantes. No povoado de Serra vermelha foram 38 residências 

investigadas; na comunidade do Canto do Amaro, 30; comunidade de Piquiri, 72; 

comunidade de Sussuarana, 54; Passagem de Pedra, 36; e na comunidade do Carmo, 18. A 

realização das entrevistas deu-se nos meses de junho, julho e agosto de 2014, onde foi 

entrevistado um representante por domicílio selecionado.  

A metodologia utilizada foi a de entrevista padronizada ou estruturada, que é aquela 

em que o entrevistador segue um roteiro que foi previamente estabelecido, cujo formulário 

utilizado foi adaptado de Viana (2012) e é “um instrumento essencial para a investigação 

social cujo sistema de coleta de dados consiste em obter informação diretamente do 

entrevistado” (MARCONI; LAKATOS, 2011). Avaliou-se o acesso às informações e a 

percepção destes quanto à atividade petrolífera desenvolvida no CAM, bem como as 

principais interferências ocorridas em âmbito comunitário com a implementação das ações da 

empresa, onde se buscava com este formulário a seleção dos indicadores que permitiriam 

avaliar a sustentabilidade das atividades que efetivamente possuem interface com a 

população diretamente afetada. Para análise dos dados, foi utilizada a análise de 

correspondência que consiste em técnica estatística multivariada, que fornece ferramentas 

para analisar a associação entre as linhas e colunas de uma tabela de contingência. 

Para investigar as possíveis associações e determinar as forças de associação entre (1) 

Faixa Etária vs. Resposta de conhecimento/desconhecimento, (2) Tempo de Residência vs. 

Resposta de conhecimento/desconhecimento, (3) Escolaridade vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento e (4) Vínculo com a Empresa vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento para cada indicador selecionado foi utilizada a análise 

multivaridada de correspondência (AC) através da construção de tabelas de contigência com 

as determinadas variáveis descritas anteriormente. Na AC, as associações observadas das 

duas variáveis (variável independente vs. dependente) são sumarizados pela frequencia de 

cada célula de uma tabela de contigência e, em seguida, posicionados em um espaço 

dimensional geométrico, de maneira que as posições de cada linha e coluna são consistentes 
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com as associações da tabela (NENADIC; GRENACRE, 2007). Foram considerados os eixos 

significativos da AC, os que correspondiam a uma variação cumulativa maior do que 80% da 

variação total dos dados.  

Para avaliar os dados de proporção de: Gênero do entrevistado vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento, para cada indicador selecionado, foi utilizado o teste de 

proporções multinomiais. Neste teste são avaliadas proporções par a par nos dois níveis da 

tabela de contigência de dados, entre as multinomiais (variável independente, separadamente) 

e dentro das multinomiais (variável dependente, separadamente). Todo o procedimento de 

comparações de proporções entre e dentro das multinomiais foi baseado em Goodman 

(1964). 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software R (R 

Development Core Team 2012), adotando o nível de significância de 5% (ZAR, 2010). Cada 

tipo de análise foi computado separadamente para evitar conflitos computacionais e 

matemáticos. Foram ainda utilizados os seguintes pacotes estatísticos adicionais do software 

R: pacote “ca” (GRENACRE 1993; NENADIC, GREENACRE, 2007). 

Para avaliação dos dados qualitativos foi realizada com o auxilio da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2011), utilizando-se da “descrição analítica que funciona segundo 

procedimentos sistemáticos e objetivos do conteúdo das mensagens”. 

Porém, verificou-se, inclusive na banca do seminário de qualificação desta tese, que o 

formulário aplicado apresentava algumas falhas que não permitiriam a análise detalhada que 

se esperava para possibilitar tal seleção, bem como, até aquele momento, não havia uma 

forma de correlacionar os dados das comunidades com o posicionamento dos especialistas 

que estavam analisando os indicadores, ao mesmo tempo em que a pesquisa de percepção era 

desenvolvida. 

Logo, não possibilitava selecionar de forma objetiva os indicadores que melhor se 

aplicariam à atividade petrolífera e que fossem representativos da percepção da população 

diretamente afetada pela atividade. 

Portanto, foi necessário refazer o formulário, bem como, percebeu-se a necessidade de 

ampliação da quantidade de campos petrolíferos para possibilitar a análise comparativa da 

sustentabilidade por meio dos indicadores a serem selecionados (APENDICE 2). 

Assim, a determinação do espaço amostral da pesquisa de caracterização das 

comunidades pertencentes aos campos petrolíferos deu-se por meio de coleta de dados 

quantitativos disponibilizados pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de Mossoró/RN, onde 

foram identificadas 709 residências circunscritas no perímetro do CAM (Tabela 5), em 2015. 

Com relação aos outros Campos petrolíferos, foi possível amostrar por contagem através de 
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imagem de satélite de alta resolução e fácil acesso utilizando-se da ferramenta Google Earth 

Pro mais 887 residências perfazendo um total de 1596. 

Tabela 5: Quantitativo de domicílios por comunidade. 

COMUNIDADE MUNICIPIO QUANTIDADE DE 

DOMICILIOS POR 

COMUNIDADE 

QUANTIDADE DE 

DOMICILIOS POR 

COMUNIDADE 

CAM- Serra Vermelha Areia Branca 107 21 

CAM- Canto do Amaro Areia Branca 83 16 

CAM- Piquiri Mossoró 202 39 

CAM- Sussuarana Mossoró 153 30 

CAM- Passagem de 

Pedra 
Mossoró 107 21 

CAM- Carmo Mossoró 57 11 

Campo Riacho da 

Forquilha 
Apodi 5 5 

Campo de Lorena 
Dix-Sept 

Rosado 
57 11 

Campo de Estreito 
Alto do 

Rodrigues 
392 76 

Campo de Salina Cristal Macau 370 72 

Campo de Fazenda 

Pocinho 
Pendências 63 12 

TOTAL 1596 314 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2015); GOOGLE EARTH (2015). 

Para uma população de N=1596, com margem de erro de 5% e 95% de confiança, 

supondo variabilidade máxima, o tamanho da amostra indicado foi de 310 domicílios a serem 

visitados, conforme a seguinte equação (BOLFARINE; BUSSAB, 2005): 

Equação 2:                              

𝑛 =
𝑁

4(𝑁 − 1) (
𝐸

𝑍∝/2 )
2

+ 1

=
1596

4(1596 − 1) (
0,05
1,96)

2

+ 1

≈ 310 

N =Tamanho da população; 

Z∝/2 = é o valor crítico da distribuição de probabilidade normal (o Teorema do Limite Central 

é a base da Teoria de Amostragem, sendo na prática a determinação do intervalo de 

confiança. Para 90% de confiança, Z=1,645; para 95%, Z é igual a 1,96); 

E = Margem de erro (para mais e para menos – em percentual) 

Estas 310 residências foram divididas proporcionalmente entre as comunidades. A 

única comunidade em que não foi adotado este critério foi a do campo Riacho da Forquilha, 

no município de Apodi, pois no perímetro circunscrito deste Campo Petrolífero encontram-se 

apenas cinco residências; logo, o total de residências foi acrescida, passando para 314 

habitações. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Protocolo CAAE- 50199515.8.0000.5537, (APENDICE 3). 
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Nesta proposta metodológica utilizou-se critérios de inclusão e exclusão baseados em 

uma escala de avaliação da pertinência do indicador de sustentabilidade construída com 

quatro categorias que levaram em consideração a função relação do critério de relevância 

junto aos atores sociais. 

Para a elaboração do novo formulário, todo o estudo levou em consideração o estado 

da arte em seleção de indicadores de sustentabilidade fundamentada nos princípios de 

Bellagio (BellagioSTAMP), quais sejam: visão guia em promover o bem-estar; considerações 

essenciais sobre as interações entre as dimensões da sustentabilidade; escopo espacial e 

temporal adequados; arcabouço referencial e indicadores padronizados; transparência por 

meio de métodos e fontes de dados acessíveis ao público; comunicação efetiva de fácil 

assimilação e disponibilização de dados com o máximo de detalhes práticos possível; ampla 

participação a fim de configurar os modos apropriados para refletir as visões do público e por 

último princípio acentua-se a continuidade e capacidade de sustentação, responsividade a 

mudanças e melhoria contínua local. (SINAN ERZURUMLU; ERZURUMLU, 2014; HAK; 

KOVANDA; WEINZETTEL, 2012; MOLDAN; JANOUŠKOVÁ; HÁK, 2012; PINTÉR et 

al., 2012; IBGE, 2010; VEIGA, 2010; OECD, 2008; VAN BELLEN, 2005; CAVALCANTI, 

2002; GALLOPIN, 1996; HAMMOND et al., 1995). 

Outrossim, os indicadores foram previamente analisados e classificados em 

percepção, onde os questionamentos foram relativos aos verbos “perceber, notar, conhecer” 

(conhecimento e relacionamento com o Campo Petrolífero); valores, onde o verbo utilizado 

nos questionamentos foi “sentir” (valores afetivos atribuídos ao Campo Petrolífero) e 

atitudes, com os questionamentos baseados nos verbos julgar, avaliar, achar” (experiências, 

opiniões e ações adotadas pela população frete à relação do indicador com o Campo 

Petrolífero); assim foram formulados adequadamente os questionamentos destinados à 

análise da percepção ambiental das comunidades para cada indicador (LUCENA; FREIRE, 

2014). 

Assim, foram adotados dois padrões de questionamentos. Um com as alternativas, 

Sim, Não e Não respondeu, para os questionamentos relativos aos indicadores de maior 

facilidade de assimilação, a exemplo do E1- Rentabilidade (Tabela 6).  

Tabela 6- E1-Você percebe se a rentabilidade do campo petrolífero interfere no modo de vida 

local? Por que? 

Categorias (+) Frequência 

SIM  

NÃO 

NÃO SABE OU NÃO RESPONDEU 

 

 

 

Por que? 

Fonte: Autor. 
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 Para a seleção dos indicadores que demandaram explicação mais detalhada para a sua 

compreensão, foi solicitada a opinião direta do entrevistado com relação à relevância, isto é, 

a pergunta foi formulada com a finalidade de se classificar a relevância do indicador em 

“muito relevante, relevante, pouco relevante e irrelevante”. Tal fato ocorreu como exemplo 

com o indicador E6- Vulnerabilidade Econômica do Petróleo (Tabela 7). 

Tabela 7- E6- Você nota a influência da Vulnerabilidade Econômica do Petróleo (destinação 

do petróleo e seu preço no mercado internacional) na economia da comunidade? Por quê?  

Categorias (+) Frequência 

MUITO RELEVANTE  

RELEVANTE 

POUCO RELEVANTE 

IRRELEVANTE  

NÃO SABE OU NÃO RESPONDEU 

 

 

 

 

 

Por que? 

Fonte: Autor. 

A partir dos resultados quantitativos obtidos com a percepção dos entrevistados sobre 

cada indicador, foi realizada análise qualitativa das informações, cuja base-metodológica foi 

pautada na Análise de Conteúdo, baseada em Bardin (2011), utilizada como instrumento para 

análise das falas dos entrevistados, donde advieram considerações importantes para a 

definição e melhoria dos indicadores. 

Assim, uma escala com variação entre 0 e 1 (Quadro 2) foi elaborada para categorizar 

os indicadores conforme o critério de relevância, padronizada graficamente em tons de cinza, 

visando tornar mais fácil a interpretação da matriz. Para tanto, definiu-se a função relação de 

cada indicador com a sustentabilidade, isto é, verificar se o indicador é direta ou 

indiretamente proporcional à melhoria da sustentabilidade que se visou avaliar. 

Quadro 2: Critérios de seleção percepção socioambiental. 

Quanto à determinação da escala de relevância do indicador 

IRRELEVANTE 
POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

0 − 0,25 < ≤ 0,25 − 0,50 < ≤ 0,50 − 0,75 < ≤ 0,75 − 1,00 

Foram excluídos os indicadores cuja 

percepção socioambiental possibilitou inferir 

na entrevista um quantum inferior a 50% da 

opinião da população no sentido da função 

relação. 

Foram selecionados os indicadores cuja 

percepção socioambiental possibilitou 

inferir na entrevista um quantum igual ou 

superior a 50% da opinião da população no 

sentido da função relação. 

Fonte: autor. 

 Para cada indicador, estabeleceu-se esta função relação e o aumento do valor refletiu a 

situação do estado de sustentabilidade. Para melhor compreensão, tem-se: 

 Indicadores com função relação positiva (+): quanto mais alto for o valor do 

indicador, melhor será o estado da sustentabilidade do Campo Petrolífero.  
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 Indicadores com função relação negativa (-): quanto mais alto for o valor do 

indicador, pior será o estado da sustentabilidade do Campo Petrolífero.   

O cálculo do índice depende da relação de cada indicador. De acordo com a função 

relação, são adotadas fórmulas diferentes. Por exemplo: para um indicador de valores entre 0 

e 1, quanto mais alto for seu valor, melhor será o estado de sustentabilidade. Sendo assim, um 

indicador de Licenciamento Ambiental, tendo relação positiva com o tripé da 

sustentabilidade, isto é, quanto maior o número de licenças ambientais válidas, maior 

também será o índice, que será tão mais alto quanto mais alto for seu valor, desta forma o 

indicador de licenças ambientais tem relação positiva com a sustentabilidade da atividade. 

O contrário pode ocorrer, como, por exemplo, com o indicador de número de multas.  

Ou seja, quanto maior for seu valor, quanto mais multas ambientais a empresa levar no 

espaço geográfico restrito ao campo petrolífero, menor será a sustentabilidade da atividade, 

desta forma o indicador de multas ambientais tem uma relação negativa para a 

sustentabilidade da atividade. A função relação é diferenciada pelos sinais + (positivo) e – 

(negativo).  A operacionalização é feita por meio das seguintes equações: 

 Equação 3 – Função relação positiva do índice 

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
 

Equação 4 – Função relação negativa do índice 

𝑓(𝑥) =
𝑋 − 𝑀

𝑚 − 𝑀
 

Diante disso, nas equações 1 e 2, o x é o valor correspondente ao  indicador; o m 

representa o valor mínimo da variável em um período determinado; e o M demonstra o nível 

máximo observado num determinado período. 
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4.2 METODOLOGIA PARA ANÁLISE DA AVALIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

 

Em uma etapa que ocorreu em paralelo a esta pesquisa, buscou-se a seleção dos 

indicadores mais apropriados para a avaliação da sustentabilidade de campos petrolíferos 

conforme a análise do posicionamento científico de uma rede de especialistas que foram 

consultados, o que possibilitou a seleção os indicadores através da adoção do método Delphi 

(WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). 

 O primeiro contato com cada membro que participou desta etapa foi realizada 

pessoalmente, o que por vezes serviu de motivação e por outras apresentou certa dificuldade, 

pois os colaboradores da empresa PETROBRAS, por razões de contrato, não puderam 

participar da pesquisa, uma vez que correriam o risco de divulgarem informações sigilosas.  

 Portanto o grupo de especialistas ficou fragilizado neste sentido, porém, buscou-se 

junto à empresas prestadoras de serviço, que atuam nos campos petrolíferos e na capital, para 

eliminação desta lacuna, o que reforçou as discussões acerca dos indicadores a serem 

selecionados. Outro ponto positivo foi a participação de analistas ambientais e consultores 

técnicos de órgãos públicos como os do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente (Idema-RN), que tem contato e experiência com a área licenciamento ambiental 

para a atividade de mineração, bem como para a área de licenciamento ambiental para a 

atividade petrolífera do RN. A equipe foi composta também por uma coordenadora de meio 

ambiente da Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), bem 

como por professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN), 

responsáveis por disciplinas do Curso de Especialização em Licenciamento de Petróleo e Gás 

onshore, que apresentam vasto conhecimento na área de Recursos Naturais, bem como uma 

lista de especialistas em licenciamento ambiental de petróleo e gás onshore formados neste 

curso, que atualmente estão trabalhando diretamente na área. 

 Participaram ainda representantes do setor público da área ambiental e de petróleo; do 

setor privado de prestação de serviços em petróleo, mas especificamente sondagem, 

perfuração e faturamento bem como instituições de pesquisa ligadas ao tema. Outra categoria 

que não tivemos participação foi a dos sindicatos de trabalhadores da área de petróleo, por 

alguma razão desconhecida não se disponibilizaram a participar. 

 Assim foi possível compor uma equipe multidisciplinar no painel de especialistas o 

que possibilitou a seleção dos indicadores melhor aplicáveis aos campos petrolíferos, tendo 

como formações acadêmicas, geógrafos; geólogos; gestores ambientais; ecólogos; biólogos; 

engenheiros químicos, civil, agrícola, ambiental, de petróleo e de materiais; sociólogo; 

advogado e assistente social, com titulações variando entre especialistas, mestres e doutores. 



57 

 

 Foi realizado um primeiro contato pessoal com cada um dos 78 integrantes, o que fez 

com que fosse criado um elo entre o autor e cada participante; após o contato pessoal, alguns 

por telefone e outros pessoalmente, a participação dos especialistas ocorreu via correio 

eletrônico, pelo qual foi disponibilizado o questionários para seleção, ponderação, 

identificação da disponibilidade de banco de dados, assim como sugestões para adaptação de 

cada indicador. 

 Esse formulário “é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador” (MARCONI; LAKATOS, 2011). A explicação do que concerne à pesquisa, à 

necessidade de adaptação posterior dos indicadores, bem como da seleção de indicadores que 

se aplicam especificamente ao segmento upstream da cadeia produtiva dos campos 

petrolíferos, se deu no momento do primeiro contato.  

 Desta forma, dos 78 consultados inicialmente, 52 se mantiveram na pesquisa na 

primeira submissão para a seleção dos indicadores. Seguiu-se a mesma sequência 

metodológica adotada no marco ordenado; foram enviados os formulários aos especialistas 

que atribuíram um valor a cada um dos possíveis indicadores, conforme os considerassem 

muito relevantes (nota 3), relevantes (2), pouco relevantes (1) ou irrelevantes/inaplicáveis (0) 

para a avaliação da sustentabilidade da atividade petrolífera em cada dimensão (Quadro 3). 

Quadro 3: Exemplo de questionário que foi submetido à apreciação do painel de especialistas 

 

Dimensão Econômica 

 

Indicador e sua Escala de 

Aferição 
Justificativa 

Dados 

disponíveis 

por campo 

Importância 

do Indicador 
Relação 

Rentabilidade 

Margem operacional (ou 

Margem Ebitda Earnings 

Before Interest, Taxes, 

Depreciation and 

Amortization) (ME) da 

empresa: 

ME < 0% → i = 0 

0% < ME ≤ 5% → i = 0,2 

5% < ME ≤ 15% → i = 0,4 

15% < ME ≤ 30% → i = 

0,6 

30% < ME ≤ 50% → i = 

0,8 

ME > 50% → i = 1 

É o principal indicador 

para aferir a saúde 

econômica da empresa. 

Valores altos obtidos 

durante anos seguidos 

são indicativos de um 

bom desempenho da 

empresa, enquanto que 

valores baixos indicam 

má gestão ou 

insustentabilidade no 

médio/longo prazo. 

SIM NÃO 

N
o
ta 0

- irrelev
an

tes/ in
ap

licáv
el 

 N
o
ta 1

- p
o
u
co

 relev
an

te 

N
o
ta 2

- R
elev

an
te 

N
o
ta 3

- M
u
ito

 relev
an

te 

 

P
O

S
IT

IV
A

 

Grau de 

facilidade 

de acesso 

aos dados 

0
- 

Im
p
o
ssív

el 

1
-D

ifícil acesso
 

2
- L

ib
eráv

el  

3
- P

ú
b
lico

 

N
E

G
A

T
IV

A
 

Sugestões quanto ao indicador (adaptação) 

Fonte: (VIANA, 2012). 
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 Uma das adaptações importantes e contribuições desta tese para facilitar a seleção dos 

indicadores consistiu no inserção da coluna com o questionamento sobre os dados 

disponíveis por campo, com banco de dados compilados, devendo os avaliadores 

responderem sim ou não, sendo considerado para fins de resultado estatístico a moda; bem 

como solicitou-se dos especialistas uma avaliação sobre o grau de facilidade em se ter acesso 

a esses dados, sendo o nível de facilidade de acesso aos dados determinado conforme os 

especialistas considerassem os dados como públicos (nota 3), dados liberáveis pela empresa 

(nota 2), dados de difícil acesso (nota 1) ou dados de impossível acesso (nota 0) sendo 

considerado para fins de resultado estatístico a moda. 

 Assim, para seleção dos indicadores por parte dos especialistas foram definidos os 

seguintes critérios de inclusão e exclusão: relevância, disponibilidade de dados e aceso aos 

dados dos indicadores (Quadro 4). 

Quadro 4: Critérios de seleção de indicadores adotados pelos especialistas 

Quanto à determinação da escala de relevância do indicador 

IRRELEVANTE 
POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE MUITO RELEVANTE 

Mo*= 0 
Mo= 1 ou 

Mo= 2 e < 2 
Mo= 2 e ≥ 2 Mo= 3 ou ≥ 2 

Moda* (Mo)= 0 ou 1, então o 
indicador foi excluído em função 

de ter sido considerado 
irrelevante ou pouco relevante. 

Moda (Mo)= 2 e a média 
aritmética for igual ou maior 

do que 2, então o indicador foi 
selecionado, pois reflete com 

eficiência e eficácia a 
realidade local, visto que é 

relevante. 

Moda (Mo)= 3, Se a moda for 
igual a três então o indicador 
foi selecionado, pois reflete 
com eficiência e eficácia a 
realidade local, visto que é 

muito relevante. 

Quanto à determinação da disponibilidade de dados dos indicadores 

Mo= Sim Mo= Não Bimodais 

Se a moda for igual a Sim, isto 
é, existem dados disponíveis, o 

indicador foi mantido. 

Se a moda for igual a Não, 
isto é, não existem dados 

disponíveis, então o indicador 
foi excluído. 

Em casos Bimodais 
considerar a manutenção do 

indicador. 

Quanto à determinação do grau de facilidade de acesso aos dados dos indicadores 

Mo= 0 Mo≠ 0 Bimodais 

Se a moda for igual a zero, o 
indicador foi excluído. 

Se a moda for diferente de 
zero, o indicador foi mantido. 

Em casos Bimodais 
considerar a manutenção do 

indicador. 

Fonte: autor. 

 Cabe ressaltar que para os casos de determinação da escala de relevância do indicador 

em que ocorreram bimodais ou multimodais, sempre foi considerada exclusivamente a média 

aritmética para a seleção do indicador analisado. O método Delphi prevê ainda que nos casos 

em que não sejam obtidas respostas na segunda etapa, sejam considerados, para efeito do 

resultado final, os valores atribuídos na primeira etapa (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000; 

VIANA, 2012).  
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4.3 METODOLOGIA PARA SELEÇÃO PARTICIPATIVA 

 

 A seleção participativa consistiu do cruzamento dos dados da percepção das 

comunidades com a análise dos especialistas. Então, foi sistematizada a seguinte 

metodologia, na qual, ao cruzarem-se as categorias de relevância, ou selecionou-se ou 

excluiu-se o indicador de acordo com os seguintes critérios: 

 Indicadores considerados muito relevantes para ambos foram selecionados. 

 Indicadores considerados muito relevantes por um segmento e relevantes por outro, 

foram selecionados. 

 Indicadores considerados muito relevantes por um segmento e pouco relevantes ou 

irrelevantes por outro, foram excluídos. 

  

 Para melhor compreensão da sequencia adotada para a seleção dos indicadores, com 

seus respectivos filtros, foi estabelecido o seguinte fluxograma (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Fluxograma de seleção de indicadores de sustentabilidade 

Fonte: autor. 
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 Para a simplificação da análise e a padronização de procedimentos, foi elaborada uma 

tabela de análise sistêmica, contendo a lista dos indicadores a serem analisados e sua 

respectiva função relação, bem como os critérios de relação da percepção dos atores sociais 

locais (REL/ A.S.), relação da opinião dos especialistas (REL/ Esp.) e a disponibilidade de 

dados e grau de acesso; em outra coluna apresenta-se os selecionados, distintos entre Sim e 

Não  (Tabela 8). 

Tabela 8: Lista de indicadores a serem selecionados 

Indicadores/Função Relação 

CRITÉRIOS¹ SEL² 

REL/ 

A.S. 

Escala 

REL/ 

Esp. 

Moda 

Dados 

Moda 

Acesso 

Moda 
S/N 

E1-Rentabilidade (+)      

E2-Propriedade das terras (-)      

E3-Características da jazida (+)      

E4-Pesquisa e desenvolvimento (+)       

E5-Salário médio (+)      

E6- Vulnerabilidade econômica do petróleo (-)      

E7- Impacto econômico do passivo ambiental (-)      

E8- Descomissionamento econômico do campo (+)      

E9- Riscos econômicos da commodity petróleo (-)      

E10- Riscos econômicos de acidentes na gestão (+)      

E11- Riscos econômicos do transporte do petróleo (-)      

E12- Riscos econômicos de fatores socioambientais (-)      

E13- Risco econômico da presença de comunidades (-)      

E14- Fornecedores locais (+)      

E15- Renda (+)      

E16- Impostos (-)      

E17- Royalties (+)      

E18- Alternativas econômicas pós-exaustão (+)      

E19-Desempenho econômico do Município produtor (+)      

E20- PIB Municipal Per Capta (+)      

S1- Responsabilidade Social (+)      

S2- Desempenho Socioambiental (+)      

S3- Saúde e Segurança (+)      

S4- Acidentes de Trabalho (-)      

S5- Multas Trabalhistas (-)      

S6- Qualificação Profissional (+)      

S7- Taxa de Rotatividade      

S8- Sindicalização (+)      

S9- Benefícios Trabalhistas (+)      

S10- Participação Feminina (+)      

S11- Participação de Trabalhadores Locais (+)      

S12- Descomissionamento Social do Campo (+)      

S13- Atuação Sociopolítica (+)      

S14- Comunicação Social (+)      

S15- Percepção do Campo Produtor (+)      

S16- Empregos (+)      

S17-Desempenho Social do Município Produtor (+)      

S18- Desenvolvimento Municipal (+)      

S19- Concentração de Renda e Pobreza (-)      

S20- IDHM (+)      
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Tabela 7: Indicadores a serem selecionados (CONTINUAÇÃO) 
A1- Licença Ambiental (+)      

A2- Condicionantes do Licenciamento (+)      

A3- Pendência Ambiental Normativa (-)      

A4- Estruturação Ambiental (+)      

A5- Certificação Ambiental (+)      

A6- Ações Ambientais (+)      

A7- Multas Ambientais (-)      

A8- Passivo Ambiental (-)      

A9- Estéril (-)      

A10- Rejeito (-)      

A11- Reaproveitamento de Estéril/Rejeito (+)      

A12- Gestão de Resíduos Sólidos (+)      

A13- Intensidade e Gestão Hídrica (+)      

A14- Intensidade e Gestão Energética (+)      

A15- Gestão da Emissão de GEE (+)      

A16-Descomissionamento Ambiental do Campo (+)      

A17- Reabilitação de Áreas Degradadas (+)      

A18- Preservação de Áreas Verdes (+)      

A19- Impacto em APP (-)      

A20- Reserva Legal (+)      

A21- Política de Proteção da Biodiversidade Interna (+)      

A22- Política de Proteção da Biodiversidade Externa (+)      

A23- Gestão da Emissão de Efluentes Líquidos (+)      

A24- Gestão da Emissão de Particulados (+)      

A25- Gestão da Emissão de Ruídos e Vibrações (+)      

A26- Gestão Ambiental Participativa (+)      

A27- Atuação Ambiental (+)      

A28- Impacto Visual (-)      

A29- Plano Diretor e Agenda 21 Local (+)      

A30- Características Ambientais do Município (+)      

*CRITÉRIOS- Relação percepção atores sociais Locais (REL/ A.S.), relação opinião especialistas 

(REL/ Esp.), disponibilidade de dados e grau de acesso; **SEL- Selecionados, Sim e Não. 

Fonte: autor. 

  

 Os dois critérios, baseados exclusivamente na avaliação dos especialistas devido à 

especificidade da atividade, isto é, a disponibilidade de dados consistentes e confiáveis, bem 

como o grau de facilidade para que estes dados fossem acessados, foram ainda 

imprescindíveis na seleção dos indicadores, visto que o modelo de avaliação de 

sustentabilidade proposto depende exclusivamente destes dados.  
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4.4 METODOLOGIA ADOTADA PARA ADAPTAÇÃO, VALIDAÇÃO E 

SISTEMATIZAÇÃO DOS INDICADORES SELECIONADOS 

  

 Para a adaptação dos indicadores utilizou-se do referencial teórico e da opinião dos 

especialistas e comunidades, uma vez que os indicadores do ISM apresentavam diferenças 

culturais, ambientais e econômicas significativas relativas ao clima semiárido e à dinâmica 

populacional que habita estas comunidades.  

Após a adaptação dos indicadores com base na participação dos especialistas e da 

população, procedeu-se à análise de componentes principais (ACP) que é uma das mais 

utilizadas análises estatísticas para descrever padrões de variações dos dados em um conjunto 

multivariado (GOTTELLI, ELLISON, 2001; PERES-NETO et al. 2005). A ideia central da 

ACP é reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados, através da transformação em um 

novo conjunto de variáveis (as componentes principais; CPs), mantendo a maior variação de 

dados possível presente no conjunto dos dados originais (JOLLIFE 2002). Ainda de acordo 

com o autor citado anteriormente, as componentes principais são correlacionadas e, 

ordenadas, de modo que as poucas primeiras componentes possuem a maior parte da variação 

presente no conjunto original de dados. Avaliando-se os autovetores (cargas) e autovalores de 

uma ACP, além da inspeção visual do biplot, é possível observar a força de correlação entre 

as variáveis, além de indicar agrupamentos (KOHLER, LUNIAK, 2005). 

No presente estudo, a ACP foi realizada em duas etapas distintas para a seleção das 

variáveis relevantes para a construção dos índices de sustentabilidade dos Campos de 

Petróleo e Gás do Rio Grande do Norte: (1) uma ACP inicial foi realizada para inspeção dos 

dados de ponderação do Processo Analítico Hierárquico (AHP) e para indicar quali-

quantitativamente quais os indicadores de sustentabilidade adequados para as suas 

respectivas dimensões e, (2) a posteriori, ACPs para cada dimensão, separadamente, para 

selecionar os indicadores mais relevantes. 

Para a aplicação da AHP foi utilizado um questionário adaptado à planilha eletrônica 

Microsoft Excel 2010, no formato digital onde foram desenvolvidas matrizes de comparação 

par a par (Figura 18), com o cruzamento entre as linha e colunas correspondendo à 

importância relativa conferida pelo especialista ao indicador para com os critérios 

estabelecidos em cada linha e em cada coluna. 

 



63 

 

Figura 18: Matriz regular e reciproca do Processo Analítico Hierárquico (AHP) 

Fonte: Adaptado de SILVA, 2008). 

 

 

 

Apresentação 

Informações de apresentação da análise e 

do indicador de sustentabilidade. 

Quadro de valores de Ponderação (AHP) 

Output final da AHP. 

Valores da AHP 

Os valores apresentados aqui serão utilizados 

para as análises e interpretações seguintes.  

Quadro Grau de Consistência 

Informações sobre o critério de aceite 

das ponderações do especialista. O 

Critério utilizado é o Grau de 

Consistência. 

Valor do Grau de Consistência 

Output do Grau de Consistência. Em 

caso de inconsistência, o valor será 

destacado em vermelho avisando o 

especialista para um novo 

julgamento. 

Gráfico da Ponderação da AHP 

Representação gráfica dos valores de 

ponderação da AHP, disposto apenas 

para visualização. 

Matriz Regular e Recíproca 

Input de dados para a AHP. Somente os valores acima 

da diagonal (Matriz regular) devem ser preenchidos.  

Quadro de Escala Numérica 

Apresentação do quadro de escala numérica a ser utilizada como critérios de 

pesos para a AHP. 
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Desta forma, para cada indicador, o especialista preencheu de acordo com uma escala 

numérica que deverá ser assim distribuída: 

 Pontuação 1- as dimensões serão consideradas de igual importância; 

 Pontuação 3- a dimensão presente na linha da tabela será considerada mais importante 

do que a dimensões presente na coluna; 

 Pontuação 5- a dimensão presente na linha é muito mais importante que a da coluna; 

 Pontuação 1/3- a dimensão presente na coluna é mais importante que a da linha; 

 Pontuação 1/5- a dimensão presente na coluna é muito mais importante que a da linha. 

Após o preenchimento da matriz foi analisado o Grau de Consistência (CR) dos 

julgamentos efetuados. Caso este Grau de Consistência seja superior a 0,1, far-se-á necessária 

a reavaliação dos julgamentos por parte do especialista. Se o valor for inferior a 0,1 os 

julgamentos serão considerados consistentes, terminando assim a avaliação desta fase 

(SILVA, 2008). 

Na ACP inicial, os dados das ponderações da AHP pelos entrevistados em cada 

indicador foram inspecionados em função das dimensões Econômica, Social, Ambiental e 

Institucional. A inspeção e indicação dos indicadores respectivos a cada dimensão levou em 

consideração os dados de loading da PCA (que representam a força e direção de associação 

das variáveis nos eixos das componentes), bem como, a experiência na área de trabalho dos 

autores. Indicadores de sustentabilidade que na ACP inicial apresentaram resultados 

incompatíveis com as características cruciais das dimensões, foram inspecionados, 

reavaliados pelos especialistas entrevistados e, reinspecionados em uma nova ACP para 

observação final da relação dos indicadores problemáticos com os indicadores restantes. 

(JOLLIFE, 2002).  

Nesta etapa do procedimento foi a tomada de decisão pela inspeção apenas das duas 

primeiras componentes principais, pelo fato das mesmas reunirem a maior proporção de 

variância dos dados e, assim, identificar padrões de maior consistência na variação destes. 

Na fase a posteriori, as ACPs foram realizadas separadamente para cada grupo de 

indicadores respectivo de cada dimensão com o intuito de selecionar os indicadores com 

variação relevante dentro do conjunto multivariado. O número de componentes principais a 

ser avaliado foi determinado pelo número de componentes principais que somaram mais de 

80% da variação dos dados. Ainda foram consideradas as cargas (loadings) de variação 

significativa dos indicadores, os valores modulares menores que 0,3 para as componentes 

principais assinaladas pela tomada de decisão de variação cumulativa. A escolha dos 

indicadores com valores de carga reduzidos se dá, pela interface matemática da análise, de 

que serão os indicadores com menor variação de dados e, portanto, no presente contexto, com 
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respostas mais consistentes de todos os entrevistados pela ponderação da AHP. Após esta 

etapa, os valores médios de ponderação foram inspecionados para selecionar os indicadores 

de maiores valores médios e, que, portanto, foram aqui considerados como os indicadores 

mais consistentes para cada dimensão avaliada.  

Em todas as análises de componentes principais, tanto na fase inicial quanto a 

posteriori, permutação do tipo Bootstrap, com 9999 réplicas, foi utilizada e o intervalo de 

confiança para cada componente principal foi calculado com o intuito de atestar a 

significância das componentes principais geradas. As análises de componentes principais 

seguiram o delineamento teórico matemático detalhado por Jollife (2002) e foram 

computadas no software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2012). 
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RESUMO 

 

Objetivou-se com esta pesquisa avaliar o procedimento de seleção de indicadores do marco 

ordenador da pesquisa, o Índice de Sustentabilidade da Mineração (ISM), baseada 

exclusivamente na caracterização ambiental e na percepção das comunidades dos campos 

petrolíferos em estudo. Utilizou-se a categoria exploratória e descritiva como metodologia da 

pesquisa mais indicada. Foram realizadas entrevistas padronizadas ou estruturadas a fim de 

analisar a percepção dos moradores dos diferentes campos petrolíferos. A avaliação dos dados 

qualitativos foi realizada com o auxilio da metodologia de análise de conteúdo. A análise dos 

dados quantitativos procedeu-se com a técnica estatística multivaridada de correspondência 

(AC) através da construção de tabelas de contingência com as determinadas variáveis 

descritas, bem como utilizou-se do teste de proporções multinomiais para a categorização da 

influência dos grupos analisados sobre cada indicador. Foram selecionados os indicadores, 

relativos à percepção E1, E3, E19, E20, S1, S4, S5, S6, A2, A5, A6 e A17; os indicadores 

relativos à valores E2, E12, E13, S7, S13, S14, S15, A7, A8, A11 e A28, além dos 

indicadores referentes à atitude E14, E17, S2, S8, S11, S1, S17, S18, S19, S20, A1, A3, A4, 

A9, A10, A12, A16, A19, A23, A24, A25, A26, A27 e A29. Assim, 47 indicadores foram 

selecionados de um total de 70 indicadores. Considerou-se que o uso da percepção integrada à 

caracterização da área não foi eficaz para selecionar os indicadores fundamentais para 

avaliação do estado da sustentabilidade de campos petrolíferos uma vez que 67% dos 

indicadores foram considerados relevantes, sendo necessário o aperfeiçoamento metodológico 

para uma melhor seleção dos indicadores de sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Campos Petrolíferos; Indicadores de Sustentabilidade; Percepção 

Socioambiental. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to evaluate a indicators selection procedure through Sustainability 

Mining Índex (SMI), reason for this research, based exclusively on environmental 

characterization  and communities  perception of oil fields in study. We used descriptive and 

exploratory category as the most appropriate research methodology. Were conducted 

standardized or structured interviews in order to analyze the perception of local residents 

about different oil fields. Qualitative data evaluation was performed with the aid of content 

analysis methodology. Data analysis was performed by means of a correspondence analysis 

(CA), through construction of contingency tables with certain variables described, as well we 

used multinomial proportions test to categorize the influence of analyzed groups on each 

indicator. In this test paired proportions are evaluated in two levels of  a contingency table 

between the multinomials. Selected indicators relating to the perception were E1, E3, E19, 

E20, S1, S4, S5, S6, A2, A5, A6 and A17; Indicators on values E2, E12, E13, S7, S13, S14, 

S15, A7, A8, A11 and A28; Besides indicators related to attitude E14, E17, S2, S8, S11, S1, 

S17, S18, S19, S20, A1, A3, A4, A9, A10, A12, A16, A19, A23, A24, A25, A26, A27 and 

A29. Thus, 47 indicators were selected within a total of 70 indicators. It was considered that 

the use of integrated perception to the characterization of the area was not effective to select 

key indicators for assessing oilfields sustainability. Since 67% of the indicators were 

considered relevant, it is necessary a methodological improvement for a better selection of 

sustainability indicators.  

 

 

KEYWORDS: ONSHORE Oil Fields, Oil Fields, Sustainability Indicators, Perception, 

environmental characterization 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tessitura da discussão contemporânea acerca da sustentabilidade da indústria 

petrolífera torna-se cada vez mais notória ao passo em que os aspectos ambientais desta 

atividade apresentam, principalmente em campos petrolíferos situados em terra, um 

significativo potencial para geração de alterações físicas, químicas, biológicas e 

socioeconômicas que podem ser provocadas por suas instalações, bem como por suas 

interações com as comunidades do entorno.  

Desta forma, este será o conceito de sustentabilidade tomado como referência no 

âmbito deste artigo, tendo em vista que esta abordagem conceitual é a base referencial 

epistemológica adotada pelo autor do Índice de Sustentabilidade da Mineração (ISM), que foi 

determinado como marco ordenador para esta pesquisa (VIANA, 2012). 

Utilizou-se neste trabalho a percepção, campo da Psicologia que permite vinculá-la a 

outras ciências no que concerne à possibilidade de mensuração da relação do ser com o meio 

em que se insere sendo adotada para este estudo a base teórico-metodológica da percepção 

ambiental em sentido amplo, isto é a topofilia (OLIVEIRA, 2012; TUAN, 2012; WHYTE, 

1978). 

Logo, analisou-se como indivíduos ou grupos de indivíduos percebem como os 

aspectos ambientais da atividade petrolífera, não apenas fisiográficos, mas também 

socioeconômicos, podem interferir de forma significativa em sua vivência e relação com a 

sustentabilidade do meio para analisar se as percepções referentes aos aspectos de Percepção 

(Cognição), Valores (Sentimento) e Atitudes (Opiniões) seria suficiente para a seleção de 

indicadores de sustentabilidade aplicáveis a campos petrolíferos (OLIVEIRA, 2012; TUAN, 

2012; CORRÊA, 1997; WHYTE, 1977). 

Portanto, objetiva-se testar a hipótese de que a seleção de indicadores do marco 

ordenador da pesquisa baseada exclusivamente na caracterização ambiental e na percepção 

das comunidades dos campos petrolíferos seria suficiente para a seleção e proposição de 

indicadores de sustentabilidade para a composição do conjunto de indicadores de 

sustentabilidade para campos petrolíferos em terra. 

Um indicador é algo mensurável, do ponto de vista quantitativo ou qualitativo, 

variável que em função do valor que assume em determinado momento, possibilita uma 

análise de diferentes significados e avaliação de forças que não são aparentes de forma 

imediata. Para a elaboração desses indicadores, no entanto, haverá sempre a necessidade de 
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que a comunidade, a sociedade, o povo, sejam consultados e tenham participações voluntárias 

(VILLAS-BÔAS et al., 2005) 

Logo, a escolha dos indicadores que deverão ser utilizados na composição de uma 

metodologia para avaliação da sustentabilidade de uma determinada atividade ou espaço 

geográfico, no caso a petrolífera, é de fundamental importância para que estes proporcionem 

uma análise real da sustentabilidade em campos petrolíferos.  

Desta forma, estruturou-se este trabalho com mais três seções, onde foram 

apresentadas as características ambientais relevantes dos campos petrolíferos e a análise da 

percepção ambiental dos entrevistados. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

Considerou-se a categoria exploratória e descritiva como o tipo de pesquisa mais 

indicado. O instrumento utilizado nas comunidades foi a de entrevista padronizada ou 

estruturada, que é aquela em que o entrevistador segue um roteiro que foi previamente 

estabelecido, cujo formulário utilizado foi adaptado de Viana (2012) e é “um instrumento 

essencial para a investigação social cujo sistema de coleta de dados consiste em obter 

informação diretamente do entrevistado” (MARCONI; LAKATOS, 2011; MORRISON-

SAUNDERS; SADLER, 2010; SÁNCHEZ; MORRISON-SAUNDERS, 2010; MACLAREN, 

1987).   

Avaliou-se o acesso às informações e a percepção destes quanto à atividade petrolífera 

desenvolvida no CAM, bem como as principais interferências ocorridas em âmbito 

comunitário com a implementação das ações da empresa, onde se buscava com este 

formulário a seleção dos indicadores que permitiriam avaliar a sustentabilidade das atividades 

que efetivamente possuem interface com a população diretamente afetada. 

Para investigar as possíveis associações e determinar as forças de associação entre (1) 

Faixa Etária vs. Resposta de conhecimento/desconhecimento, (2) Tempo de Residência vs. 

Resposta de conhecimento/desconhecimento, (3) Escolaridade vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento e (4) Vínculo com a Empresa vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento para cada indicador selecionado foi utilizada a análise 

multivaridada de correspondência (AC) através da construção de tabelas de contigência com 

as determinadas variáveis descritas anteriormente. Na AC, as associações observadas das duas 

variáveis (variável independente vs. dependente) são sumarizados pela frequencia de cada 

célula de uma tabela de contigência e, em seguida, posicionados em um espaço dimensional 

geométrico, de maneira que as posições de cada linha e coluna são consistentes com as 

associações da tabela (NENADIC; GRENACRE, 2007). Foram considerados os eixos 

significativos da AC, os que correspondiam a uma variação cumulativa maior do que 80% da 

variação total dos dados.  

Para avaliar os dados de proporção de: Gênero do entrevistado vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento, para cada indicador selecionado, foi utilizado o teste de 

proporções multinomiais. Neste teste são avaliadas proporções par a par nos dois níveis da 

tabela de contigência de dados, entre as multinomiais (variável independente, separadamente) 
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e dentro das multinomiais (variável dependente, separadamente). Todo o procedimento de 

comparações de proporções entre e dentro das multinomiais foi baseado em Goodman (1964). 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software R (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2012), adotando o nível de significância de 5% (ZAR, 

2010). Cada tipo de análise foi computado separadamente para evitar conflitos 

computacionais e matemáticos. Foram ainda utilizados os seguintes pacotes estatísticos 

adicionais do software R: pacote “ca”(GRENACRE 1993, NENADIC; GREENACRE, 2007). 

Para avaliação dos dados qualitativos foi realizada com o auxilio da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2011), utilizando-se da “descrição analítica que funciona segundo 

procedimentos sistemáticos e objetivos do conteúdo das mensagens”. 

A determinação do espaço amostral da pesquisa de caracterização das comunidades 

pertencentes aos campos petrolíferos deu-se por meio de coleta de dados quantitativos 

disponibilizados pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de Mossoró/RN, onde foram 

identificadas 709 residências circunscritas no perímetro do CAM, em 2015. Com relação aos 

outros Campos petrolíferos, foi possível amostrar por contagem através de imagem de satélite 

de alta resolução e fácil acesso utilizando-se da ferramenta Google Earth Pro mais 887 

residências perfazendo um total de 1596 (Tabela 1). 

Para uma população de N=1596, com margem de erro de 5% e 95% de confiança, 

supondo variabilidade máxima, o tamanho da amostra indicado foi de n= 310 domicílios a 

serem visitados, conforme a seguinte equação (BOLFARINE; BUSSAB, 2005): 

𝑛 =
𝑁

4(𝑁 − 1) (
𝐸

𝑍∝/2 )
2

+ 1

=
1596

4(1596 − 1) (
0,05
1,96)

2

+ 1

≈ 310 

Em que: 

n= tamanho da amostra 

N =Tamanho da população; 

Z∝/2 = é o valor crítico da distribuição de probabilidade normal (o Teorema do Limite Central 

é a base da Teoria de Amostragem, sendo na prática a determinação do intervalo de confiança. 

Para 90% de confiança, Z=1,645; para 95%, Z é igual a 1,96); 

E = Margem de erro (para mais e para menos – em percentual) 
 

A única comunidade em que não foi adotado este critério foi a do campo Riacho da 

Forquilha, no município de Apodi, pois no perímetro circunscrito deste Campo Petrolífero 

encontram-se apenas cinco residências; logo, o tamanho total da amostra foi acrescido para 

314. 
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Tabela 1: Quantitativo de domicílios por comunidade. 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2014; Google Earth, 2015. 
 

Estas 314 residências foram divididas proporcionalmente entre as comunidades. Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (Protocolo CAAE- 50199515.8.0000.5537). 

Os indicadores foram previamente analisados e classificados em percepção, onde os 

questionamentos foram relativos aos verbos “perceber, notar, conhecer” (conhecimento e 

relacionamento com o Campo Petrolífero); valores, onde o verbo utilizado nos 

questionamentos foi “sentir” (valores afetivos atribuídos ao Campo Petrolífero) e atitudes, 

com os questionamentos baseados nos verbos julgar, avaliar, achar” (experiências, opiniões e 

ações adotadas pela população frete à relação do indicador com o Campo Petrolífero); assim 

foram formulados adequadamente os questionamentos destinados à análise da percepção 

ambiental das comunidades para cada indicador (LUCENA; FREIRE, 2014). 

A partir dos resultados quantitativos obtidos com a percepção dos entrevistados sobre 

cada indicador, foi realizada análise qualitativa das informações, cuja base-metodológica foi 

pautada na Análise de Conteúdo, baseada em Bardin (2011), utilizada como instrumento para 

análise das falas dos entrevistados, donde advieram considerações importantes para a 

definição e melhoria dos indicadores. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO 

 

Para esta análise, adotou-se como espaço geográfico a ser investigado na pesquisa os 

campos petrolíferos Riacho da Forquilha (RFQ), Lorena (LOR), Estreito (ET), Salina Cristal 

(SCR), Fazenda Pocinho (FP) e Canto do Amaro (CAM), localizados na Bacia Petrolífera 

Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização das áreas de estudo, incluindo os municípios onde os campos 

petrolíferos estão situados. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Estes campos são classificados como campos em etapa de produção e foram 

selecionados em razão de sua elevada produção em terra e pela sua histórica interface 

socioambiental percebida com a existência de termo de ajustamento de conduta firmado junto 

aos órgãos ambientais e Ministério Público, em função do passivo ambiental presente em 

algumas dessas áreas (COSTA FILHO, 2007). 

Conforme dados do ano de 2015, o município de Mossoró e Areia Branca e Serra do 

Mel onde o CAM está inserido, têm uma estimativa populacional de 288.162, 27.356 e 11.507 

habitantes respectivamente. O Campo de Estreito apresenta-se espacialmente distribuído entre 

os municípios de Alto do Rodrigues, 13.915; Carnaubais, 10.760; Açu, 57.292 e Ipanguaçu, 

15.147 habitantes. O município de Apodi onde situa-se o campo Riacho da Forquilha 

apresenta uma estimativa populacional de 36.189. No município de Governador Dix-Sept 

Rosado, onde situa-se o campo de Lorena, estimou-se a população em 13.048 e os campos de 
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Salina Cristal e Fazenda Pocinho estão situados em Macau, que conta com 31.318 habitantes e 

Fazenda Pocinho apresenta parte da sua espacialização no município de Pendências com 14.751 

habitantes (IBGE, 2015) 

A quantidade de poços varia entre os campos principalmente pela disponibilidade do 

recurso natural no subsolo. Em função da extensão espacial que ocupa, o campo com maior 

número de poços, dentre os estudados, é o Canto do Amaro com 1782 poços, dos quais 1038 

poços produtores, e o que possui menor quantidade de poços é o campo Riacho da Forquilha 

com o total de 54 poços sendo apenas 27 poços produtores. Estes quantitativos foram 

levantados junto ao Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP, 2015). 

A pedologia apresentou variação entre os campos, as tipologias encontradas e 

distribuídas entre eles (Figura 2), foram: Areias Quartzosas Distróficas (Salina Cristal e 

Fazenda Pocinho); Cambissolo Eutrófico (Fazenda Pocinho, Lorena e Estreito); Latossolo 

Amarelo Distrófico (Salina Cristal e Fazenda Pocinho, Riacho Forquilha, Canto do Amaro e 

Estreito); e Solos Aluviais Eutróficos (Estreito) (IDEMA, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pedologia dos campos de produção. 

Fonte: IBGE, 2014; IDEMA, 2015; ANP,2015 
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O levantamento dos tipos de solos presentes nos campos petrolíferos é importante 

nesta etapa de seleção dos indicadores de sustentabilidade visto que em decorrência do solo 

poderão ser desenvolvidas atividades agrícolas diferentes, com cultivos diversificados, bem 

como a própria recuperação de áreas degradadas poderá ser facilitada. 

A hidrogeologia dos campos varia muito devido às diferentes regiões onde estão 

localizados. Observou-se que os Campos Canto do Amaro, Estreito, Salina Cristal e Fazenda 

Pocinho se encontram em áreas de relevância hidrogeológica por abrangerem rios, lagoas e 

até um estuário (o do Rio Apodi-Mossoró, no campo Canto do Amaro), o qual possuem 

relevância no ciclo hidrológico e funções ecossistêmicas (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Caracterização hidrogeológica dos campos 

Fonte: SEMARH, 2014; ANA, 2007 

 

A caracterização hidrogeológica dos campos também é fundamental, em função das 

características dos aquíferos, bem como a possibilidade de contaminação destes com a 

exploração do petróleo caso a etapa de revestimento e completação dos poços não seja feita de 

forma adequada.  
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Desta forma depreende-se que as características hidrogeológicas dos campos 

petrolíferos são: 

 Campo do CAM, RFQ e LOR pertencentes ao aquífero Jandaíra e aquífero Barreiras, 

situado na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró. O CAM é composto pelo Rio Apodi-

Mossoró e Rio do Carmo, bem como Estuário do Rio Apodi-Mossoró. No campo RFQ 

percebe-se a presença do riacho que dá nome ao campo e no campo LOR não existe a 

presença de corpos hídricos (SEMARH, 2014; ANA, 2007); 

 Campo do Estreito: Pertencente ao aquífero Jandaíra e aquífero Barreiras, situado na 

bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, composto pelo rio Piranhas-Açu e conjunto de lagoas 

(SEMARH, 2014; ANA, 2007); 

 Campo Salina Cristal: Pertencente ao aquífero Jandaíra, aquífero Litorâneo Norte-

sudeste, aquífero Fraturado Semiárido, situado na bacia hidrográfica F. Litorânea Norte de 

Escoamento Difuso, com presença do rio casqueira em seu limite geográfico (SEMARH, 

2014; ANA, 2007); 

 Campo Fazenda Pocinho: Pertencente ao aquífero Jandaíra e aquífero Barreiras, 

situado na bacia hidrográfica F. Litorânea Norte de Escoamento Difuso, com presença do rio 

Mulungu na área do campo petrolífero (SEMARH, 2014; ANA, 2007). 

Apesar da diferença e distância dos municípios onde estão localizados os campos 

estudados, o clima predominante em todos eles é o clima semiárido caracterizado por forte 

insolação, com temperaturas mínimas que variam em torno dos 22º C e temperaturas máximas 

com média em 33º C, marcado pela escassez, irregularidade e concentração das precipitações 

por período, com pluviometria média anual de 700 mm, evaporação de 1.760 mm e um déficit 

hídrico de 1.000 mm, durante 09 meses por ano (COSTA FILHO, 2007; MOURA et al, 

2007). 

Para a caracterização de fauna e flora dos campos petrolíferos seguiu-se as 

nomenclaturas de fitofisionomia estabelecida no Projeto de Conservação e Utilização 

Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (Probio) coordenado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). Apesar da distinção em algumas feições de fitofisionomia encontradas, 

todos os campos em estudo se encontram dentro do Bioma Caatinga, a qual ocupa boa parte 

do semiárido brasileiro. A caatinga é de extrema relevância biológica, pois apresenta fauna e 

flora peculiares, formada por uma vasta biodiversidade (com estimativa de pelo menos 932 

espécies registradas, das quais 380 são endêmicas) e ainda é rica em recursos genéticos e de 
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vegetação constituída por espécies, lenhosas, herbáceas, cactáceas e bromeliáceas (BRASIL, 

2011). 

Constata-se a divisão fitofisionomia entre os campos (Figura 4), onde somente nos 

campos Lorena e Riacho Forquilha, a predominante é a savana estépica (fitofisionomia da 

caatinga). A formação pioneira corresponde às áreas pedologicamente instáveis, com 

processos de acumulação fluvial, lacustre, marinha e fluviomarinha e está presente nos 

campos Salina Cristal, Canto do Amaro e Fazenda Pocinho (EMBRAPA, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fitofisionomia dos campos 

Fonte: IBGE, 2014; MMA, 2014; ANP, 2015. 

A caatinga é de extrema relevância biológica, pois apresenta fauna e flora peculiares, 

formada por uma vasta biodiversidade (com estimativa de pelo menos 932 espécies 

registradas, das quais 380 são endêmicas) e ainda é rica em recursos genéticos e de vegetação 

constituída por espécies, lenhosas, herbáceas, cactáceas e bromeliáceas (BRASIL, 2011). 

No geral a vegetação que predomina é constituída pela caatinga hiperxerófila, 

apresenta xerofitismo mais acentuado, característica da zona de clima semiárido do Nordeste. 
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A vegetação é arbustiva de porte médio no geral semidensa e verificou-se que uma das mais 

presentes fitofisionomias identidicadas foi a caatinga antropizada e a agropecuária, que está 

presente em partes de Canto do Amaro, Fazenda Pocinho e Estreito, indicando a presença de 

atividades e ocupação antrópica e desmatamento (EMBRAPA, 2016). 

Da análise do uso e ocupação do solo nestes campos petrolíferos foi possível 

identificar que os campos de Lorena, e Riacho da Forquilha não apresentaram uso e ocupação 

relevantes do solo para além da produção de petróleo e da ocupação antrópica por algumas 

residências e comunidades (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Uso e ocupação dos campos Riacho Forquilha e Lorena  

Fonte: ANP, 2015; IBGE, 2014 
 

 No campo Salina Cristal os principais usos encontrados além da ocupação da produção 

de petróleo (poços e estações coletoras) foram a carcinicultura e os tanques de evaporação 

para produção de Sal. No Campo Fazenda Pocinho, predominaram apenas os poços de 

petróleo e estações coletoras e a ocupação por algumas comunidades (Figura 6).  
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No campo Canto do Amaro, foi onde se constatou a maior coexistência de outras 

atividades com potencial poluidor, com a extração e produção. A área do campo abrange 

tanques de evaporação para produção de sal e tanques de carcinicultura, uma estação de 

tratamento de efluentes domésticos, agricultura, além de englobar parte da zona urbana de 

Mossoró a sudoeste do campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Uso e ocupação dos campos Salina Cristal e Fazenda Pocinho 

Fonte: ANP, 2015; IBGE, 2014 

 

No campo Canto do Amaro o alto grau de vulnerabilidade ambiental está relacionado 

com a presença de diversas estações coletoras, bem como verifica-se também esta 

características nos campos de Fazenda Pocinho, Salina Cristal e Estreito. As estações 

coletoras estão espalhadas por toda a área, sendo o campo de Canto do Amaro o que possui a 

maior quantidade desses reservatórios, e representam forte potencial de contaminação 

ambiental, pela enorme quantidade de hidrocarboneto manipulado nesses reservatórios, 

portanto se torna necessário o monitoramento constante destas instalações. Os valores 

relativos à vulnerabilidade encontram-se de médio a muito alto, e estão espalhados por toda 
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área de estudo, estas áreas estão submetidas à intensa pressão antrópica em consequência das 

atividades relacionadas à indústria petrolífera (COSTA FILHO, 2007).  

O mapa de uso e ocupação apresentado a seguir ilustra bem o trecho supracitado sobre 

a vulnerabilidade ambiental da área; nele é possível observar a locação das estações coletoras, 

a dominância dos poços de petróleo, às áreas ocupadas pelos tanques de evaporação das 

salinas e as comunidades locais (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Uso e ocupação do espaço geográfico em análise. 

Fonte: ANP, 2015; IBGE, 2014; ANA, 2007, visita in loco. 

A vulnerabilidade ambiental do espaço geográfico do CAM foi considerada no ano de 

2007, variando entre média a muito alta, o que significa dizer que a área apresenta riscos 

ambientais que podem interferir direta e indiretamente nas comunidades do entorno. As áreas 

com maior pressão antrópica correspondem à planície de inundação do Rio do Carmo em 

consequência da extração de óleo e gás praticamente às margens deste rio. As áreas com 

vulnerabilidade média estão localizadas nas margens da BR 110 nos povoados de Piquiri e 
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Canto do Amaro. Os habitantes dessas comunidades são os principais implicados em caso de 

contaminação ambiental desta área, pois não estão treinados para um eventual acidente, 

apesar de conviverem com o risco, além de não terem a noção da real dimensão do problema 

de uma área que abriga poços de petróleo e dutos de óleo/gás, muito próximo da planície de 

inundação do Rio do Carmo e de comunidades (COSTA FILHO, 2007; PETTA et. al. 2007). 

O óleo produzido escoa através de linhas de produção (Figura 8a), também conhecidas 

como linhas de surgência em sua maioria de até 3 polegadas de diâmetro da secção 

transversal, até as diversas Estações Coletoras, como exemplo a Estação Coletora Alto da 

Pedra “E” (EC-AP “E”) (Figura 8b), sendo posteriormente direcionada à Estação Coletora 

Central do CAM (EC-CAM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: a) Linhas de Produção em primeiro plano; b) Estação Coletora-EC-AP “E” 

O Processamento primário da produção é efetuado na Estação Central de Canto do 

Amaro, onde a água separada segue para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) na EC-

CAM e a água separada na Estação Coletora CAM-F segue para a ETE de CAM-F. (ANP, 

2009).  Após o tratamento na Estação Coletora EC-CAM, o óleo é transferido para a Estação 

Coletora da Refinaria de Petróleo Clara Camarão, situada no município de Guamaré/RN. 

No campo petrolífero Estreito, o maior percentual de uso e ocupação registrado foi na 

atividade de agropecuária, além das estações coletoras e dos poços de petróleo. Observou-se 

então que as áreas estudadas apresentam características inerentes ao estado do Rio Grande do 

Norte nos temas levantados: clima, pedologia, recursos hídricos, vegetação e uso e ocupação. 

Da caracterização do espaço geográfico adotado como recorte espacial desta tese, 

percebeu-se que são encontradas nos limites dos campos petrolíferos outras atividades 

essenciais ao desempenho social e econômico do estado do Rio Grande do Norte, tais como a 

carcinicultura, a agricultura e a atividade salineira. 

a) b) 
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Para a caracterização do espaço geográfico em estudo, também foi considerada 

necessária a análise das Áreas de Preservação Permanentes (APP) circunscritas nos limites 

dos campos petrolíferos, isto é, na área de influência direta da atividade.  

Logo, percebeu-se também a necessidade de analisar e apresentar na caracterização do 

espaço geográfico, as APP que sofrem influência direta das atividades. As APP são áreas 

protegidas, coberta ou não por vegetação nativa, que possuem como função ambiental a 

preservação de recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica e da biodiversidade, 

facilitando o fluxo gênico de fauna e flora, protegendo o solo e assegurando o bem-estar das 

populações humanas (BRASIL, 2012). Nesse sentido, as APP identificadas que sofrem 

influência direta das atividades são: estuários, manguezais, cavernas, reservatórios artificiais e 

rios. 

No campo Fazenda Pocinho (FP), apenas os poços petrolíferos ocupam as APP, 

representado 2,65% da área ocupada (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 9: Mapa de Localização de instalações petrolíferas FP e SCR dentro de APP 

Fonte: ANP, 2015; USGS, 2015; IBGE, 2014; IDEMA, 2008, visita in loco. 
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Porém, no campo Salina Cristal (SCR), além dos poços petrolíferos com ocupação de 

0,61%, as estações coletoras também estão presentes em 0,001% das APP. Verificou-se que 

no Campo petrolífero do Canto do Amaro (CAM) observa-se que 0,8 % das APP desse campo 

são ocupadas por poços petrolíferos e 0,0088% por estações coletoras e no campo petrolífero 

de Estreito (ET) os poços petrolíferos ocupam 2,1% das APP, e não há ocupação das APP por 

estações coletoras.  

Apenas os campos petrolíferos do Riacho da Forquilha (RFQ) e Lorena (LOR) não 

apresentaram ocupação das APP por poços petrolíferos ou estações coletoras. 

Assim, a partir da caracterização ficou evidente que estas atividades possuem 

relevante potencial poluidor e em conjunto com a atividade petrolífera, aumentam a 

vulnerabilidade ambiental dos campos, sendo o indicador relacionado a APP considerado 

relevante em função da caracterização da área. 

Portanto, ficou assim evidenciada a necessidade da adoção do indicador de 

sustentabilidade relativo a APP, uma vez que as atividades interferem de forma considerável 

nas características dessas áreas, bem como notou-se também a relevância do indicador de 

impacto visual, pois as alterações paisagísticas ficaram caracterizadas com a presença dos 

equipamentos de bombeamento mecânicos, linhas de surgência e estações coletoras. 

A presença das comunidades também é relevante, por isso foi considerada como ponto 

primordial para apoio à seleção dos indicadores de sustentabilidade que se propõem para a 

avaliação da sustentabilidade de campos petrolíferos em terra, cuja metodologia para seleção, 

adaptação, hierarquização e validação será apresentada no próximo tópico desta tese. 
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4 PERCEPÇÃO DAS COMUNIDADES PARA A SELEÇÃO DOS 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE  

Neste item foram analisados os posicionamentos, percepções, sentimentos com base 

nas falas dos entrevistados. Nas informações obtidas junto às comunidades, buscou-se 

identificar a percepção, as atitudes e os valores (TUAN, 2012), que os entrevistados 

apresentaram frente ao indicador avaliado em relação à vivência local.  

Com relação à análise dos dados coletados em campo, o perfil populacional é 

composto pela seguinte distribuição: 67% (210) dos entrevistados foram do gênero feminino e 

33% (104) do masculino. Foi possível verificar que 32,48% (102) dos entrevistados, tem 

moradia há mais de 20 anos nestes locais. Este fato permite inferir que essas pessoas 

acompanharam o processo histórico de desenvolvimento dos campos petrolíferos, porém, 

apenas 31% possui ou possuiu algum tipo de relação de trabalho ou emprego com a empresa 

operadora dos respectivos campos. 

No que concerne à faixa etária da população, verificou-se que 35,98% (113) estavam 

situados entre 20 e 30 anos; 19,74% (62) estavam entre 30 e 40 anos, 23,88% (75) entre 40 e 

50 anos, 8,91% (28) encontrava-se entre 50 e 60 anos, bem como 11,46% (36) apresentavam 

faixa etária acima de 60 anos. 

Com relação ao nível de escolaridade dos entrevistados, percebe-se que a maior parte 

da população está concentrada entre o ensino fundamental incompleto e o ensino médio 

completo, prevalecendo o melhor nível de instrução entre as faixas etárias que vaiam entre 20 

e 40 anos. Percebe-se claramente que com o aumento da faixa etária diminui o nível de 

escolaridade, o que denota que os mais jovens estão tendo maior acesso à educação.  Foi 

identificado apenas um pós-graduado, com nível de especialização.  

Com relação à renda familiar, verificou-se que 39,5% (126) é composta por até 1 

salário mínimo, enquanto que a renda de 57,6% (181) dos entrevistados varia entre 1 e 5 

salários mínimos e apenas 2,88% (9) tem renda acima de 5 salários mínimos. 

 A primeira pergunta se referiu a relação do entrevistado com a empresa que é 

operadora do campo. Pode-se perceber que 41% (128) dos entrevistados não possuem e nunca 

possuíram relação empregatícia com a empresa, nunca tendo sido contratado ou terceirizado.  

Dos 59% (186) restantes, todos possuem ou relação direta ou possuem algum familiar 

empregado, estando empregados 11% (35). Destes, 18% (57) foram empregados ou 

subcontratados, e 2% (6) são fornecedores de produtos para a empresa. O quantitativo que se 

destacou foi o relacionado aos 28% (88) entrevistados que tem familiar empregado, visto que 
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pela análise dos dados coletados 99% (87) são do gênero feminino, tal fato ocorreu pois a 

maioria das entrevistas ocorreram durante as semanas e os respectivos companheiros ou 

familiares estavam trabalhando, ficando a maioria das mulheres em casa. Verificou-se que 

destas, a de faixa etária entre 20 e 30 anos, 19,3% (17) possuem escolaridade variando entre o 

ensino médio completo e a graduação, isto é, poderiam estar em ocupações no próprio campo 

petrolífero.  

Com relação à fonte de renda das comunidades, verificou-se que os empregos 

regulares 38% conjuntamente com a agricultura 20%, perfazem mais de 50% do meio de 

subsistência da população entrevistada, sendo 12% programas de governo e 8% criação de 

animais. Cerca de 28% são provenientes de outras fontes de renda como comércio e 

aposentadorias. 

Para uma melhor investigação sobre a influência da atividade petrolífera na melhoria 

da renda da população foi questionado se houve alguma alteração na renda familiar devido à 

atividade. Sessenta e seis por cento afirmou que não houve alterações na renda familiar. Dos 

34% que reconheceu ter havido mudanças, a grande maioria afirmou que elas foram positivas, 

seja por serem ou terem sido empregados na atividade, ou por terem recebido algum tipo de 

auxílio por parte da Petrobrás. Entretanto, em algumas outras respostas, mais raras, foi 

constatado que as alterações foram negativas, pela diminuição da produtividade de cultivos 

devido à contaminação da água por óleo ou pelo aumento no número de furtos na região 

devido à abertura de acessos. 

Mais de 40% das pessoas entrevistadas simplesmente não sabiam ou preferiam não 

responder o que a empresa petrolífera poderia fazer para melhorar a qualidade de vida no 

local onde habitavam. Em 11% dos casos, as pessoas sugeriram que a empresa poderia 

aumentar o número de empregados contratados das comunidades locais. Aproximadamente 

11% dos entrevistados também sugeriram melhorar o fornecimento e a qualidade da água 

disponibilizada, bem como solicitaram um posto de saúde na comunidade. 

Para o levantamento dos aspectos ambientais adversos que afetam a comunidade 

devido à exploração de petróleo, foi perguntado sobre o que mais incomoda as pessoas nesta 

atividade. Os principais incômodos apontados foram a poeira 34,2% (104), a poluição visual 

proveniente da alteração da paisagem 25,7% (81), poluição das águas 21% (66) e o trafego de 

veículos 16,4% (51). Apesar de a maioria absoluta dos habitantes terem afirmado receber 

visitas no mínimo anuais informando sobre os impactos e riscos da exploração do petróleo, 
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quando questionado sobre o que a empresa faz para reduzir os impactos socioambientais, a 

ampla maioria, 87% das pessoas, afirmaram não saber responder.  

Um dos questionamentos envolvendo a percepção dos moradores sobre a empresa foi 

sobre como é o relacionamento da empresa com as comunidades que estão situadas no campo 

de exploração. A resposta de maior frequência foi que o relacionamento pode ser considerado 

“Razoável” obtendo a porcentagem de 40% (126); 27% (85) consideram bom e 8% (25) 

consideram Muito bom. Cerca de 14% (44) dos entrevistados considera o relacionamento com 

a empresa ruim e apenas 2% (6) julgou o relacionamento das comunidades com a empresa 

como sendo muito ruim. Quando questionados sobre quanto tempo irá durar o petróleo 

explorado no Canto do Amaro, 75% dos entrevistados não souberam responder. Dos 15% (47) 

que afirmaram saber, 40% (19) responderam que seria menos de 20 anos, 59% (27) que seria 

mais de 20 anos e 1% (1) respondeu que o petróleo não irá acabar nunca. 

 Adicionou-se a esta a pergunta aberta “Qual atividade econômica sustentará a 

comunidade quando o petróleo acabar?”. Dentre as respostas, a mais comum foi a atividade 

salineira 23%, seguida pela pesca 10% e pela agricultura 10%. Aproximadamente 8% 

respondeu empresas privadas; parte pequena dos entrevistados, cerca de 3% respondeu 

energia eólica e 2% comércio. Aproximadamente 21% (66) dos entrevistados não soube 

opinar ante este questionamento. 

A fim de se identificar o posicionamento dos entrevistados concernente às alternativas 

econômicas relativas ao campo petrolífero, para relacionar ao indicador descomissionamento 

(econômico, ambiental e social) questionou-se a quem cabe buscar alternativas econômicas 

para quando o petróleo acabar. A alternativa com maior quantitativo de respostas foi “ao 

governo”, com 47% (148) respostas. Aproximadamente 21% (66) considerou a própria 

comunidade e 15% (47) julga ser de responsabilidade da própria empresa o encaminhamento 

econômico e social a ser dado a essas áreas após o encerramento das atividades. 

Aproximadamente 17% (53) não souberam ou não respondeu. 

Ainda sobre as ações a serem tomadas quando a exploração do campo for finalizada, 

foi pedido para que sugerissem atividades a serem implantadas na área, tendo como principais 

contribuições as respostas 20% (63) área de cultivo; 16% (50) indústria; 14% (44) 

reflorestamento com espécies nativas ou frutíferas; 5% (16) conjunto habitacional. Assim, foi 

possível determinar que algumas pessoas não possuíam conhecimento sobre a espacialização 

de um campo petrolífero e como são dispostos os poços, em formato de tabuleiro, embora 
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97,1% (305) pessoas tenham informado que visitaram ou conhecem o campo petrolífero onde 

moram.   

No que diz respeito aos royalties, 14% (47) do total questionado nunca ouviu falar e 

dos 86% (268) que afirmaram ter ouvido falar, aproximadamente 22% (59) não sabe para que 

ele serve e 59% (158) não sabe para onde ele se destina em sua maioria. Dentre os que 

responderam sobre quem recebe a maior parte dos royalties 28% (75) respondeu ser o 

proprietário das terras e 14% (38) afirmou ser o governo (governo federal, estado e 

município).  

 Por fim, com relação à continuidade da exploração de petróleo nos campos 

petrolíferos, onde a maioria absoluta da opinião foi que a exploração deve continuar, sendo 

que 20% (63) das respostas foram que “Deve continuar mesmo trazendo prejuízos”; e com 

78% (243), “Deve continuar só se tomar medidas favoráveis as comunidades e ao meio 

ambiente”; apenas 2% dos entrevistados não respondeu ao questionamento e nenhum foi 

contra a continuação da exploração na área. 

 Após essa etapa de caracterização ambiental, realizou-se a aplicação dos formulários 

relativos aos indicadores, para mensurar a importância destes para as comunidades (Tabela 2). 

Tabela 2: Indicadores de sustentabilidade- matriz de dados de percepção 

Lista de indicadores/Função Relação 

CRITÉRIO SELECIONADO 

REL/ A.S. 

Escala 
S/N 

E1-Rentabilidade (+) 0,57 S 

E2-Propriedade das terras (-) 0,92 S 

E3-Características da jazida (+) 0,70 S 

E4-Pesquisa e desenvolvimento (+)  0,29 N 

E5-Salário médio (+) 0,26 N 

E6- Vulnerabilidade econômica do petróleo (-) 0,18 N 

E7- Impacto econômico do passivo ambiental (-) 0,13 N 

E8- Descomissionamento econômico do campo (+) 0,11 N 

E9- Riscos econômicos da commodity petróleo (-) 0,33 N 

E10- Riscos econômicos de acidentes na gestão (+) 0,24 N 

E11- Riscos econômicos do transporte do petróleo (-) 0,48 N 

E12- Riscos econômicos de fatores socioambientais (-) 0,58 S 

E13- Risco econômico da presença de comunidades (-) 0,68 S 

E14- Fornecedores locais (+) 0,73 S 

E15- Renda (+) 0,08 N 

E16- Impostos (-) 0,32 N 

E17- Royalties (+) 0,77 S 

E18- Alternativas econômicas pós-exaustão (+) 0,05 N 

E19-Desempenho econômico do Município produtor (+) 0,53 S 

E20- PIB Municipal Per Capta (+) 0,61 S 

S1- Responsabilidade Social (+) 0,82 S 
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Tabela 2: Indicadores de sustentabilidade- matriz de dados de percepção (CONTINUAÇÃO) 

S2- Desempenho Socioambiental (+) 0,57 S 

S3- Saúde e Segurança (+) 0,32 N 

S4- Acidentes de Trabalho (-) 0,64 S 

S5- Multas Trabalhistas (-) 0,51 S 

S6- Qualificação Profissional (+) 0,74 S 

S7- Taxa de Rotatividade 0,65 S 

S8- Sindicalização (+) 0,63 S 

S9- Benefícios Trabalhistas (+) 0,27 N 

S10- Participação Feminina (+) 0,43 N 

S11- Participação de Trabalhadores Locais (+) 0,94 S 

S12- Descomissionamento Social do Campo (+) 0,46 N 

S13- Atuação Sociopolítica (+) 0,72 S 

S14- Comunicação Social (+) 0,86 S 

S15- Percepção do Campo Produtor (+) 0,75 S 

S16- Empregos (+) 0,92 S 

S17-Desempenho Social do Município Produtor (+) 0,77 S 

S18- Desenvolvimento Municipal (+) 0,67 S 

S19- Concentração de Renda e Pobreza 0,53 S 

S20- IDHM (+) 0,64 S 

A1- Licença Ambiental (+) 0,92 S 

A2- Condicionantes do Licenciamento (+) 0,64 S 

A3- Pendência Ambiental Normativa (-) 0,72 S 

A4- Estruturação Ambiental (+) 0,83 S 

A5- Certificação Ambiental (+) 0,75 S 

A6- Ações Ambientais (+) 0,63 S 

A7- Multas Ambientais (-) 0,52 S 

A8- Passivo Ambiental (-) 0,69 S 

A9- Estéril (-) 0,77 S 

A10- Rejeito (-) 0,77 S 

A11- Reaproveitamento de Estéril/Rejeito (+) 0,72 S 

A12- Gestão de Resíduos Sólidos (+) 0,83 S 

A13- Intensidade e Gestão Hídrica (+) 0,42 N 

A14- Intensidade e Gestão Energética (+) 0,32 N 

A15- Gestão da Emissão de GEE (+) 0,23 N 

A16-Descomissionamento Ambiental do Campo (+) 0,83 S 

A17- Reabilitação de Áreas Degradadas (+) 0,85 S 

A18- Preservação de Áreas Verdes (+) 0,42 N 

A19- Impacto em APP (-) 0,78 S 

A20- Reserva Legal (+) 0,14 N 

A21- Política de Proteção da Biodiversidade Interna (+) 0,28 N 

A22- Política de Proteção da Biodiversidade Externa (+) 0,25 N 

A23- Gestão da Emissão de Efluentes Líquidos (+) 0,61 S 

A24- Gestão da Emissão de Particulados (+) 0,87 S 

A25- Gestão da Emissão de Ruídos e Vibrações (+) 0,64 S 

A26- Gestão Ambiental Participativa (+) 0,53 S 

A27- Atuação Ambiental (+) 0,68 S 

A28- Impacto Visual (-) 0,92 S 

A29- Plano Diretor e Agenda 21 Local (+) 0,52 S 

A30- Características Ambientais do Município (+) 0,33 N 

Fonte: autores 
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De posse desses dados procedeu-se na investigação das respostas para os indicadores. 

Para o indicador E19, as faixas etárias 1 e 3 (entre 20 e 30 anos e entre 40 e 50 anos) 

apresentaram maior associação com a resposta R1 (Sim), enquanto a faixa etária 5 (acima de 

60 anos) foi a que apresentou associação seguida em ordem decrescente para esta resposta. As 

faixas etárias mais associadas com a resposta R2 foram em ordem decrescente, as faixas 4 e 2 

(entre 50 e 60 anos e entre 30 e 40 anos, respectivamente). A faixa etária 5 apresentou maior 

associação com a resposta R3 e, em ordem decrescente de associação com as faixas etárias 2 e 

3 (entre 30 e 40 anos e, 40 a 50 anos, respectivamente). Ainda de acordo com este indicador, 

dentre todas as faixas etárias, a faixa 2 (30 a 40 anos) foi a que apresentou mais definidas 

quantidades proporcionais em cada uma das três respostas (R1, R2 e R3) (Figura 10a), 

portanto, pode-se inferir que a faixa etária não é parâmetro eficiente na análise para a seleção 

dos indicadores da dimensão econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Análise de correspondência para indicadores Econômicos em função das classes 

de avaliação dos entrevistados, (a) Faixa etária vs. respostas para o indicador E19, (b) Tempo 

de residência vs. respostas para o indicador E17, (c) Escolaridade vs. respostas para o 

indicador E13 e (d) Vínculo do entrevistado com a empresa vs. respostas para o indicador E1. 

 

Na investigação da associação entre as classes de tempo de residência para as 

respostas do indicador E17 indicaram que entrevistados com tempo de residência nas classes 

2 e 4  (entre 5 a 10 anos e, entre 20 e 30 anos) responderam em maior proporção a resposta 
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R1, enquanto entrevistados nas classes 3 e 5 (entre 10 e 20 anos e, entre 30 e 40 anos, 

respectivamente) responderam em maior proporção a resposta R3, isto é, não souberam ou 

não quiseram responder. Dentre estas duas respostas, R1 e R3, as classes 1 e 6 (Menos de 5 

anos e, acima de 40 anos, respectivamente) foram respondidas proporcionalmente. A resposta 

R2 foi pouco citada pelos entrevistados, o que é demonstrado pela enorme distância entre os 

respectivos pontos da resposta com os pontos relacionados às classes de tempo de residência 

(Figura 12b), assim, pode-se considerar que o tempo de moradia no campo petrolífero é um 

fator importante a ser considerado no momento da escolha dos entrevistados e da análise dos 

conteúdos presentes nas falas. 

Na investigação da relação Escolaridade vs. respostas dos entrevistados para o 

indicador E13, a resposta R1 foi citada proporcionalmente para as classes de escolaridade 1 a 

5 (Não alfabetizado a médio 1º ciclo), com exceção da classe 2 (Fundamental incompleto). 

Esta última apresentou maior associação com a resposta R3, isto é, não responderam. Para a 

resposta R2, a análise de correspondência indicou maior associação com as classes 1 e 6 (Não 

alfabetizado e médio 2º ciclo completo, respectivamente). As classes 7 e 8 (Graduação e Pós-

graduação, respectivamente) de escolaridade pouco tiveram associação com as respostas 

(Figura 10c), logo, conclui-se que para a análise dos indicadores econômicos, a escolaridade 

não é um fator de interferência relevante, isto é, todos os entrevistados contribuíram 

independentemente da escolaridade que possuem. 

Na observação da associação das respostas dos entrevistados e seu vínculo com a 

Empresa para o indicador E1, entrevistados da classe 1 e 2 (É empregado/subempregado e, 

tem familiar empregado, respectivamente) tiveram maior associação com a resposta R1, 

enquanto entrevistados das classe 3 e 4 (É fornecedor e, foi empregado, respectivamente) 

responderam proporcionalmente as respostas R1 e R2. Os entrevistados da classe 5 (Sem 

relação) responderam proporcionalmente R2 e R3 (Figura 10d), logo, verifica-se que a relação 

que e entrevistado apresenta com a empresa é um critério importante na análise de conteúdo, 

uma vez que esta característica pode influenciar na escolha dos indicadores. 

Para o indicador Social S20, as faixas etárias 3, 4 e 5 (acima de 40 anos) foram as mais 

associadas com a resposta R1, enquanto para a resposta R2 as mais associadas foram as faixas 

etárias de 2 (30 a 40 anos) e em seguida a faixa etária 4 (50 a 60 anos). A faixa etária 1 

apresentou forte associação com a resposta R3 (Figura 11a). 
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Figura 11 – Análise de correspondência para indicadores Sociais em função das classes de 

avaliação dos entrevistados, (a) Faixa etária vs. respostas para o indicador S20, (b) Tempo de 

residência vs. respostas para o indicador S14, (c) Escolaridade vs. respostas para o indicador 

S15 e (d) Vínculo do entrevistado com a empresa vs. respostas para o indicador S19. 

 

Assim, como observado para a o indicador social S20, a faixa etária 2 (30 a 40 anos) 

apresentou  definidas quantidades proporcionais para as respostas R1 e R3 e forte associação 

com a resposta R2. Está última observação parte da observação de que no eixo 1 estão 

contabilizados mais de 90% da variação dos dados reduzindo a importância de comparação e 

avaliação dos resultados no eixo 2 (menos de 10% da variação dos dados) (Figura 11a), logo, 

assim como para os indicadores da dimensão econômica, a faixa etária não é parâmetro 

eficiente na análise para a seleção dos indicadores da dimensão social. 

Na investigação da associação entre as classes de tempo de residência para as 

respostas do indicador S14, fortes associações foram observadas. A resposta R1 apresentou 

forte associação de citação pelos entrevistados das classes 1, 2 e 5 (menos de 5 anos, entre 5 e 

10 anos e, entre 30 e 40 anos, respectivamente) e em menor força com a classe 4 (entre 20 e 

30 anos). A resposta R3 apresentou forte associação com a faixa 3 (entre 10 e 20 anos). Em 

contrapartida, a resposta R2 não apresentou forte associação com nenhuma classe e sua 

relação de associação mais evidente foi com a classe 6 (acima de 40 anos) (Figura 11b), 

assim, pode-se considerar que o tempo de moradia no campo petrolífero é um fator importante 
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a ser considerado quando for ser realizada a análise para a seleção dos indicadores da 

dimensão social. 

Na investigação da relação Escolaridade vs. respostas dos entrevistados para o 

indicador S15, foi observado um panorama similar para ao detalhado para o indicador 

Econômico, onde a resposta R1 apresentou maior proporcionalidade de citação dentre as 

demais classes de escolaridade, a resposta R2 com menor associação com as classes e, por 

fim, as classes 7 e 8 pouco relacionadas as respostas. O destaque esteve para a resposta R3 

que diferente do observado para o indicador Econômico, apresentou relevante associação com 

as classes 1, 3 e 5 (Não alfabetizado, Elementar incompleto e, Médio 1º ciclo) (Figura 11c), 

portanto, escolaridade não pode ser considerada com um bom parâmetro para associação entre 

as respostas e os indicadores a ponto de direcionar ou influenciar a seleção dos indicadores 

sociais. 

Na observação da associação das respostas dos entrevistados e sua relação com a 

Empresa para o indicador S19 se destacaram os entrevistados das classes 2 e 4 (tem familiar 

empregado e, foi empregado, respectivamente) que apresentaram maior associação com a 

resposta R1, entrevistados da classe 1 (empregado/subempregado pela empresa) com forte 

associação com as respostas R2 e R5, classe 5 (Sem relação) com a resposta R3. Em menor 

destaque de associação a resposta R4 foi citada proporcionalmente pelas classes 1 e 4, 

enquanto a classe 3 (fornecedor) pouco teve associação com alguma resposta (Figura 11d), 

porém, percebe-se que, assim como ocorreu para a dimensão econômica, o vínculo que o 

entrevistado apresenta com a empresa pode ser considerado um fator relevante na análise para 

a seleção de indicadores de sustentabilidade. 

Na avaliação da associação entre as classes de faixa etária e as respectivas respostas 

para o indicador A19 observou-se que as faixas etárias 1, 2 e 3 (entre 20 e 50 anos) 

responderam primariamente a resposta R1, secundariamente a resposta R2 e assim por diante 

para as respostas R5, R4 e R3. A resposta R3 apresentou uma clara associação relevante para 

a faixa etária 4 e, uma fraca associação com as demais faixas etárias. A resposta R4 

apresentou proporções de resposta dividas entre as faixas etárias 3 e 5 (41 a 60 anos e acima 

de 80 anos, respectivamente). Para a resposta R5 as classes de faixa etária mais associadas 

foram as faixas 2 e 5 (30 a 40 anos e, acima de 60 anos, respectivamente) (Figura 12a), 

portanto, assim como para as demais dimensões, a faixa etária também não foi relevante no 

que concerne à análise para a seleção de indicadores de sustentabilidade, não sendo 

considerado critério capaz de influenciar na escolha dos indicadores. 
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Figura 12 – Análise de correspondência para indicadores Ambientais em função das classes 

de avaliação dos entrevistados, (a) Faixa etária vs. respostas para o indicador A19, (b) Tempo 

de residência vs. respostas para o indicador A1, (c) Escolaridade vs. respostas para o indicador 

A28 e (d) Vínculo do entrevistado com a empresa vs. respostas para o indicador A7. 

 

Na investigação da associação entre as classes de tempo de residência para as 

respostas do indicador A1, o destaque foi a relação proporcional da resposta R1 entre as 

classes 1 a 5 (menos de 5 anos até entre 30 e 40 anos) indicando uniformidade de resposta 

entre os entrevistados. As demais respostas, R2 e R3 apresentaram fraca associação com as 

classes 1 a 5 e apresentando maior associação evidente para a classe 6 (acima de 40 anos) 

(Figura 12b). Desta forma, para os indicadores ambientais, o tempo de residência não se 

mostrou tão relevante quanto para as outras duas dimensões, uma vez que houve uma 

concentração de respostas em R1, o que não permitiu analisar a diferenciação relativa ao 

tempo, isto é, independentemente do tempo de residência, todos consideram as questões 

ambientais relevantes. 

Na investigação da relação Escolaridade vs. respostas dos entrevistados para o 

indicador A28, as classes 2, 3, 4, 5 e 6 (Somente alfabetizado a Médio 2º Ciclo) responderam 

proporcionalmente as respostas R1 e R2, e em menor proporção as demais respostas 

enquanto, a classe 1 (Não alfabetizado) respondeu proporcionalmente as respostas R3, R4 e 

R5 e menor as demais. Novamente, assim como observado nas avaliações para os indicadores 
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Econômicos e Sociais, as classes 7 e 8 (Graduação e Pós-Graduação, respectivamente) pouco 

apresentaram associação (Figura 12c). Então, conclui-se que a escolaridade não foi relevante 

para nenhuma das três dimensões analisadas. 

Na observação da associação das respostas dos entrevistados e sua relação com a 

Empresa para o indicador A7 foram observadas associações bem marcantes, onde 

entrevistados das classes 1 e 2 (empregado/subempregado e, tem familiar empregado, 

respectivamente) apresentaram forte associação com as respostas R4 e R5, as classes 4 e 5 

(foi empregado e, sem relação, respectivamente) com as respostas R1, R2 e R3, enquanto em 

contrapartida a classe 3 (fornecedor) apresentou fraca associação com as respostas se 

aproximando proporcionalmente a resposta R5 (Figura 12d), logo conclui-se que, assim como 

para as demais dimensões, o vínculo com a empresa é um fator relevante de análise da 

percepção enquanto instrumento para seleção dos indicadores de sustentabilidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na caracterização ambiental e na percepção das comunidades, foram 

selecionados 47 do conjunto de 70 indicadores propostos no ISM, os indicadores, relativos à 

percepção E1, E3, E19, E20, S1, S4, S5, S6, A2, A5, A6 e A17; os indicadores relativos à 

valores E2, E12, E13, S7, S13, S14, S15, A7, A8, A11 e A28, além dos indicadores referentes 

à atitude E14, E17, S2, S8, S11, S1, S17, S18, S19, S20, A1, A3, A4, A9, A10, A12, A16, 

A19, A23, A24, A25, A26, A27 e A29. 

Percebeu-se com base no teste de proporções multinomiais para a análise da proporção 

de Gênero do entrevistado vs. Resposta de conhecimento/desconhecimento, bem como com 

base na análise multivaridada de correspondência (AC) que as forças de associação ente (1) 

Faixa Etária vs. Resposta de conhecimento/desconhecimento, (3) Escolaridade vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento não podem ser considerados critérios capazes de influenciar 

na tendência das respostas para análise de conteúdo que foi realizada para a seleção dos 

indicadores de sustentabilidade. Porém, com base na análise multivaridada de 

correspondência (AC) o (2) Tempo de Residência vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento e o (4) Vínculo com a Empresa vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento tiveram relevante influência na forma como foram 

respondidos os questionamentos dos formulários, sendo capazes portanto de influenciar na 
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escolha dos indicadores de sustentabilidade que melhor se aplicam a campos petrolíferos em 

terra. 

Assim, conclui-se que não foi possível validar a hipótese levantada inicialmente, qual 

seja, selecionar indicadores do marco ordenador da pesquisa baseada exclusivamente na 

caracterização ambiental e na percepção das comunidades dos campos petrolíferos, baseada 

no formulário de percepção proposto por Viana (2012), sendo considerado insuficiente para a 

seleção e proposição de indicadores de sustentabilidade para a composição do conjunto de 

indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos em terra, uma vez que seriam 

selecionado praticamente todos os indicadores sociais em função da percepção.  

Com relação à caracterização ambiental, conclui-se que também não permite a seleção 

dos indicadores, pois, isoladamente, apresenta um diagnóstico geral da situação característica 

do espaço geográfico, deixando lacunas relativas às questões diretamente ligadas à empresa e 

às comunidades e alguns indicadores importantes seriam excluídos por não terem correlação 

direta com as características ambientais locais. 

Portanto, para pesquisas futuras, sugere-se que seja melhorada a metodologia de 

questionamento e análise dos dados das comunidades e que seja refinada pela participação de 

especialistas em atividades petrolíferas desenvolvidas nos campos petrolíferos do Rio Grande 

do Norte. 
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RESUMO 

 

Partindo da constatação de que a sustentabilidade pode ser mensurada através de indicadores 

pautados em bases científicas que lhes confere metodologia segura de avaliação e que, 

todavia, os critérios para seleção destes indicadores são, em linhas gerais baseadas na 

subjetividade daquele que os seleciona, este artigo tem por objetivo propor uma metodologia 

baseada na percepção socioambiental de atores sociais integrada à metodologia Delphi para a 

seleção de indicadores econômicos de sustentabilidade. Para tanto, realizou-se a coleta e 

cruzamento dos dados oriundos da população com os posicionamentos dos especialistas a fim 

de partir da compreensão do espaço investigado e dirimir opiniões conflitantes. Foram 

selecionados os indicadores, relativos à percepção E1, E3, E19 e E20; os indicadores relativos 

à valores E2, E12, E13 e o indicador E17 referente à atitude.  Considerou-se que o uso da 

percepção integrada à metodologia Delphi foi eficaz para identificar os indicadores 

fundamentais para avaliação do estado econômico da sustentabilidade de campos petrolíferos.  

 

Palavras-chave: Campos Petrolíferos; Indicadores de Sustentabilidade; Percepção 

Socioambiental. 
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ABSTRACT 

  

Sustainability can be measured through indicators guided on scientific principles which grant 

them safe methodology evaluation. However, the criteria for selection of environmental 

indicators are broadly based on the subjectivity of researcher. This work aim to propose a 

methodological procedure based on environmental perception of integrated social actors to 

Delphi methodology for the selection of economic sustainability indicators. Therefore, the 

collection and crossing data from the target population and the experts positioning was 

investigated to a comprehension of the investigated space and resolve conflicting opinions. 

The following indicators were selected based on perception: E1, E3, E19 and E20; indicators 

based on values: E2, E12, E13 and indicator E17 for the attitude. Our selection procedure 

considered that the use of integrated perception (population and experts) to the Delphi 

methodology was effective to identify the key indicators for the evaluation of the 

sustainability condition of oil fields. 

 

 

Key words: Oil fields; Sustainability indicators; Social environmental perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade pode ser mensurada com a utilização de indicadores pautados em 

critérios e bases científicas que os definam e lhes confira metodologia segura de graduação de 

sua significância. (VILLAS-BÔAS et al., 2005; ONU, 1972). Assim, a discussão 

contemporânea sobre a sustentabilidade da indústria de petróleo tem ganhado notoriedade, 

tendo em vista as alterações físicas, químicas, biológicas e sociais que podem ser provocadas 

nos ambientes onde se instala, bem como a premente necessidade empresarial de 

demonstração de seus investimentos e posicionamentos relativos às questões socioambientais, 

que se dá por meio dos indicadores e relatórios de sustentabilidade empresariais. 

A elaboração de relatórios de sustentabilidade tem proporcionado maior eficácia na 

interação entre a indústria e as partes interessadas, bem como no melhoramento das decisões 

de investimentos e outras relações com o mercado. (GRI, 2012; POPE; ANNANDALE; 

MORRISON-SAUNDERS, 2004). 

Apesar da relevância que os Relatórios de Sustentabilidade apresentam, constata-se 

que os critérios para seleção destes indicadores são, em linhas gerais, baseadas na 

subjetividade daqueles que os selecionam, fragilizando o processo de avaliação devido a 

fatores de interferência e opiniões conflitantes que possam existir em função da relação de 

interesses com a empresa. (MARTINS; CÂNDIDO, 2015; MOLDAN; JANOUŠKOVÁ; 

HÁK, 2012; SIENA, 2008). 

Neste contexto, o desafio hora enfrentado é o da inserção social no processo decisório 

de seleção de indicadores, a fim de torná-lo participativo por aqueles que diretamente são 

influenciados pela atividade petrolífera, a fim de possibilitar a adoção de indicadores que 

representem o estado de sustentabilidade de campos petrolíferos enquanto espaços 

geográficos. 

 Conceitualmente o termo espaço geográfico foi considerado neste estudo segundo a 

perspectiva de Santos (2013) como conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas 

de ações, onde os objetos tendem a ser cada vez mais artificiais, bem como os sistemas 

tendem a fins estranhos ao lugar. Este conceito foi assim adotado devido à espacialização dos 

campos petrolíferos constituir-se na inserção destes elementos artificiais (objetos) 

modificativos do ambiente e das relações sociais (ações) pela atividade petrolífera 

(VALENTIN; SPANGENBERG, 2000).  
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Para Veiga (2014), a base destes estudos deve abordar a resiliência como um dos 

principais vetores da sustentabilidade, isto é, um dos meios de atingir tal fim. Portanto, 

utilizou-se como marco ordenador deste estudo o Índice de Sustentabilidade da Mineração 

(ISM) proposto por Viana (2012), por se tratar a atividade petrolífera de indústria de pesquisa, 

lavra, extração, refinação, processamento, comércio e transporte de petróleo provenientes de 

poço, xisto, ou de outras substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais, 

conforme marcos regulatórios da indústria mundial do petróleo (TOLMASQUIM; PINTO 

JÚNIOR, 2011).  

Constitui o recorte espacial da pesquisa os campos petrolíferos Riacho da Forquilha 

(RFQ), Lorena (LOR), Estreito (ET), Salina Cristal (SCR), Fazenda Pocinho (FP) e Canto do 

Amaro (CAM), localizados na Bacia Petrolífera Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, 

Brasil (figura 1).  

 
Figura 1: Localização das áreas de estudo, incluindo os municípios onde os campos 

petrolíferos estão situados. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Estes campos são classificados como campos em etapa de produção e foram 

selecionados em razão de sua elevada produção em terra (tabela 1) e pela sua histórica 

interface socioambiental percebida com a existência de termo de ajustamento de conduta 

firmado junto aos órgãos ambientais e Ministério Público, em função do passivo ambiental 

presente em algumas dessas áreas (COSTA FILHO, 2007). 
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Tabela 1: Quantitativo da produção média diária de petróleo em terra por campo petrolífero. 

FONTE: ANP, 2016. 

*Produção média do mês de janeiro de 2016 em barris de petróleo/dia; ** Quantidade de 

poços produtores; *** Relação da produção média diária por poço de petróleo. 

Utilizou-se neste trabalho a percepção, campo da Psicologia que permite vinculá-la a 

outras ciências no que concerne à possibilidade de mensuração da relação do ser com o meio 

em que se insere sendo adotada para este estudo a base teórico-metodológica da percepção 

ambiental em sentido amplo, além da percepção sensorial individual, que consiste no suporte 

das ciências naturais e sociais para a racionalização da utilização e conservação dos recursos 

naturais da biosfera, para o melhoramento da relação do homem com o meio, associando ao 

sentimento com o lugar, isto é à topofilia (OLIVEIRA, 2012; TUAN, 2012; WHYTE, 1978). 

Desta forma, parte-se da perspectiva do paradigma emergente de que todo 

conhecimento científico-natural é científico-social e todo conhecimento é local e total 

(SANTOS; BECKER, 2012), não apenas dualista, difícil de entender e de percorrer, mas que, 

conforme Santos (2008), clareia a necessidade de “voltar às coisas simples, à capacidade de 

formular perguntas simples”, para a partir delas serem fortalecidos os constructos da 

sustentabilidade. (RODRIGUES et al., 2012; SANTOS, 2008; SIENA, 2008; TAYRA; 

RIBEIRO, 2006; VALENTIN; SPANGENBERG, 2000; WHYTE, 1977). 

Assim, foi possível analisar como indivíduos ou grupos de indivíduos percebem como 

os aspectos ambientais da atividade petrolífera, não apenas fisiográficos, mas também 

socioeconômicos, podem interferir de forma significativa em sua vivência e relação com a 

sustentabilidade do meio, logo, com a análise, lançou-se mão dos indicadores de 

sustentabilidade que efetivamente constituem a base para a avaliação da atividade em campos 

petrolíferos. (OLIVEIRA, 2012; TUAN, 2012; CORRÊA, 1997; WHYTE, 1977). 

CAMPO 

PETROLÍFERO 
PRODUÇÃO* 

Quantidade e 

poços** 
Produção/Poço*** 

Campo Canto do Amaro 15378 bbl/ dia 1038 Poços 14,815 bbl/ dia/ poço 

Campo de Estreito 10.211 bbl/ dia 1008 Poços 10,129 bbl/ dia/ poço 

Campo de Fazenda 

Pocinho 
3276 bbl/ dia- 411 Poços 7,970 bbl/ dia/ poço 

Campo de Salina Cristal 2703 bbl/ dia- 175 Poços 15,457 bbl/ dia/ poço 

Campo de Lorena 655 bbl/ dia- 57 Poços 11,491 bbl/ dia/ poço 

Campo Riacho da 

Forquilha 
2249 bbl/ dia- 27 Poços 83,296 bbl/ dia/ poço 

Rio Grande do Norte 51.516 bbl/ dia 4163 Poços 12, 3748 bbl/ dia/ poço 
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A questão norteadora deste trabalho é, portanto: como realizar metodologicamente a 

seleção de indicadores por intermédio de um processo participativo (atores sociais e 

especialistas) e identificar no ISM os indicadores econômicos da sustentabilidade que sejam 

representativos para avaliação da sustentabilidade de campos petrolíferos em terra. 

Para responder a esse questionamento, foi proposta uma metodologia baseada na 

percepção ambiental das comunidades diretamente afetadas pela atividade pesquisada, bem 

como a análise de especialistas que trabalham com a atividade petrolífera no Rio Grande do 

Norte.  

Todo este estudo levou em consideração o estado da arte em seleção de indicadores de 

sustentabilidade fundamentada nos princípios de Bellagio (BellagioSTAMP), quais sejam: 

visão guia em promover o bem-estar; considerações essenciais sobre as interações entre as 

dimensões da sustentabilidade; escopo espacial e temporal adequados; arcabouço referencial e 

indicadores padronizados; transparência por meio de métodos e fontes de dados acessíveis ao 

público; comunicação efetiva de fácil assimilação e disponibilização de dados com o máximo 

de detalhes práticos possível; ampla participação a fim de configurar os modos apropriados 

para refletir as visões do público e por último princípio acentua-se a continuidade e 

capacidade de sustentação, responsividade a mudanças e melhoria contínua local. (SINAN 

ERZURUMLU; ERZURUMLU, 2014; HAK; KOVANDA; WEINZETTEL, 2012; 

MOLDAN; JANOUŠKOVÁ; HÁK, 2012; PINTÉR et al., 2012; IBGE, 2010; VEIGA, 2010; 

OECD, 2008; VAN BELLEN, 2005; CAVALCANTI, 2002; GALLOPIN, 1996; 

HAMMOND et al., 1995). 

Diante das considerações apresentadas, o objetivo da pesquisa foi o de propor uma 

metodologia baseada na percepção ambiental de atores locais, integrada à metodologia Delphi 

para a seleção de indicadores econômicos de sustentabilidade que comporão, por sua vez, o 

conjunto de indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos em terra (ISPetro), para 

o estado do Rio Grande Norte. O artigo se constitui no cruzamento e análise dos dados 

oriundos da população com os posicionamentos dos especialistas a fim de partir da 

compreensão do espaço investigado para a construção do ISPetro, bem como dirimir opiniões 

conflitantes que possam existir em função da relação de interesses com a empresa. 

Desta forma, estruturou-se este trabalho com mais três seções, onde foram propostos e 

exemplificados os aspectos metodológicos, os resultados obtidos e a análise crítica destes 

resultados com o efetivo direcionamento para pesquisas futuras a fim de consolidar a presente 

proposta metodológica.  
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Metodologia aplicada às comunidades 

 

Considerou-se a categoria exploratória e descritiva como o tipo de pesquisa mais 

indicado. Foi realizada entrevista padronizada ou estruturada a fim de agregar a percepção dos 

moradores dos diferentes campos petrolíferos. (MARCONI; LAKATOS, 2011; MORRISON-

SAUNDERS; SADLER, 2010; SÁNCHEZ; MORRISON-SAUNDERS, 2010; MACLAREN, 

1987).   

A determinação do espaço amostral da pesquisa de caracterização das comunidades 

pertencentes aos campos petrolíferos deu-se por meio de coleta de dados quantitativos 

disponibilizados pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de Mossoró/RN, onde foram 

identificadas 709 residências circunscritas no perímetro do CAM (tabela 2), em 2015. Com 

relação aos outros Campos petrolíferos, foi possível amostrar por contagem através de 

imagem de satélite de alta resolução e fácil acesso utilizando-se da ferramenta Google Earth 

Pro mais 887 residências perfazendo um total de 1596. 

Para uma população de N=1596, com margem de erro de 5% e 95% de confiança, 

supondo variabilidade máxima, o tamanho da amostra indicado foi de n= 310 domicílios a 

serem visitados, conforme a seguinte equação (BOLFARINE; BUSSAB, 2005): 

𝑛 =
𝑁

4(𝑁 − 1) (
𝐸

𝑍∝/2 )
2

+ 1

=
1596

4(1596 − 1) (
0,05
1,96)

2

+ 1

≈ 310 

 

Em que: 

n= tamanho da amostra 

N =Tamanho da população; 

Z∝/2 = é o valor crítico da distribuição de probabilidade normal (o Teorema do Limite Central 

é a base da Teoria de Amostragem, sendo na prática a determinação do intervalo de confiança. 

Para 90% de confiança, Z=1,645; para 95%, Z é igual a 1,96); 

E = Margem de erro (para mais e para menos – em percentual) 

 

A única comunidade em que não foi adotado este critério foi a do campo Riacho da 

Forquilha, no município de Apodi, pois no perímetro circunscrito deste Campo Petrolífero 

encontram-se apenas cinco residências; logo, o tamanho total da amostra foi acrescido para 

314. 
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Tabela 2: Quantitativo de domicílios por comunidade. 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2014; Google Earth, 2015. 
 

Estas 314 residências foram divididas proporcionalmente entre as comunidades. Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (Protocolo CAAE- 50199515.8.0000.5537). 

Como proposta metodológica utilizou-se critérios de inclusão e exclusão baseados em 

uma escala de avaliação da pertinência do indicador de sustentabilidade construída com base 

no tipo Likert, com quatro categorias que levaram em consideração a função relação do 

critério de relevância junto aos atores sociais. (MORRISON-SAUNDERS; SADLER, 2010; 

SIENA, 2008). 

Escalas do tipo Likert são utilizadas em pesquisas que buscam identificar a opinião 

por meio de escala de respostas psicométricas com base na concordância a um determinado 

questionamento e aliadas a análise estatística adequada, permite identificar o posicionamento 

majoritário da amostra com relação ao parâmetro avaliado. (ROBERTSON, 2012). 

Os indicadores foram previamente analisados e classificados em percepção, onde os 

questionamentos foram relativos aos verbos “perceber, notar, conhecer” (conhecimento e 

relacionamento com o Campo Petrolífero); valores, onde o verbo utilizado nos 

questionamentos foi “sentir” (valores afetivos atribuídos ao Campo Petrolífero) e atitudes, 

com os questionamentos baseados nos verbos julgar, avaliar, achar” (experiências, opiniões e 

ações adotadas pela população frete à relação do indicador com o Campo Petrolífero); assim 

foram formulados adequadamente os questionamentos destinados à análise da percepção 

ambiental das comunidades para cada indicador (LUCENA; FREIRE, 2014). 
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A partir dos resultados quantitativos obtidos com a percepção dos entrevistados sobre 

cada indicador, foi realizada análise qualitativa das informações, cuja base-metodológica foi 

pautada na Análise de Conteúdo, baseada em Bardin (2011), utilizada como instrumento para 

análise das falas dos entrevistados, donde advieram considerações importantes para a 

definição e melhoria dos indicadores. 

Assim, uma escala com variação entre 0 e 1 (quadro 1) foi elaborada para categorizar 

os indicadores conforme o critério de relevância, padronizada graficamente em tons de cinza, 

visando tornar mais fácil a interpretação da matriz. 

Quadro 1: Critérios de seleção com base na percepção dos atores sociais locais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para tanto, definiu-se a função relação de cada indicador com a sustentabilidade, isto 

é, verificar se o indicador é direta ou indiretamente proporcional à melhoria da 

sustentabilidade que se visou avaliar. Para cada indicador, estabeleceu-se esta função relação 

e o aumento do valor refletiu a situação do estado de sustentabilidade. Para melhor 

compreensão, tem-se: 

 Indicadores com função relação positiva (+): quanto mais alto for o valor do indicador, 

melhor será o estado da sustentabilidade do Campo Petrolífero.  

 Indicadores com função relação negativa (-): quanto mais alto for o valor do indicador, 

pior será o estado da sustentabilidade do Campo Petrolífero.  

 Para a seleção dos indicadores que demandaram explicação mais detalhada para a sua 

compreensão, foi solicitada a opinião direta do entrevistado com relação à relevância, isto é, a 

pergunta foi formulada com a finalidade de se identificar a relevância do indicador em “muito 

relevante, relevante, pouco relevante e irrelevante”. 
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2.2 Metodologia para análise da avaliação dos especialistas 

 

Em uma etapa que ocorreu em paralelo a esta na pesquisa, buscou-se a seleção dos 

indicadores mais apropriados para a avaliação da sustentabilidade de campos petrolíferos 

conforme a análise do posicionamento científico de uma rede de especialistas composta por 

prestadores de serviço à operadora dos campos petrolíferos; analistas ambientais e consultores 

técnicos de órgãos públicos como os do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente (IDEMA-RN), que apresentam experiência em licenciamento ambiental para a 

atividade de mineração, petróleo e gás, representantes da Agência Nacional de Petróleo 

(ANP), bem como por professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

compondo assim o caráter interdisciplinar do painel dos especialistas que foram consultados, 

o que possibilitou a seleção dos indicadores através da adoção do método Delphi (WRIGHT; 

GIOVINAZZO, 2000). 

O método Delphi passou a ser difundido nos idos de 1960 com o objetivo inicial de se 

buscar o consenso de opiniões de grupos de especialistas com relação a eventos futuros. Com 

a evolução da metodologia, o Delphi tem sido utilizado como técnica de apoio à decisão, 

consistindo em importante ferramenta para tomada de decisão. (WRIGHT; GIOVINAZZO, 

2000).  

No total, foram convidados a participar da pesquisa 78 especialistas; destes, 52 

participaram na primeira rodada de respostas. Para esta etapa da pesquisa seguiu-se a mesma 

sequência adotada no marco ordenador, isto é, foram enviados os questionários aos 

especialistas que atribuíram um valor a cada um dos possíveis indicadores, conforme os 

considerassem muito relevantes (nota 3), relevantes (2), pouco relevantes (1) ou 

irrelevantes/inaplicáveis (0) para a avaliação da sustentabilidade da atividade petrolífera. 

 Para seleção dos indicadores foram definidos os seguintes critérios de inclusão e 

exclusão: relevância, disponibilidade de dados e aceso aos dados dos indicadores (quadro 2). 
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Quadro 2: Critérios de seleção de indicadores adotados pelos especialistas 

 
 

 Cabe ressaltar que para os casos de determinação da escala de relevância do indicador 

em que ocorreram bimodais ou multimodais, sempre foi considerada exclusivamente a média 

aritmética para a seleção do indicador analisado.  

 O método Delphi prevê ainda que nos casos em que não sejam obtidas respostas na 

segunda etapa, sejam considerados, para efeito do resultado final, os valores atribuídos na 

primeira etapa (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000; VIANA, 2012).  

2.3 Metodologia para seleção participativa 

 

 A seleção dos indicadores econômicos da sustentabilidade consistiu do cruzamento 

dos dados da percepção das comunidades com a análise dos especialistas. Então, 

sistematizou-se a seguinte metodologia, na qual, ao cruzarem-se as categorias de relevância, 

ou selecionou-se ou exclui-se o indicador, conforme a percepção das comunidades em relação 

à análise dos especialistas, de acordo com os seguintes critérios: 

 Indicadores considerados muito relevantes para ambos foram selecionados. 

 Indicadores considerados muito relevantes por um segmento e relevantes por outro, 

foram selecionados. 
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 Indicadores considerados muito relevantes por um segmento e pouco relevantes ou 

irrelevantes por outro, foram excluídos. 

  Os dois critérios, baseados exclusivamente na avaliação dos especialistas 

devido à especificidade da atividade, isto é, a disponibilidade de dados consistentes e 

confiáveis, bem como o grau de facilidade para que estes dados fossem acessados, foram 

ainda imprescindíveis na seleção dos indicadores, visto que o modelo de avaliação de 

sustentabilidade proposto depende exclusivamente destes dados. Para tanto, foi caracterizado 

o perfil socioeconômico dos entrevistados, assim como discutidos os resultados da pesquisa, 

conforme tratado na sequencia. 

3 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ENTREVISTADOS 

Com relação à análise dos dados coletados em campo, o perfil populacional é 

composto pela seguinte distribuição: 67% (210) dos entrevistados foram do gênero feminino e 

33% (104) do masculino. Foi possível verificar que 32,48% (102) dos entrevistados, tem 

moradia há mais de 20 anos nestes locais. Este fato permite inferir que essas pessoas 

acompanharam o processo histórico de desenvolvimento dos campos petrolíferos, porém, 

apenas 31% possui ou possuiu algum tipo de relação de trabalho ou emprego com a empresa 

operadora dos respectivos campos. 

No que concerne à faixa etária da população, verificou-se que 35,98% (113) estavam 

situados entre 20 e 30 anos; 19,74% (62) estavam entre 30 e 40 anos, 23,88% (75) entre 40 e 

50 anos, 8,91% (28) encontrava-se entre 50 e 60 anos, bem como 11,46% (36) apresentavam 

faixa etária acima de 60 anos. 

Com relação ao nível de escolaridade dos entrevistados, percebe-se que a maior parte 

da população está concentrada entre o ensino fundamental incompleto e o ensino médio 

completo, prevalecendo o melhor nível de instrução entre as faixas etárias que vaiam entre 20 

e 40 anos. Percebe-se claramente que com o aumento da faixa etária diminui o nível de 

escolaridade, o que denota que os mais jovens estão tendo maior acesso à educação.  Foi 

identificado apenas um pós-graduado, com nível de especialização.  

Com relação à renda familiar, verificou-se que 39,5% (124) é composta por até 1 

salário mínimo, enquanto que a renda de 57,6% (181) dos entrevistados varia entre 1 e 5 

salários mínimos e apenas 2,88% (9) tem renda acima de 5 salários mínimos.  
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4 PERCEPÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS PARA A SELEÇÃO DOS 

INDICADORES ECONÔMICOS DE SUSTENTABILIDADE 

Neste item foram analisadas as opiniões e falas dos entrevistados, bem como as 

avaliações feitas pelos especialistas. Por meio da confluência entre estas análises foi possível 

selecionar os indicadores econômicos da sustentabilidade do ISM aplicáveis à atividade 

petrolífera. Nas informações obtidas junto às comunidades, buscou-se identificar a percepção, 

as atitudes e os valores (TUAN, 2012), que os entrevistados apresentaram frente ao indicador 

avaliado em relação à vivência local. Os resultados apresentados são as porcentagens médias 

obtidas para cada indicador (tabela 3).  

Tabela 3: Indicadores econômicos de sustentabilidade- matriz para análise sistêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CRITÉRIOS- Relação percepção atores sociais Locais (REL/ A.S.), relação opinião especialistas (REL/ Esp.), 

disponibilidade de dados e grau de acesso; **SEL- Selecionados, Sim e Não. 

Fonte: VIANA (2012) adaptado. 
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Os indicadores E1, E3, E4, E6, E7, E9, E10, E19 e E20 foram considerados 

indicadores relacionados à percepção, conhecimento da atividade e das interferências 

socioambientais que esta provoca, pois são diretamente ligados à questões de desempenho 

socioeconômico e às características que envolvem o passivo ambiental histórico e 

descomissionamento¹ de poços e campos, o que provocou alterações percebidas, tanto 

visualmente no ambiente, quanto percebidas enquanto aumento da vulnerabilidade das 

comunidades em função da quantidade de acessos a esses locais.  

Foram selecionados os indicadores E1, E3, E19 e E20. Ao serem questionados se a 

rentabilidade do campo petrolífero interfere no modo de vida local, 57% dos participantes da 

pesquisa apontaram a resposta “sim” como predominante em consonância com a função 

relação positiva do indicador (tabela 4).  

Tabela 4- E1- Rentabilidade- Percepção da interferência da renda no modo de vida 

 

Fonte: Autores. 

A importância do indicador E1-Rentabilidade evidencia-se com a exposição de 

alguns relatos coletados: “Quanto mais o poço dá, agente vai ganhando mais, quando o poço 

diminui é ruim” (dona de casa, 34 anos, 18 anos de moradia, CAM); “Olha, a gente acha bom 

quando a empresa tá bem, eles fazem mais palestras na escola e a gente vende mais” 

(agricultor, 23 anos, 23 anos de moradia, CAM); “Quando a empresa recebe mais dinheiro 

não faz medo de ir embora e deixar esse povo sem emprego, muita gente depende disso aqui 

pra viver” (agricultora, 52 anos, 23 anos de moradia, SCR); “A gente percebe que onde é mais 

rentável tem mais máquinas e mais modificação no meio ambiente” (operador, 32 anos, 4 

anos de moradia, ET). 

Da análise dos especialistas, ficou evidenciada a importância deste indicador para a 

atividade petrolífera, posto que a moda obteve pontuação 3, isto é, dos 52 especialistas, 36 

consideraram este indicador muito importante. O somatório do grau de importância da análise 

de todos os especialistas foi igual a 133, apresentando então uma media final de 

aproximadamente 2,56. Assim, de acordo com os critérios propostos, o indicador foi 

considerado muito relevante. 
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Com relação ao critério de inclusão relativo à disponibilidade de dados, a moda corresponde à 

resposta “SIM”, porém o grau de acesso corresponde à pontuação 1, isto é, os dados são de 

difícil acesso, devendo o indicador ser mantido, mas com alterações sugeridas pelos 

especialistas, como a utilização da produção do campo petrolífero em substituição à 

rentabilidade, pois apresenta disponibilidade de dados e facilidade de acesso junto ao site da 

Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

Na análise dos critérios para seleção dos indicadores E3, E19 e E20, percebeu-se que 

alguns moradores apresentavam conhecimento sobre a qualidade do petróleo presente nos 

campos petrolíferos, donde foram obtidos os seguintes relatos: “É importante saber a 

qualidade do óleo pra não tirar asfalto”. (prestador de serviço, 27 anos, 3 anos de moradia, 

FP); “É importante pra saber quanto petróleo ainda tem pra tirar” (estudante, 25 anos, 15 

anos de moradia, ET). E3-Características da Jazida, foi considerado relevante por 70% 

(220) dos participantes e os especialistas o avaliaram como relevante.  

Para E 19- Desempenho econômico do município minerador, notou-se que foi 

considerado relevante com aproximadamente 53% (167) dos entrevistados julgando 

importante a atividade petrolífera para o melhoramento do desempenho econômico do 

município. Um dos principais relatos foi: “Se o município tem mais dinheiro e usa pra saúde 

ou pra educação está valendo a pena esses poços aqui” (Empregada Doméstica, 36 anos, 23 

anos de moradia, LOR). Também foi considerado muito relevante pelos especialistas.  

O último indicador analisado foi o E20- PIB Municipal Per Capta, tendo sido 

considerado relevante por 61% (192) dos atores sociais que disseram em várias falas serem os 

municípios muito ricos em função da atividade petrolífera, mas que essa riqueza não 

apresenta um retorno econômico para as comunidades onde tem exploração de petróleo, o que 

ficou evidenciado nas falas quando perguntados se percebem alterações na renda familiar em 

função de influência da atividade petrolífera; aproximadamente 66% (207) por cento dos 

entrevistados afirmou que não percebem alterações na renda familiar, 34% (107) reconheceu 

ter havido mudanças, dos quais 97 entrevistados afirmaram que foram positivas por serem ou 

terem sido empregados na atividade, ou por terem recebido algum tipo de auxílio por parte da 

Petrobrás, ou ainda por terem algum tipo de serviço impulsionado pela circulação de dinheiro 

no local, donde se depreende que a exploração e produção de petróleo em terra precisa ser 

mais bem pensada em consonância com a sustentabilidade das áreas onde se insere. Com 

relação aos especialistas, verificou-se que consideram este indicador muito relevante.  
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Os indicadores E4, E6, E7, E9, E10 não foram selecionados. Para o E4- Pesquisa e 

Desenvolvimento, que apresenta função relação positiva, foi questionado: Você percebe 

importante para a economia local a empresa investir parte do faturamento deste campo em 

pesquisa e desenvolvimento? Por quê?  

O indicador foi classificado como pouco relevante pelos entrevistados. Com relação a 

este indicador, 58% (182) dos entrevistados responderam “Não”, e 13% (41) não respondeu, 

isto é, 29% (91)  dos entrevistados respondeu “sim”, donde verificou-se que a maioria dos 

entrevistados não apresentou interesse no que concerne à importância da empresa investir 

parte do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento, conforme o seguinte relato: “a 

gente não sabe nada do dinheiro deles, tem que investir é na água pra gente ter pra plantar” 

(Dona de casa, 42 anos, 20 anos de moradia, Sussuarana). Percebeu-se que a preocupação 

com a falta d’água ficou evidente em todas as comunidades visitadas. 

Para análise da percepção da comunidade referente à influência que a vulnerabilidade 

econômica do petróleo pode provocar na economia local, foi utilizada a resposta direta com 

relação à relevância deste indicador (tabela 5). 

Tabela 5- E6- Influência da Vulnerabilidade Econômica do Petróleo (destinação do petróleo e 

seu preço no mercado internacional) na economia da comunidade.  

 

Fonte: Autores. 

Com base nas respostas dos entrevistados, considerou-se o indicador E6 como pouco 

relevante ou irrelevante para a comunidade, totalizando 49,04% (154) das respostas. Outro 

fato importante foi que 30,89% (97) dos entrevistados não souberam ou não responderam a 

este questionamento. Quando perguntados a razão, alguns não entenderam a pergunta e outros 

não souberam ou tiveram dificuldades como opinar sobre o assunto. 

Para o Indicador E7- Impacto econômico do passivo ambiental, foi questionado, 

como você nota o potencial impacto econômico que um problema ambiental pode provocar 

em relação ao lucro anual da empresa neste campo petrolífero. Por quê?  

Percebeu-se o indicador E7 como pouco relevante ou irrelevante para 45,86% (144) 

dos entrevistados. Mais uma vez ficou evidenciada a dificuldade que os entrevistados tiveram 
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em opinar sobre este indicador, posto que 33,76% (106) pessoas não souberam ou não 

responderam. 

Com relação à análise realizada pelos especialistas, o indicador E7, foi considerado 

muito relevante, apresentando uma média superior a 2. Porém, o grau de acesso à essa 

informação foi considerado pela maioria como sigiloso. 

O indicador E9- Riscos econômicos do bem mineral, foi analisado e considerado 

pouco relevante ou irrelevante por 76,75% (241) dos entrevistados. Aproximadamente 12% 

(37) não respondeu. A análise dos especialistas também apontou para a inviabilidade deste 

indicador, posto que o indicador foi considerado pouco relevante, e que não existem dados 

disponíveis. Desta forma, pelo cruzamento das informações o indicador foi excluído.  

Pode-se observar que alguns indicadores como o E6, E7, E8 e E9, foram de difícil assimilação 

por parte da maioria dos entrevistados nas comunidades, o que gerou dificuldade no momento 

da análise dos dados em confronto com os relatos dos participantes da pesquisa. Com relação 

a esses indicadores específicos, os entrevistados realizaram perguntas recorrentes sobre o 

significado dos termos “vulnerabilidade, passivo ambiental, descomissionamento, 

commodity”.  Tal fato, embora significativo, foi mitigado pela participação dos especialistas, 

que proporcionaram uma análise mais qualificada de cada indicador em separado. 

Quando questionados se percebem a possibilidade de acidentes na gestão terem 

implicações econômicas para o Campo Petrolífero, Indicador E10, 29% (91) dos entrevistados 

consideraram irrelevante e 14% (44) pouco relevante, apresentando as seguintes percepções: 

“já teve acidente aqui e não mudou nada” (estudante, 22 anos, 9 anos de moradia, Passagem 

de Pedra), “é responsabilidade da Petrobrás cuidar pra não ter acidentes” (agente 

operacional, 46 anos, 15 anos de moradia, SCR).  

Os indicadores E2, E11, E12 e E13, foram considerados indicadores relacionados à 

percepção de valor, pois são diretamente ligados ao sentimento relativo ao lugar e às questões 

referentes ao patrimônio natural ou cultural e ao uso e ocupação do solo no entorno de áreas 

com poços e locações de petróleo próximos à recursos hídricos e cavernas, que segundo Tuan 

(2012), desperta laços afetivos com o meio ambiente material, que os leva a refletir, conforme 

Lucena e Freire  (2014) sobre a relação da atividade com o meio ambiente e com o resultado 

de suas experiências com o espaço vivido. Foram selecionados E2, E12 e E13. 

O indicador E2- Propriedade das terras foi considerado muito relevante, pois para a 

comunidade, a importância relativa à propriedade da terra é muito significativa, visto que 

permite à empresa repassar os royalties para os donos das áreas onde é produzido o petróleo, 
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bem como algumas destas áreas terem sido cultivos anteriormente, o que os remete à 

lembranças de infância. 

Verificou-se que na comunidade de Serra Vermelha (CAM) ocorreu uma etapa de 

regularização das terras com o apoio do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária), o que possibilitou aos moradores receber regularmente os royalties do 

petróleo provenientes daquelas áreas. Porém, do outro lado da Rodovia, BR 110, o que foi 

percebido é que, embora os moradores sejam os possuidores das áreas de fato, não possuem a 

titularidade da área, logo, não podem receber royalties pela produção em suas terras, assim, 

cita-se um relato que se destacou de um pescador que possui em sua área 4 “cavalos de pau” 

instalados para bombeamento mecânico do petróleo em seu quintal: “Morei aqui minha vida 

toda aqui, já tenho 62 anos e não sei mais o que fazer, já “tô” aqui doente, vendendo esse 

pouco de peixe que ainda pego e tem esses bichão no meu terreno e não recebo nada. Até na 

justiça já tem adevogado cuidando disso” (pescador, 62 anos, 62 anos de moradia, CAM).  

Por isso, ao serem questionados se sentem que é importante a Petrobrás ser 

proprietária das terras onde tem Poços, 92% (289) das respostas foram “não”, logo o 

indicador foi selecionado pelos entrevistados, uma vez que a função relação evidenciada é em 

sentido oposto ao estado da sustentabilidade. 

Com relação ao indicador E12- Riscos econômicos de fatores socioambientais, 

verificou-se que 58% (182) dos entrevistados responderam que acham importante a empresa 

preservar as áreas protegidas próximas às suas instalações. Da análise dos especialistas, foi 

possível verificar que este indicador foi considerado muito relevante por 29 dos 52 

especialistas, e foi considerado relevante por outros 15 especialistas, totalizando 44 

especialistas que consideraram este indicador importante. Assim a média das pontuações foi 

igual a 2,40, além de existirem dados disponíveis por campo petrolífero e ser possível a 

liberação destes dados tanto por parte da empresa quanto dos órgãos ambientais, bem como a 

obtenção através de dados primários.  

O indicador E13- Riscos econômicos da existência de comunidade, foi selecionado e 

leva em consideração para seu cálculo a distância e localização das comunidades para as 

instalações da empresa, tais como poços, linhas de surgência e estações coletoras, bem como 

outros parâmetros específicos das comunidades como renda familiar, escolaridade e relação 

com a empresa. Portando, a seleção deste indicador consistiu na análise da possibilidade da 

obtenção de cada um desses parâmetros isoladamente, para o cálculo deste indicador 

complexo, uma vez que é baseado no formulário de percepção ambiental proposto no marco 
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ordenador da pesquisa. Identificou-se ainda, com base na análise de conteúdo (Bardin, 2011) 

que em função da atividade petrolífera ocorreram alterações negativas no que tange ao 

aumento no número de furtos na região devido à abertura de acessos para os poços, o que 

indica a necessidade da inserção deste parâmetro na adaptação deste indicador. 

Verificou-se também que 68% (214) dos entrevistados julgam importante que sejam 

levados em consideração esses parâmetros para a definição de políticas públicas para os 

campos petrolíferos. Os especialistas consideraram este indicador muito relevante, Mo= 3 e 

= 2,46 e com facilidade de acesso aos dados. 

Na análise do indicador E11- Riscos econômicos do transporte do minério, foi 

explicado aos entrevistados que este indicador embora também tenha implicações sociais e 

ambientais, visa aferir apenas os riscos econômicos da existência de dutos para transporte de 

água, óleo e gás, conhecidos como linhas de surgência, isto é, os impactos que um possível 

rompimento de duto pode ter na economia local, como por exemplo a inviabilização de áreas 

de cultivo, a contaminação das pequenas salinas particulares bem como as possíveis 

interferências na pesca local. Assim, verificou-se que 54% (167) considerou pouco relevante 

ou irrelevantes os riscos econômicos do transporte do petróleo. Foram obtidos relatos como: 

“aqui já é todo mundo acostumado com esses canos” (Assistente de Serviços Gerais, 37 anos, 

22 anos de moradia, ET). Os especialistas também consideraram este indicador irrelevante e 

consideraram as informações sigilosas. Assim, o indicador E11 foi excluído.  

Os indicadores E5, E8, E14, E15, E16, E17 e E18 foram considerados indicadores 

relacionados a atitudes, pois se referem a opiniões e ações adotadas pelos entrevistados. O 

único indicador selecionado nesta categoria foi o E17- Royalties, com 77% (242) dos 

entrevistados considerando importante este indicador para a avaliação da sustentabilidade do 

campo petrolífero, pois os principais relatos foram no sentido da afirmação da necessidade de 

manutenção da atividade nos campos em terra, uma vez que gera recursos, tanto para os entes 

da administração pública quanto diretamente para a população.  

Os indicadores E5, E8, E14, E15, E16 e E18 foram excluídos. Na avaliação do 

indicador E5- Salário Médio, identificou-se que as pessoas não apresentaram interesse sobre 

a remuneração dos funcionários da empresa, sendo considerado pouco relevante conforme a 

escala de avaliação com 26% (82) das respostas positivas. Este indicador foi considerado 

relevante pelos especialistas, com moda igual a 2 e média igual a 2, apresentando dados 

disponíveis por campo petrolífero, mas com o acesso impossível, devido a diretrizes 

normativas da empresa que não divulga os vencimentos dos funcionários.  
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No indicador E8- Descomissionamento econômico do campo petrolífero, foi 

verificada a importância que a população confere à necessidade de a empresa avaliar o 

potencial impacto econômico das ações de descomissionamento das atividades atuais dos 

campos petrolíferos em relação ao lucro anual da empresa, onde foram consideradas apenas as 

questões econômicas. Desta forma, da população amostrada 61,78% (194) pessoas 

responderam que “NÃO”. Alguns entrevistados deram sua opinião sobre este indicador, 

prevalecendo a seguinte opinião, “Essa atividade ainda vai durar muito”, “Não é bom nem 

eles pensarem em sair daqui”. Com relação ao parecer dos especialistas, este foi conflitante 

com o das comunidades, uma vez que foi considerado muito relevante pela maioria, com 

média igual a 2,44. Porém o grau de acesso à informação foi considerado sigiloso.  

Para o indicador E14- Fornecedores locais, as percepções foram no sentido de 

reforçarem a necessidade de a empresa manter maiores investimentos e percentual de gastos 

com fornecedores locais e microrregionais, para o aumento da taxa de emprego e da 

possibilidade de novos negócios. Esse foi um indicador bastante citado pela população de 

todas as comunidades, com 73% (230) dos entrevistados se dizendo interessados na melhoria 

deste indicador, logo, as percepções relevantes neste caso foram: “É preciso gerar mais 

emprego” (prestador de serviço, 33 anos, 5 anos de moradia, Fazenda Pocinho), “É um 

sacrifício para empregar as pessoas daqui” (Pedreiro, 45 anos, 7 anos de moradias, Estreito), 

“melhora na qualidade de vida pois gera outras formas de renda- vende comida e outras 

coisas” (Dona de casa, 36 anos, 36 anos de moradia, Piquiri- CAM). 

Os especialistas também consideraram muito relevante este indicador, e apresentaram 

a informação de que existem dados disponíveis relativos aos fornecedores locais, porém, 

considerou-se como sigiloso o acesso a esses dados que são considerados estratégicos.  

O E15- Renda, que é calculado pela razão entre o somatório dos salários dos 

empregados diretos e a receita municipal não foi selecionado, visto que apenas 8% (25) dos 

entrevistados o julgou importante, o que é depreendido também do discurso observado, com 

as seguintes opiniões: “Pra mim é mais importante os terceirizados” (técnico operador de 

teste de produção, 28 anos, 2 anos de moradia, Piquiri- CAM), “Aqui eu não conheço 

ninguém concursado morando” (agricultor, 65 anos, 53 anos de moradia, Carmo- CAM), 

“Aqui tem é muito desempregado que foi demitido das terceirizadas” (23 anos, 11 anos de 

moradia, Passagem de Pedra). Da análise dos especialistas, o indicador foi classificado como 

pouco relevante e os dados considerados sigilosos, por se tratarem de informações dos 

funcionários. 
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Outro indicador que foi considerado pouco relevante foi o E16- Impostos, com 32% 

(101) aproximadamente dos entrevistados julgando importante que a empresa recolha 

impostos para o município. Os relatos foram os seguintes: “Não tem imposto que dê jeito 

nessa insegurança” (agricultor, 56 anos, 46 anos de moradia, Carmo-CAM), “Devia pegar 

esse dinheiro e fazer um posto de saúde pro povo” (agricultora, 43 anos, 20 anos de moradia, 

Serra Vermelha- CAM), “Eu estou aqui já tem 82 anos, e não vi pra onde foi todo esse 

imposto” (pescador, 82 anos, 82 anos de moradia, Serra Vermelha- CAM). 

O indicador E18- Alternativas econômicas pós-exaustão, não foi selecionado, pois 

apenas 5% (16) da população amostrada julgou importante planejar outras atividades 

econômicas para a região.  

Foi questionado nesse caso também sobre qual a atividade econômica que poderá 

sustentar a comunidade quando o petróleo se esgotar. Uma parcela de 23% respondeu que a 

atividade salineira ocupará esse espaço, seguida pela pesca e pela agricultura, com 10% 

respectivamente. Aproximadamente 21% não soube se posicionar, e 8% acredita que 

nenhuma atividade substituirá a petrolífera. Questionou-se também a quem cabe a busca por 

iniciavas econômicas diferenciadas para as comunidades após a exaustão dos campos em 

terra, onde, 47% dos entrevistados acredita que cabe ao governo a responsabilidade pela busca 

por alternativas econômicas para quando o petróleo acabar. Na avaliação dos especialistas o 

indicador E18 foi considerado pouco relevante, com moda 1 e pontuação média de 1,77. esta 

categoria, as atitudes foram consideradas de indiferença e apatia frente às possibilidades 

ambientais das áreas onde os campos petrolíferos se situam. 

Em conformidade com a análise dos dados apresentados e de acordo com os principais 

relatos, foram selecionados os indicadores relativos à percepção E1, E3, E19 e E20; os 

indicadores relativos à valores E2, E12, E13 e o indicador E17 referente à atitude (apêndice 

1). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos indicadores apresentados no marco ordenador da pesquisa como 

pertencentes à dimensão econômica da sustentabilidade de campos petrolíferos mostra que a 

percepção socioambiental das pessoas diretamente afetadas pela atividade é um instrumento 

significativo para a seleção participativa destes quando agregada à análise do painel de 

especialistas. Foi identificado que os indicadores E6, E7, E8, e E9, apresentaram maior nível 

de dificuldade nas respostas por serem mais complexos e utilizarem expressões técnicas, 

distantes do cotidiano dos entrevistados. Porém este fato foi mitigado pela utilização da 

opinião dos especialistas como parâmetro para a ponderação da seleção destes indicadores. 

Como ponto negativo, identificou-se que os indicadores com função negativa apresentaram 

maior dificuldade na formulação e interpretação das respostas por parte dos entrevistados.  

Para pesquisas futuras, sugere-se que sejam agregados outros indicadores possíveis 

para a atividade petrolífera presentes em outros sistemas de indicadores de sustentabilidade 

para que a metodologia seja consolidada e outros indicadores inseridos. 

Assim, a metodologia proposta foi considerada uma ferramenta de fácil utilização para 

a seleção de indicadores de sustentabilidade, que não demanda análises estatísticas complexas 

e visa ao cumprimento dos princípios de Bellagio, posto que permite selecionar os indicadores 

que apresentam transparência de métodos e fontes de dados acessíveis ao público, fácil 

assimilação e disponibilização de dados, ampla participação a fim de configurar os modos 

apropriados para refletir as visões do público e a responsividade a mudanças e melhoria 

contínua local. 
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1 
O plano de descomissionamento está relacionado à vida útil da jazida mineral em exploração 

cuja área degradada deve ser recupera com o encerramento das atividades (VIANA, 2012). 
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RESUMO 

 

Partindo da seleção dos indicadores de sustentabilidade aplicáveis à campos petrolíferos em 

terra, objetivou-se com esse estudo validar, sistematizar e aplicar esses indicadores afim de 

analisar o estado da sustentabilidade desses espaços geográficos. Para tanto, baseou-se na 

percepção socioambiental de atores locais integrada à metodologia Delphi para a seleção de 

indicadores de sustentabilidade. Após a seleção e adaptação dos indicadores, procedeu-se à 

análise de componentes principais (ACP) que é uma análise estatística multivariada. Foram 

realizadas duas etapas distintas para a seleção das variáveis relevantes, (1) uma ACP inicial 

foi realizada para inspeção dos dados de ponderação do Processo Analítico Hierárquico 

(AHP) e para indicar quali-quantitativamente quais os indicadores de sustentabilidade 

adequados para as suas respectivas dimensões e, (2) a posteriori, ACPs para cada dimensão, 

separadamente, para selecionar os indicadores mais relevantes. Foram considerados 

prioritários os indicadores E1- Valor Bruto da Produção do Campo Petrolífero; E13- Riscos 

Econômicos da Existência de Comunidade; E17- Royalties; E19- Desempenho econômico do 

município produtor; S14- Comunicação Social; S15- Percepção do Campo Produtor; S19- 

Concentração de Renda e Pobreza; S20-Índice de Desenvolvimento Humano Municipal; A1- 

Licença Ambiental; A7- Multas Ambientais; A10- Rejeito; A19- Impactos em APP; A28- 

Impactos Visuais. Considerou-se que estes indicadores são capazes de indicar a situação da 

sustentabilidade de campos petrolíferos em terra podendo ser acrescentados os indicadores 

complementares com a finalidade de refinamento da avaliação.  

 

 

Palavras-chave: Campos Petrolíferos; Indicadores de Sustentabilidade; AHP, ACP. 
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ABSTRACT 

 

  

Departing from selection of sustainability indicators applicable to oil fields on land aimed 

with this study to validate, systematize and apply these indicators in order to analyze the state 

of sustainability of these geographical spaces. Therefore, based on the socioenvironmental 

awareness of local actors integrated into Delphi methodology for the selection of 

sustainability indicators. After selection and adaptation of indicators, proceeded to the 

principal component analysis (PCA) which is a multivariate statistical analysis. Two distinct 

stages were performed for the selection of the relevant variables, (1) an initial PCA was 

performed for inspection of data weighting of the Analytical Hierarchy Process (AHP) and to 

indicate qualitative and quantitatively which sustainability indicators suitable for their 

respective dimensions and, (2) a posteriori, ACPs for each dimension separately, to select the 

most relevant indicators. Were considered the priority indicators: E1- Gross Value of Oilfield 

Production; E13 - Economic Risks of Existence of Community; E17- Royalties; E19- 

economic performance of producing municipality; S14 - Social Communication; S15-  

Perception of the Field Producer; A1- Environmental License; A7- Environmental Fines; 

A19- Impacts on PPA; A28- Visual Impacts. It was felt that these indicators are capable to 

indicating the situation of the sustainability of oil fields on land and can be added the 

complementary indicators to the purpose of evaluation of refinement. 

 

 

Key words: Oil Fields, Sustainability Indicators, AHP, PCA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo indicador é derivado do verbo indicar, originário do latim indicare e significa 

apontar, descobrir, anunciar, estimar. Atualmente os indicadores são ferramentas construídas 

por uma ou mais variáveis, que revelam a complexidade de fenômenos aos quais se referem 

(HAMMOND et al., 1995). 

Mensurar a sustentabilidade de uma atividade é fundamental para operacionalizar este 

conceito que se dá por meio da definição de indicadores de sustentabilidade os quais se 

configuram em respostas passíveis de análise e inferência de resultados. Os indicadores 

devem capturar a essência do problema e apresentar uma interpretação sistêmica; serem 

estatisticamente validados, não manipuláveis por intervenção política e serem mensuráveis 

(HAK et al., 2011). 

Os indicadores são um fenômeno bem conhecido no âmbito da gestão na atualidade, 

visto que gerenciar e entender a complexidade de sistemas como a nossa sociedade ou o meio 

ambiente requer simplificação.  Verifica-se assim que existe na literatura um grande número 

de indicadores que podem ser utilizados para a avaliação socioeconômica e ambiental para a 

tomada de decisão (TURNHOUT et al., 2007).  

Há necessidade de sistemática coleta de dados e análise crítica dos mesmos na 

utilização de sistemas de indicadores de sustentabilidade, bem como a observância de vários 

aspectos relativos às características dos indicadores, tais como: relevância, clareza e 

transparência, facilidade no entendimento dos mesmos, credibilidade, fundamentados em 

dados existentes e de fácil observação e aquisição, e é de relevância que a informação seja 

temporal (VILLAS-BÔAS et al., 2005).  

Portanto, todo o processo de identificação de indicadores de sustentabilidade que 

apresentem retrato fiel do estado da sustentabilidade, bem como sua adaptação, proposição, 

validação, priorização e sistematização perpassam por uma série de etapas que confira rigor 

científico às análises deles decorrentes. 

Com relação aos indicadores de sustentabilidade, verifica-se que grandes empresas 

petrolíferas, entre elas a PETROBRÁS, têm gerado seus relatórios de sustentabilidade anuais 

baseados nos modelos propostos pela rede multistakeholder internacional Global Reporting 

Initiative (GRI), que estabeleceu suplementos de indicadores para setores específicos, como é 

o caso da atividade extrativa, tanto mineral quanto para o setor de petróleo e gás (GRI,2012; 

VIANA, 2012).  



134 

 

Na década de 90, mesmo antes da Rio 92, o setor empresarial mundial iniciou sua 

movimentação no sentido de buscar adaptação das suas atividades ao conceito de 

desenvolvimento sustentável empresarial (VIEIRA et al., 2008).   

Uma das iniciativas pioneiras foi o World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) que é uma rede global de sustentabilidade empresarial, que envolve 

cerca de 60 conselhos nacionais e regionais em 36 países, contando com a participação de 22 

setores industriais e 200 grupos empresariais que atuam em todos os continentes. No Brasil o 

WBCSD é representado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS), é uma associação civil sem fins lucrativos, e que visa promover a 

integração empresarial em torno do tema da sustentabilidade empresarial, junto à sociedade 

civil e o governo. Hoje reúne mais de 70 dos maiores grupos empresariais do país, cujo 

faturamento é de cerca de 40% do PI e responsável por mais de 1 milhão de empregos diretos. 

O WBCSD propõe indicadores para medir a eco eficiência das empresas e serem utilizados 

em relatórios para comunicar às partes interessadas o progresso de suas realizações 

econômicas e ambientais (VIEIRA et al., 2008). 

Em 2010, a International Petroleum Industry Environmental Conservation 

Association (IPIECA), a American Petroleum Institute (API) e a International Association of 

Oil and Gas Producers (OGP), apresentaram um modelo reestruturado para os relatórios de 

sustentabilidade específicos para as empresas que exploram o mercado do petróleo e gás, tal 

constatação é relevante, pois demonstra a atualidade deste tema, mas principalmente, um 

aumento na preocupação das empresas petrolíferas, para com as questões relativas ao 

desenvolvimento sustentável, reflexo de uma transição lenta que vem se consolidando na 

busca da redução de impactos ambientais (IPIECA/API/OGP, 2010). 

Mais recentemente, em 2012, a GRI estabeleceu suplemento específico para a 

indústria petrolífera, o Oil and Gas Sector Supplement (OGSS), no qual é apresentado um 

modelo para elaboração de relatórios de sustentabilidade para as empresas do setor (GRI, 

2012).  

Porém, há de se observar que estes modelos de relatórios são voltados para as 

empresas, como meio de divulgação de suas atividades, mecanismo utilizado para a produção 

do balanço social, ficando muito atrelados a análise de dados quantitativos econômicos como 

investimentos financeiros realizados nas diversas áreas da corporação.  

De forma geral, alguns dos sistemas de indicadores que se fazem mais presentes e com 

maior aplicabilidade, são: Pressure/State/Response (PSR); Driving-force/State/Response 
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(DSR); Human Development Index (HDI); Dashboard of Sustainability (DS); Barometer of 

Sustainability  (BS); Ecological Footprint Method (EFM); e Monitoring environmental progress 

(MEP) (BELLEN, 2005). 

 A indústria de petróleo e gás, responsável pelo fornecimento da maioria das fontes 

energéticas que se utilizam hodiernamente, tem reconhecida importância no cenário global e 

se propõe, através de suas organizações de classe, como a International Petroleum Industry 

Environmental Conservation Association (IPIECA), a American Petroleum Institute (API) e a 

International Association of Oil and Gas Producers (OGP), a reportar-se às partes 

interessadas no negócio através da apresentação de indicadores de sustentabilidade, 

financeiros e não financeiros, em seus relatórios. A indústria do petróleo mundial vem 

utilizando os indicadores propostos por iniciativas como o Global Reporting Initiative (GRI), 

que atualmente é utilizado pela Petrobrás em seus relatórios de sustentabilidade, mas que 

apresenta problemas e dificuldades na adaptação dos mesmos para suas características 

específicas e proporções físicas com atuações em diversos ambientes. Segundo a IPIECA, o 

maior desafio da indústria do petróleo ao montar seus relatórios de sustentabilidade é a 

determinação de como selecionar, definir e medir os indicadores apropriados (VIEIRA et al., 

2008). 

Outra iniciativa é a da International Petroleum Industry Environmental Conservation 

Association (IPIECA), que congrega companhias de petróleo e gás e é um dos principais 

canais de comunicação desta atividade econômica em âmbito das Nações Unidas (VIEIRA et 

al., 2008).  

Nestas associações são propostos sistemas de indicadores diretamente ligados à 

indústria do petróleo e gás, no que concerne às questões da própria gestão ambiental 

organizacional, bem como a relação com os stakeholders . O marco teórico destas iniciativas, 

assim como no ISM foi o conceito de “triple bottom line”, o qual engloba as dimensões 

ambiental, social e econômica.  

Estes indicadores caracterizam-se por serem quantitativos ou qualitativos, de acordo 

com o que se busca avaliar, porém não é apresentado um grau de agregação das informações, 

de forma que cada empresa possa apresentar seus valores absolutos (VIEIRA et al., 2008). Os 

autores dividem os indicadores em quatro conjuntos, atendendo ao conceito do triple bottom 

line, com os indicadores de desempenho ambiental, social e econômico, e separam os de 

saúde e segurança relativos à força de trabalho e ao produto. A justificativa apresentada para 
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essa divisão é o reconhecimento do caráter potencialmente perigoso dos processos e produtos 

da indústria (IPIECA/API/OGP, 2010).  

 Um dos sistemas de indicadores mais utilizados pela indústria petrolífera foi 

desenvolvido pela Global Reporting Initiative (GRI) e estabelece os parâmetros de elaboração 

de relatórios de sustentabilidade e as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), tiveram 

a inclusão do suplemento setorial para as empresas de óleo e gás, Oil & Gas Sector 

Supplement (OGSS), lançado em fevereiro de 2012, em sua versão 3.1 (GRI, 2012). 

Os Suplementos Setoriais complementam as Diretrizes com interpretações e 

orientações sobre como aplicá-las em determinado setor e incluem indicadores de 

desempenho específicos do setor. Os suplementos setoriais aplicáveis devem ser utilizados 

como complemento das Diretrizes e não em substituição a elas (GRI, 2011). 

Portanto, com base nos sistemas de indicadores adotados pela atividade petrolífera e 

na análise epistemológica da sustentabilidade depreende-se que, sem que se obtenha uma 

mudança mais profunda de paradigma, que conduza à sustentabilidade real, seria possível 

realizar mudanças prioritárias nos processos produtivos para colocá-los no rumo da 

sustentabilidade. Essa é a proposta do sistema de avaliação e do cálculo do Índice de 

Sustentabilidade da Mineração (ISM), que será adaptado à atividade petrolífera, mas 

especificamente ao segmento Upstream da cadeia produtiva para campos petrolíferos em terra 

no Rio Grande do Norte, e é o marco ordenador desta pesquisa (VIANA, 2012).  

Esta temática apoia-se conceitualmente em um tripé da sustentabilidade (triple bottom 

line) composto, no mínimo, por aspectos econômicos, ambientais e sociais, entre outros, e só 

se efetivaria caso eles fossem atendidos em sua integralidade. Outrossim, a ORGANISATION 

FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT  sugere, no  Handbook on 

Constructing Composite Indicators: Methodology and user guide, que em relação à avaliação 

da sustentabilidade, deve-se levar em consideração, também a dimensão institucional destes 

indicadores, a fim de possibilitar uma melhor análise e abordagem conceitual da 

sustentabilidade (SACHS, 2004; OECD, 2008). 

Para tanto, adotou- se como recorte espacial os campos petrolíferos em terra, Riacho 

da Forquilha (RFQ), Lorena (LOR), Estreito (ET), Salina Cristal (SCR), Fazenda Pocinho 

(FP) e Canto do Amaro (CAM) (Figura 1), para através da análise de conteúdos da percepção 

ambiental das comunidades diretamente afetadas, assim como do posicionamento de 

especialistas na área petrolífera, selecionar, adaptar, validar e sistematizar a proposição de um 

conjunto de indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos em terra (ISPETRO).  
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Figura 1: Localização das áreas de estudo, incluindo os municípios onde os campos 

petrolíferos estão situados. 

 

Estes campos foram selecionados, por dois critérios específicos, primeiro devido à 

elevada produção onshore e em segundo lugar em razão de uma histórica interface 

socioambiental percebida com a existência de termos de compromisso firmados pela empresa 

operadora dos campos junto aos órgãos ambientais e Ministério Público em função do passivo 

ambiental presente em algumas destas áreas. Um dos focos do estudo é o Campo Petrolífero 

do Canto do Amaro (CAM), em Mossoró e Areia Branca-RN, por se tratar do maior campo 

petrolífero em terra em termos de área no estado, bem como possuir significativas 

vulnerabilidades socioambientais (COSTA FILHO, 2007). 

Portanto a questão norteadora deste artigo foi: como realizar metodologicamente a 

seleção, adaptação, validação e priorização de indicadores de sustentabilidade para a 

sistematização do conjunto de indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos em 

terra (ISPETRO)? 

 A fim de responder ao questionamento e testar esta hipótese objetivou-se propor uma 

metodologia de seleção, adaptação, validação e priorização de indicadores de sustentabilidade 

para a sistematização do conjunto de indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos 

em terra (ISPETRO). 
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2 METODOLOGIA 

 

Utilizou-se neste trabalho a percepção, campo da Psicologia que permite vinculá-la a 

outras ciências no que concerne à possibilidade de mensuração da relação do ser com o meio 

em que se insere sendo adotada para este estudo a base teórico-metodológica da percepção 

ambiental em sentido amplo, além da percepção sensorial individual, que consiste no suporte 

das ciências naturais e sociais para a racionalização da utilização e conservação dos recursos 

naturais da biosfera, para o melhoramento da relação do homem com o meio, associando ao 

sentimento com o lugar, isto é à topofilia (OLIVEIRA, 2012; TUAN, 2012; WHYTE, 1978). 

Todo este estudo levou em consideração o estado da arte em seleção de indicadores de 

sustentabilidade fundamentada nos princípios de Bellagio (BellagioSTAMP), quais sejam: 

visão guia em promover o bem-estar; considerações essenciais sobre as interações entre as 

dimensões da sustentabilidade; escopo espacial e temporal adequados; arcabouço referencial e 

indicadores padronizados; transparência por meio de métodos e fontes de dados acessíveis ao 

público; comunicação efetiva de fácil assimilação e disponibilização de dados com o máximo 

de detalhes práticos possível; ampla participação a fim de configurar os modos apropriados 

para refletir as visões do público e por último princípio acentua-se a continuidade e 

capacidade de sustentação, responsividade a mudanças e melhoria contínua local. (SINAN 

ERZURUMLU; ERZURUMLU, 2014; HAK; KOVANDA; WEINZETTEL, 2012; 

MOLDAN; JANOUŠKOVÁ; HÁK, 2012; PINTÉR et al., 2012; IBGE, 2010; VEIGA, 2010; 

OECD, 2008; VAN BELLEN, 2005; CAVALCANTI, 2002; GALLOPIN, 1996; 

HAMMOND et al., 1995). 

Considerou-se a categoria exploratória e descritiva como o tipo de pesquisa mais 

indicado. Foi realizada entrevista padronizada ou estruturada a fim de agregar a percepção dos 

moradores dos diferentes campos petrolíferos. (MARCONI; LAKATOS, 2011; MORRISON-

SAUNDERS; SADLER, 2010; SÁNCHEZ; MORRISON-SAUNDERS, 2010; MACLAREN, 

1987).   

A determinação do espaço amostral da pesquisa de caracterização das comunidades 

pertencentes aos campos petrolíferos deu-se por meio de coleta de dados quantitativos 

disponibilizados pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de Mossoró/RN, onde foram 

identificadas 709 residências circunscritas no perímetro do CAM (tabela 2), em 2015. Para 

uma população de N=1596, com margem de erro de 5% e 95% de confiança, supondo 
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variabilidade máxima, o tamanho da amostra indicado foi de n= 310 domicílios a serem 

visitados, conforme a seguinte equação (BOLFARINE; BUSSAB, 2005): 

𝑛 =
𝑁

4(𝑁 − 1) (
𝐸

𝑍∝/2 )
2

+ 1

=
1596

4(1596 − 1) (
0,05
1,96)

2

+ 1

≈ 310 

 

Em que: 

n= tamanho da amostra 

N =Tamanho da população; 

Z∝/2 = é o valor crítico da distribuição de probabilidade normal (o Teorema do Limite Central 

é a base da Teoria de Amostragem, sendo na prática a determinação do intervalo de confiança. 

Para 90% de confiança, Z=1,645; para 95%, Z é igual a 1,96); 

E = Margem de erro (para mais e para menos – em percentual) 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (Protocolo CAAE- 50199515.8.0000.5537). 

Como proposta metodológica utilizou-se critérios de inclusão e exclusão baseados em 

uma escala de avaliação da pertinência do indicador de sustentabilidade construída com base 

no tipo Likert, com quatro categorias que levaram em consideração a função relação do 

critério de relevância junto aos atores sociais. (MORRISON-SAUNDERS; SADLER, 2010; 

SIENA, 2008). Escalas do tipo Likert são utilizadas em pesquisas que buscam identificar a 

opinião por meio de escala de respostas psicométricas com base na concordância a um 

determinado questionamento e aliadas a análise estatística adequada, permite identificar o 

posicionamento majoritário da amostra com relação ao parâmetro avaliado. (ROBERTSON, 

2012). 

Os indicadores foram previamente analisados e classificados em percepção, onde os 

questionamentos foram relativos aos verbos “perceber, notar, conhecer” (conhecimento e 

relacionamento com o Campo Petrolífero); valores, onde o verbo utilizado nos 

questionamentos foi “sentir” (valores afetivos atribuídos ao Campo Petrolífero) e atitudes, 

com os questionamentos baseados nos verbos julgar, avaliar, achar” (experiências, opiniões e 

ações adotadas pela população frete à relação do indicador com o Campo Petrolífero); assim 

foram formulados adequadamente os questionamentos destinados à análise da percepção 

ambiental das comunidades para cada indicador (LUCENA; FREIRE, 2014). 

A partir dos resultados quantitativos obtidos com a percepção dos entrevistados sobre 

cada indicador, foi realizada análise qualitativa das informações, cuja base-metodológica foi 
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pautada na Análise de Conteúdo, baseada em Bardin (2011), utilizada como instrumento para 

análise das falas dos entrevistados, donde advieram considerações importantes para a 

definição e melhoria dos indicadores. 

Em uma etapa que ocorreu em paralelo a esta na pesquisa, buscou-se a seleção dos 

indicadores mais apropriados para a avaliação da sustentabilidade de campos petrolíferos 

conforme a análise do posicionamento científico de uma rede de especialistas composta por 

prestadores de serviço à operadora dos campos petrolíferos; analistas ambientais e consultores 

técnicos de órgãos públicos como os do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente (IDEMA-RN), que apresentam experiência em licenciamento ambiental para a 

atividade de mineração, petróleo e gás, representantes da Agência Nacional de Petróleo 

(ANP), bem como por professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

compondo assim o caráter interdisciplinar do painel dos especialistas que foram consultados, 

o que possibilitou a seleção dos indicadores através da adoção do método Delphi difundido 

nos idos de 1960 com o objetivo inicial de se buscar o consenso de opiniões de grupos de 

especialistas com relação a eventos futuros. Com a evolução da metodologia, o Delphi tem 

sido utilizado como técnica de apoio à decisão, consistindo em importante ferramenta para 

tomada de decisão. (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). 

No total, foram convidados a participar da pesquisa 78 especialistas; destes, 52 

participaram na primeira rodada de respostas. Para esta etapa da pesquisa seguiu-se a mesma 

sequência adotada no marco ordenador, isto é, foram enviados os questionários aos 

especialistas que atribuíram um valor a cada um dos possíveis indicadores, conforme os 

considerassem muito relevantes (nota 3), relevantes (2), pouco relevantes (1) ou 

irrelevantes/inaplicáveis (0) para a avaliação da sustentabilidade da atividade petrolífera. 

 A seleção participativa se deu por meio do cruzamento dos dados da percepção das 

comunidades com a análise dos especialistas. Então, foi sistematizada a seguinte metodologia, 

na qual, ao cruzarem-se as categorias de relevância, ou selecionou-se ou excluiu-se o 

indicador de acordo com os seguintes critérios: 

 Indicadores considerados muito relevantes para ambos foram selecionados. 

 Indicadores considerados muito relevantes por um segmento e relevantes por outro, 

foram selecionados. 

 Indicadores considerados muito relevantes por um segmento e pouco relevantes ou 

irrelevantes por outro, foram excluídos. 
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 Para melhor compreensão da sequencia adotada para a seleção dos indicadores, com 

seus respectivos filtros, foi estabelecido o seguinte fluxograma (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2: Fluxograma de seleção de indicadores de sustentabilidade 
 

 Os dois critérios, baseados exclusivamente na avaliação dos especialistas devido à 

especificidade da atividade, isto é, a disponibilidade de dados consistentes e confiáveis, bem 

como o grau de facilidade para que estes dados fossem acessados, foram ainda 

imprescindíveis na seleção dos indicadores, visto que o modelo de avaliação de 

sustentabilidade proposto depende exclusivamente destes dados.  

 Para a adaptação dos indicadores utilizou-se do referencial teórico e da opinião dos 

especialistas e comunidades, uma vez que os indicadores do ISM apresentavam diferenças 

culturais, ambientais e econômicas significativas relativas ao clima semiárido e à dinâmica 

populacional que habita estas comunidades.  

Após a adaptação dos indicadores com base na participação dos especialistas e da 

população, procedeu-se à análise de componentes principais (ACP) que é uma das mais 

utilizadas análises estatísticas para descrever padrões de variações dos dados em um conjunto 

multivariado (GOTTELLI, ELLISON, 2001; PERES-NETO et al. 2005). A ideia central da 
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ACP é reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados, através da transformação em um 

novo conjunto de variáveis (as componentes principais; CPs), mantendo a maior variação de 

dados possível presente no conjunto dos dados originais (JOLLIFE 2002). Ainda de acordo 

com o autor citado anteriormente, as componentes principais são não correlacionadas e, 

ordenadas, de modo que as poucas primeiras componentes possuem a maior parte da variação 

presente no conjunto original de dados. Avaliando-se os autovetores (cargas) e autovalores de 

uma ACP, além da inspeção visual do biplot, é possível observar a força de correlação entre 

as variáveis, além de indicar agrupamentos (KOHLER, LUNIAK, 2005). 

No presente estudo, a ACP foi realizada em duas etapas distintas para a seleção das 

variáveis relevantes para a construção dos índices de sustentabilidade dos Campos de Petróleo 

e Gás do Rio Grande do Norte: (1) uma ACP inicial foi realizada para inspeção dos dados de 

ponderação do Processo Analítico Hierárquico (AHP) e para indicar quali-quantitativamente 

quais os indicadores de sustentabilidade adequados para as suas respectivas dimensões e, (2) a 

posteriori, ACPs para cada dimensão, separadamente, para selecionar os indicadores mais 

relevantes. 

Para a aplicação da AHP foi utilizado um questionário adaptado à planilha eletrônica 

Microsoft Excel 2010, no formato digital onde foram desenvolvidas matrizes de comparação 

par a par entre as dimensões, com o cruzamento entre as linha e colunas correspondendo à 

importância relativa conferida pelo especialista ao indicador para com os critérios 

estabelecidos em cada linha e em cada coluna. 

Desta forma, para cada indicador, o especialista preencheu de acordo com uma escala 

numérica que deverá ser assim distribuída: 

 Pontuação 1- as dimensões serão consideradas de igual importância; 

 Pontuação 3- a dimensão presente na linha da tabela será considerada mais importante 

do que a dimensões presente na coluna; 

 Pontuação 5- a dimensão presente na linha é muito mais importante que a da coluna; 

 Pontuação 1/3- a dimensão presente na coluna é mais importante que a da linha; 

 Pontuação 1/5- a dimensão presente na coluna é muito mais importante que a da linha. 

Após o preenchimento da matriz foi analisado o Grau de Consistência (CR) dos 

julgamentos efetuados. Caso este Grau de Consistência seja superior a 0,1, far-se-á necessária 

a reavaliação dos julgamentos por parte do especialista. Se o valor for inferior a 0,1 os 

julgamentos serão considerados consistentes, terminando assim a avaliação desta fase 

(SILVA, 2008). 
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Na ACP inicial, os dados das ponderações da AHP pelos entrevistados em cada 

indicador foram inspecionados em função das dimensões Econômica, Social, Ambiental e 

Institucional. A inspeção e indicação dos indicadores respectivos a cada dimensão levou em 

consideração os dados de loading da PCA (que representam a força e direção de associação 

das variáveis nos eixos das componentes), bem como, a experiência na área de trabalho dos 

autores. Indicadores de sustentabilidade que na ACP inicial apresentaram resultados 

incompatíveis com as características cruciais das dimensões, foram inspecionados, 

reavaliados pelos especialistas entrevistados e, reinspecionados em uma nova ACP para 

observação final da relação dos indicadores problemáticos com os indicadores restantes. 

(JOLLIFE, 2002).  

Nesta etapa do procedimento foi a tomada de decisão pela inspeção apenas das duas 

primeiras componentes principais, pelo fato das mesmas reunirem a maior proporção de 

variância dos dados e, assim, identificar padrões de maior consistência na variação destes. 

Na fase a posteriori, as ACPs foram realizadas separadamente para cada grupo de 

indicadores respectivo de cada dimensão com o intuito de selecionar os indicadores com 

variação relevante dentro do conjunto multivariado. O número de componentes principais a 

ser avaliado foi determinado pelo número de componentes principais que somaram mais de 

80% da variação dos dados. Ainda foram consideradas as cargas (loadings) de variação 

significativa dos indicadores, os valores modulares menores que 0,3 para as componentes 

principais assinaladas pela tomada de decisão de variação cumulativa. A escolha dos 

indicadores com valores de carga reduzidos se dá, pela interface matemática da análise, de 

que serão os indicadores com menor variação de dados e, portanto, no presente contexto, com 

respostas mais consistentes de todos os entrevistados pela ponderação da AHP. Após esta 

etapa, os valores médios de ponderação foram inspecionados para selecionar os indicadores 

de maiores valores médios e, que, portanto, foram aqui considerados como os indicadores 

mais consistentes para cada dimensão avaliada.  

Em todas as análises de componentes principais, tanto na fase inicial quanto a 

posteriori, permutação do tipo Bootstrap, com 9999 réplicas, foi utilizada e o intervalo de 

confiança para cada componente principal foi calculado com o intuito de atestar a 

significância das componentes principais geradas. As análises de componentes principais 

seguiram o delineamento teórico matemático detalhado por Jollife (2002) e foram computadas 

no software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2012). 
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Desta forma foram definidos os indicadores que compõe o núcleo fundamental do 

ISPETRO, com os indicadores de sustentabilidade que tiveram maior relevância na análise 

dos especialistas. Para o enquadramento dos campos petrolíferos, utilizou-se a função relação 

que é diferenciada pelos sinais + (positivo) e – (negativo).  A operacionalização é feita por 

meio das seguintes equações: 

 Equação 3 – Função relação positiva do índice 

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
 

Equação 4 – Função relação negativa do índice 

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 𝑀

𝑚 − 𝑀
 

Diante disso, nas equações 1 e 2, o x é o valor correspondente ao  indicador; o m 

representa o valor mínimo da variável em um período determinado; e o M demonstra o nível 

máximo observado num determinado período (SEPÚLVEDA, 2008). 
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3 ANÁLISE DOS DADOS PARA A SELEÇÃO DOS INDICADORES 

SUSTENTABILIDADE 

Neste item foram analisadas as opiniões e falas dos entrevistados, bem como as 

avaliações feitas pelos especialistas. Por meio da confluência entre estas análises foi possível 

selecionar os indicadores de sustentabilidade do ISM aplicáveis à atividade petrolífera. Nas 

informações obtidas junto às comunidades, buscou-se identificar a percepção, as atitudes e os 

valores (TUAN, 2012), que os entrevistados apresentaram frente ao indicador avaliado em 

relação à vivência local. Os resultados apresentados são as porcentagens médias obtidas para 

cada indicador (Tabela 1).  

Tabela 1: Indicadores de sustentabilidade- matriz para análise sistêmica 

Lista de indicadores/Função Relação 

CRITÉRIOS¹ SEL² 

REL/ 

A.S. 

Escala 

REL/ 

Esp. 

Moda 

Dados 

Moda 

Acesso 

Moda 
S/N 

E1-Rentabilidade (+) 0,57 3 Sim 1 S 

E2-Propriedade das terras (-) 0,92 3 Sim 1 S 

E3-Características da jazida (+) 0,70 2 Sim 1 S 

E4-Pesquisa e desenvolvimento (+)  0,29 2 Não 0 N 

E5-Salário médio (+) 0,26 2 Sim 0 N 

E6- Vulnerabilidade econômica do petróleo (-) 0,18 1 Não 0 N 

E7- Impacto econômico do passivo ambiental (-) 0,13 3 Sim 0 N 

E8- Descomissionamento econômico do campo (+) 0,11 3 Sim 0 N 

E9- Riscos econômicos da commodity petróleo (-) 0,33 1 Não 0 N 

E10- Riscos econômicos de acidentes na gestão (+) 0,24 3 Sim 1 N 

E11- Riscos econômicos do transporte do petróleo (-) 0,48 0 Sim 0 N 

E12- Riscos econômicos de fatores socioambientais (-) 0,58 3 Sim 2 S 

E13- Risco econômico da presença de comunidades (-) 0,68 3 Sim 3 S 

E14- Fornecedores locais (+) 0,73 3 Sim 0 N 

E15- Renda (+) 0,08 1 Sim 0 N 

E16- Impostos (-) 0,32 3 Sim 2 N 

E17- Royalties (+) 0,77 3 Sim 3 S 

E18- Alternativas econômicas pós-exaustão (+) 0,05 1 Não 0 N 

E19-Desempenho econômico do Município produtor (+) 0,53 3 Sim 3 S 

E20- PIB Municipal Per Capta (+) 0,61 3 Sim 3 S 

S1- Responsabilidade Social (+) 0,82 3 Não 0 N 

S2- Desempenho Socioambiental (+) 0,57 3 Não 0 N 

S3- Saúde e Segurança (+) 0,32 3 Sim 0 N 

S4- Acidentes de Trabalho (-) 0,64 3 Sim 2 S 

S5- Multas Trabalhistas (-) 0,51 3 Sim 1 S 

S6- Qualificação Profissional (+) 0,74 3 Não 0 N 

S7- Taxa de Rotatividade 0,65 1 Sim 0 N 

S8- Sindicalização (+) 0,63 3 Não 0 N 

S9- Benefícios Trabalhistas (+) 0,27 3 Sim 0 N 

S10- Participação Feminina (+) 0,43 0 Sim 0 N 

S11- Participação de Trabalhadores Locais (+) 0,94 3 Sim 0 N 
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Tabela 1: Indicadores a serem selecionados (CONTINUAÇÃO) 
S12- Descomissionamento Social do Campo (+) 0,46 3 Não 0 N 

S13- Atuação Sociopolítica (+) 0,72 2 Não 0 N 

S14- Comunicação Social (+) 0,86 3 Sim 3 S 

S15- Percepção do Campo Produtor (+) 0,75 3 Sim 2 S 

S16- Empregos (+) 0,92 3 Não 0 N 

S17-Desempenho Social do Município Produtor (+) 0,77 1 Sim 2 S 

S18- Desenvolvimento Municipal (+) 0,67 1 Não 0 N 

S19- Concentração de Renda e Pobreza 0,53 3 Sim 3 S 

S20- IDHM (+) 0,64 3 Sim 3 S 

A1- Licença Ambiental (+) 0,92 3 Sim 3 S 

A2- Condicionantes do Licenciamento (+) 0,64 2 Não 0 N 

A3- Pendência Ambiental Normativa (-) 0,72 1 Não 0 N 

A4- Estruturação Ambiental (+) 0,83 1 Não 0 N 

A5- Certificação Ambiental (+) 0,75 1 Sim 1 N 

A6- Ações Ambientais (+) 0,63 2 Não 0 N 

A7- Multas Ambientais (-) 0,52 3 Sim 1 S 

A8- Passivo Ambiental (-) 0,69 3 Sim 1 S 

A9- Estéril (-) 0,77 0 Não 0 N 

A10- Rejeito (-) 0,77 3 Sim 1 S 

A11- Reaproveitamento de Estéril/Rejeito (+) 0,72 2 Não 0 N 

A12- Gestão de Resíduos Sólidos (+) 0,83 3 Sim 0 N 

A13- Intensidade e Gestão Hídrica (+) 0,42 3 Sim 0 N 

A14- Intensidade e Gestão Energética (+) 0,32 3 Sim 0 N 

A15- Gestão da Emissão de GEE (+) 0,23 1 Não 0 N 

A16-Descomissionamento Ambiental do Campo (+) 0,83 3 Sim 0 N 

A17- Reabilitação de Áreas Degradadas (+) 0,85 3 Sim 0 N 

A18- Preservação de Áreas Verdes (+) 0,42 3 Não 0 N 

A19- Impacto em APP (-) 0,78 3 Sim 2 S 

A20- Reserva Legal (+) 0,14 1 Sim 1 N 

A21- Política de Proteção da Biodiversidade Interna (+) 0,28 1 Não 0 N 

A22- Política de Proteção da Biodiversidade Externa (+) 0,25 0 Não 0 N 

A23- Gestão da Emissão de Efluentes Líquidos (+) 0,61 3 Sim 0 N 

A24- Gestão da Emissão de Particulados (+) 0,87 3 Sim 0 N 

A25- Gestão da Emissão de Ruídos e Vibrações (+) 0,64 1 Sim 0 N 

A26- Gestão Ambiental Participativa (+) 0,53 2 Não 0 N 

A27- Atuação Ambiental (+) 0,68 3 Não 0 N 

A28- Impacto Visual (-) 0,92 3 Sim 3 S 

A29- Plano Diretor e Agenda 21 Local (+) 0,52 3 Sim 3 S 

A30- Características Ambientais do Município (+) 0,33 0 Não 0 N 

*CRITÉRIOS- Relação percepção atores sociais Locais (REL/ A.S.), relação opinião especialistas (REL/ Esp.), 

disponibilidade de dados e grau de acesso; **SEL- Selecionados, Sim e Não. 

Fonte: VIANA (2012) adaptado. 

 

Os indicadores E1, E3, E4, E6, E7, E9, E10, E19, E20, S1, S3, S4, S5, S6, S12, A2, 

A5, A6, A17 e A18 foram considerados indicadores relacionados à percepção, conhecimento 

da atividade e das interferências socioambientais que esta provoca, pois são diretamente 

ligados à questões de desempenho socioeconômico e às características que envolvem o 

passivo ambiental histórico e descomissionamento¹ de poços e campos, o que provocou 
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alterações percebidas, tanto visualmente no ambiente, quanto percebidas enquanto aumento 

da vulnerabilidade das comunidades em função da quantidade de acessos a esses locais.  

Foram selecionados os indicadores referentes a percepção E1, E3, E19, E20, S4, S5. 

Após a seleção procedeu-se a análise de proporções multinomiais para relacionar os 

quantitativos de respostas à diferença de gênero dos entrevistados, a fim de se verificar a 

interferência que esta questão poderia ter na escolha dos indicadores (Tabela 2). 

Tabela 2 – Número de respostas em função do gênero dos entrevistados e resultados da 

análise de proporções multinomiais para os indicadores. 

E1- Rentabilidade 

Gênero 
Resposta 

Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 56 a B 31 a C 17 a 

Mulher A 123 b B 60 b C 27 a 

E3- Características da Jazida 

Gênero 
Resposta 

Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 81 a B 8 a B 15 a 

Mulher A 139 a B 12 b C 59 b 

E19- Desempenho econômico do município produtor de petróleo 

Gênero 
Resposta 

Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 57 a B 17 a C 30 a 

Mulher A 110 b B 39 a C 61 b 

S4- Acidentes de Trabalho 

Gênero 

Resposta 

Muito 

Relevante 
Relevante 

Pouco 

Relevante 
Irrelevante 

Não 

respondeu/não 

sabia 

Homem A 38 a B 20 a B 13 a C 6 a B 27 a 

Mulher A 97 b A 46 b B 17 a C 5 a B 45 b 

S5- Multas Trabalhistas 

Gênero 
Resposta 

Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 44 a A 38 a B 22 a 

Mulher A 117 b  B 54 a B 39 a 

Letras minúsculas diferentes entre os gêneros (separadamente, por coluna) indicam diferença 

estatística significativa entre as proporções (p<0,05). Letras maiúsculas diferentes entre cada 

grupo de resposta (separadamente, por linhas) indicam diferença estatística significativa entre 

as proporções (p<0,05). 

 

Quando realizada a análise de proporções multinomiais, percebeu-se que 

estatisticamente houve diferença entre gêneros em função do quantitativo de mulheres ser 

superior ao de homens na amostra, porém nota-se a clara tendência de ambos os gêneros 

considerarem as mesmas respostas para todos os indicadores, fato que permite concluir que a 
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diferença de gêneros não interferiu na escolha de indicadores de sustentabilidade para campos 

petrolíferos. 

Para cada um dos indicadores selecionados, foi realizada a análise de correspondência 

das respostas (R1 – R3) em função das classes de (a) faixa etária, (b) tempo de residência, (c) 

escolaridade e (d) vínculo de empresa (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Análise de correspondência das respostas (R1 – R3) para o indicador E1 em função 

das classes de (a) faixa etária, (b) tempo de residência, (c) escolaridade e (d) vínculo de 

empresa. 

 

Na investigação das respostas para o indicador E20, as faixas etárias 3, 4 e 5 (Acima 

de 40 anos) apresentaram maior associação com a resposta R1 (Sim), enquanto a resposta R2 

(Não) foi mais característica da classe etária 2 (30 a 40 anos). As classes etárias 1 (20 a 30 

anos) responderam a resposta R3 (Não sabe/ Não respondeu). 

Tal fato aponta para a possibilidade de interferência relacionada à alteração da 

percepção em função da idade, o que por sua vez pode ser preponderante na escolha do 

indicador. Na mesma análise para os indicadores E1, E3, E19, S4 e S5 percebeu-se clara 

tendência das faixas etárias 1 e 2 responderem R1, isto é, “sim”. 

Com relação ao tempo de residência no campo petrolífero, percebeu-se a tendência dos 

moradores que lá habitam a mais tempo, não responderem ou responderem “não” com relação 

aos questionamentos relativos aos indicadores de percepção. 
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Foi possível inferir também que a relação das respostas referentes ao indicador E20, 

quando questionados se julgam que a atividade petrolífera desenvolvida no campo petrolífero 

interfere de forma positiva no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), 

apresentou associação direta como o tempo de residência no local, uma vez que a maior 

variabilidade dos dados se deu no eixo 1, 73,92% da variabilidade, sendo possível perceber 

que no eixo 2, a maior concentração das respostas encontra-se correlacionada à resposta 1, 

sendo considerada significativa a diferença das respostas em função do tempo de residência, 

sendo possível a mesma interpretação para os dados de vínculo com a empresa.  

Com relação à escolaridade, foi possível inferir que esta tende a ser “sim” ao passo em 

que o nível de escolaridade aumente, porém possível verificar que a escolaridade não 

influenciou nas respostas referentes ao E20- IDHM, uma vez que houve uma concentração de 

respostas bem definidas variando entre R1, R2 e R3.  

Com relação ao vínculo com a empresa, percebeu-se que este é importante na 

consideração das análises das respostas, pois existe uma tendência em responder no mesmo 

sentido os conjuntos de pessoas empregadas, que possuem familiares empregados ou que 

foram empregados. 

Os indicadores E2, E11, E12, E13, S7, S13, S14, S15, A7, A8, A11 e A28, foram 

considerados indicadores relacionados à noção de valor, pois são diretamente ligados ao 

sentimento relativo ao lugar e às questões referentes ao patrimônio natural ou cultural e ao uso 

e ocupação do solo no entorno de áreas com poços e locações de petróleo próximos à recursos 

hídricos e cavernas, que segundo Tuan (2012), desperta laços afetivos com o meio ambiente 

material, que os leva a refletir, conforme Lucena e Freire  (2014) sobre a relação da atividade 

com o meio ambiente e com o resultado de suas experiências com o espaço vivido.  

Neste conjunto de dados analisados, o indicador E2- Propriedade das terras teve 

destaque, pois para a comunidade, a importância relativa à propriedade da terra é muito 

significativa, visto que permite à empresa repassar os royalties para os donos das áreas onde é 

produzido o petróleo, bem como algumas destas áreas terem sido cultivos anteriormente, o 

que os remete à lembranças de infância. 

 Foram selecionados E2, E12, E13, S14, S15, A7, A8, A28. Após a seleção procedeu-

se a análise de proporções multinomiais para relacionar os quantitativos de respostas à 

diferença de gênero dos entrevistados, a fim de se verificar a interferência que esta questão 

poderia ter na escolha dos indicadores (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Número de respostas em função do gênero dos entrevistados e resultados da 

análise de proporções multinomiais para os indicadores. 

E2- Propriedade das terras 

Gênero 
Resposta 

Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem  A 16 a  B 88 a 0 

Mulher A 9 a B 201 b 0 

E12- Riscos econômicos de fatores socioambientais 

 
Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 56 a B 20 a B 28 a 

Mulher A 126 b B 39 b B 45 a 

E13- Risco econômico da presença de comunidades 

 
Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 64 a B 12 a  B 28 a 

Mulher A 150 b B 19 a B 41 a 

S14- Comunicação Social 

 
Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 94 a B 2 a B 8 a 

Mulher A 176 b B 6 a  C 28 b 

S15- Percepção do campo produtor 

 
Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 77 a  B 8 a C 19 a 

Mulher A 158 b B 11 a  C 41 b 

A7- Multas Ambientais 

 

Muito 

Relevante 
Relevante 

Pouco 

Relevante 
Irrelevante 

Não respondeu/não 

sabia 

Homem A 36 a B 22 a C 12 a C 10 a A 24 a 

Mulher A 61 a B 44 a B 30 a C 19 a A 56 b 

A8- Passivo Ambiental 

 

Muito 

Relevante 
Relevante 

Pouco 

Relevante 
Irrelevante 

Não respondeu/não 

sabia 

Homem 59 a 12 a 6 a 13 a 14 a 

Mulher 113 b 32 b 10 a 22 a 33 a 

A28- Passivo Ambiental 

 

Muito 

Relevante 
Relevante 

Pouco 

Relevante 
Irrelevante 

Não respondeu/não 

sabia 

Homem A 22 a B 74 a C 4 a C 3 a C 1 a 

Mulher A 39 a B 154 b C 8 a C 5 a C 4 a 

Letras minúsculas diferentes entre os gêneros (separadamente, por coluna) indicam diferença 

estatística significativa entre as proporções (p<0,05). Letras maiúsculas diferentes entre cada 

grupo de resposta (separadamente, por linhas) indicam diferença estatística significativa entre 

as proporções (p<0,05). 

 

Percebeu-se que, assim como para os indicadores de percepção, os indicadores 

relativos à noção de valores e sentimentos não houve diferença significativa entre os gêneros 

no que concerne à tendência das respostas. 

Os indicadores E5, E8, E14, E15, E17, E18, S2, S8, S9, S10, S11, S16, S17, S18, S19, 

S20, A1, A3, A4, A9, A10, A12, A13, A14, A15, A16, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, 
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A26, A29 e A30 foram considerados indicadores relacionados a atitudes, pois se referem a 

opiniões e ações adotadas pelos entrevistados. Destes, foram selecionados os indicadores E17, 

S17, S19, S20, A1, A10, A19, A29. Foi realizada a análise de proporções multinomiais 

relativas às respostas em razão do gênero, para verificar a capacidade de interferência que este 

critério teria na seleção de indicadores relacionados a atitudes (Tabela 5).  

Tabela 5 – Número de respostas em função do gênero dos entrevistados e resultados da 

análise de proporções multinomiais para os indicadores. 

E17- Royalties 

Gênero 
Resposta 

Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 81 a B 2 a B 21 a 

Mulher A 161 b B 8 a C 41 b 

S17-Desempenho Social do Município Produtor 

 
Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 74 a  B 7 a C 23 a 

Mulher A 178 b  B 4 a C 28 a 

S19- Concentração de Renda e Pobreza 

 

Muito 

Relevante 
Relevante 

Pouco 

Relevante 
Irrelevante 

Não respondeu/não 

sabia 

Homem A 34 a B 18 a A 29 a B 9 a B 14 a 

Mulher A 82 b B 32 a A 67 b C 11 a C 18 a 

Mulher A 39 a B 154 b C 8 a C 5 a C 4 a 

S20- IDHM 

 
Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 61 a B 17 a B 26 a 

Mulher A 140 b B 25 a C 45 a 

A1- Licença Ambiental 

 
Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 98 a B 3 a B 3 a 

Mulher A 191 b B 5 a B 14 b 

A10- Rejeito 

 

Muito 

Relevante 
Relevante 

Pouco 

Relevante 
Irrelevante 

Não respondeu/não 

sabia 

Homem A 72 a B 11 a B 10 a B 3 a B 8 a 

Mulher A 135 b B 24 b B 32 a C 7 a C 12 a 

A19- Impacto em APP 

 

Muito 

Relevante 
Relevante 

Pouco 

Relevante 
Irrelevante 

Não respondeu/não 

sabia 

Homem A 72 a B 12 a B 4 a B 3 a B 13 a 

Mulher A 131 b B 30 b C 13 a C 10 a B 26 b 

A29- Plano Diretor e Agenda 21 Local 

 
Sim Não Não respondeu/não sabia 

Homem A 58 a  B 34 a C 12 a 

Mulher A 105 b B 53 a B 52 b 

Letras minúsculas diferentes entre os gêneros (separadamente, por coluna) indicam diferença 

estatística significativa entre as proporções (p<0,05). Letras maiúsculas diferentes entre cada 

grupo de resposta (separadamente, por linhas) indicam diferença estatística significativa entre 

as proporções (p<0,05). 
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4 RESULTADOS DO PROCESSO ANALÍTICO HIERÁRQUICO E DA ANÁLISE 

DE COMPONENTES PRINCIPAIS  

 

A análise de componentes principais realizada com todos os indicadores de 

sustentabilidade propostos para este estudo indicou que alguns indicadores apresentaram 

valores de ponderação adequados para uma diferente dimensão da classificada a priori. Nesta 

etapa da pesquisa, os indicadores foram reclassificados em quatro dimensões distintas, 

econômica, social, ambiental e institucional (OECD, 2008). Tal fato se deu em razão de haver 

sido percebido que alguns indicadores propostos não se enquadrarem nas dimensões originais, 

o que foi comprovado pela discrepância apresentada na ACP presente neste artigo. 

Foram analisadas as duas primeiras componentes principais que somaram 63,47% da 

variação dos dados (CP1 = 36.19% e CP2 = 27.29%) (Tabela 6).  

Tabela 6 – Resultado descritivo da análise de componentes principais (ACP) das dimensões 

Econômica, Institucional, Ambiental e Social a partir das ponderações do Processo analítico 

hierárquico (AHP) de cada indicador de sustentabilidade para os Campos de Petróleo e Gás 

do Rio Grande do Norte.  

Componentes Principais 

  1 2 3 4 

Autovalor 8.32 6.28 4.33 0.88 

*Variância (%) 36.19 27.29 18.81 3.83 

**Variância Acum(%) 36.19 63.47 82.29 86.11 

***I. C. (2,5%) 33.68 24.45 16.56 2.88 

I.C. (97,5%) 39.71 29.88 20.62 4.94 

*Variância (%) – Porcentagem de variância dos dados em cada CP, **Variância Acum (%) – 

Porcentagem de variância acumulada, ***I.C. – Intervalos de Confiança por permutações do 

tipo Bootstrap (n=9999) para cada CP.  

As demais componentes principais não foram consideradas para análise, uma vez que 

suas porcentagens de variação apresentaram valores reduzidos. A dimensão Ambiental 

apresentou maior distinção de ponderação entre os especialistas entrevistados para os 

indicadores que se encontram em sua direção positiva (valores positivos do primeiro eixo da 

ACP): A1, A7, A8, A10, A19, A28 e E3. Para a dimensão Econômica os indicadores com 

maior ponderação foram E1, E2, E12, E13, E17 e S15. 

De acordo com as ponderações dos entrevistados, as dimensões Social e Institucional 

apresentaram-se como as dimensões com maior semelhança entre os indicadores de 

sustentabilidade. Dessa forma, além da inspeção visual do biplot, da análise dos autovetores 

da ACP foram levadas em conta a experiência dos autores deste estudo como fatores 

determinantes para a determinação dos indicadores adequados para cada dimensão (Figura 4). 
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Como resultado da análise de componentes principais, que levou em consideração os 

valores de ponderação do processo analítico hierárquico (AHP), foi possível definir com 

clareza quais indicadores compõe cada dimensão, tendo sido reclassificados os indicadores 

S15- Percepção do campo produtor, que deixou de ser considerado da dimensão social e em 

função da discrepância passou a ser considerado indicador de sustentabilidade da dimensão 

econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Análise de Componentes principais dos valores de Ponderação da AHP. 

 

 A mesma interpretação foi possível para o indicador E3-Características da jazida, 

que em função da discrepância passou a ser considerado indicador de sustentabilidade da 

dimensão ambiental.  A maior relevância desta análise evidenciou-se na reclassificação dos 

indicadores E19-Desempenho econômico do Município produtor, E20- PIB Municipal 

Per Capta, S20- IDHM, A29- Plano Diretor e Agenda 21 Local, que passaram a compor o 

conjunto de indicadores da dimensão institucional para avaliação da sustentabilidade de 

campos petrolíferos (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Indicadores de Sustentabilidade para cada Dimensão. 

Dimensão Indicadores de Sustentabilidade 

Econômica E1, E2, E12, E13, E17 e S15 

Social S4, S5, S14, S17 e, S19 

Ambiental E3, A1, A7, A8, A10, A19 e A28 

Institucional E19, E20, S20 e A29 
 

Nas análises de componentes principais (ACPs) para cada dimensão, separadamente, 

foi possível selecionar variáveis com variação de dados satisfatórios para os passos seguintes 

do estabelecimento dos índices de sustentabilidade. As tomadas de decisão para escolha de 

componentes principais (>80%) e, em seguida, seleção das variáveis pelos valores de loadings 

(< que 0,3) se apresentaram como uma estratégia metodológica relevante de seleção de 

variáveis. Além disso, os procedimentos de permutação do tipo Bootstrap atestaram a 

relevância de cada uma das ACPs realizadas. Dessa forma, na ACP para a Dimensão 

Econômica as três primeiras componentes principais somaram 80,96% da variação dos dados 

elegendo todas os indicadores como satisfatórios para os passos seguintes. Dentre os 

indicadores para a Dimensão Econômica, E17 e S15 se destacaram para a primeira 

componente (38,05% de variação dos dados), E1, E2 e E12 se destacaram na segunda 

componente (22,46%), E2 e E13 se destacaram na terceira componente (20,45%) (Tabela 8). 

Tabela 8 – Resultado descritivo da análise de componentes principais (ACP) da dimensão 

Econômica a partir das ponderações do Processo analítico hierárquico (AHP) para os Campos 

de Petróleo e Gás do Rio Grande do Norte.  

Componentes Principais 

  1 2 3 4 5 6 

Autovalor 2.28 1.35 1.23 0.50 0.39 0.25 

*Variância (%) 38.05 22.46 20.45 8.33 6.58 4.14 

**Variância Acum(%) 38.05 60.51 80.96 89.29 95.86 100.00 

***I. C. (2,5%) 16.60 12.49 4.21 1.57 0.54 0.26 

I.C. (97,5%) 48.35 39.32 39.94 11.69 20.50 13.79 

Loadings             

E1 0.540 -0.086 0.352 -0.255 -0.285 -0.656 

E2 0.567 -0.121 -0.114 0.337 -0.520 0.517 

E12 0.473 0.174 -0.418 0.416 0.572 -0.267 

E13 0.326 0.630 0.142 -0.537 0.209 0.380 

E17 0.209 -0.606 0.472 -0.047 0.527 0.294 

S15 -0.109 0.428 0.668 0.599 0.002 -0.021 

*Variância (%) – Porcentagem de variância dos dados em cada CP, **Variância Acum (%) – 

Porcentagem de variância acumulada, ***I.C. – Intervalos de Confiança por permutações do 

tipo Bootstrap (n=9999) para cada CP. Ver Seção Materiais e Métodos para acrônimo dos 

indicadores de sustentabilidade. Componentes principais selecionadas para inspeção 

destacadas em negrito (>80% de variação acumulada). Loadings em destaque para as 

variáveis selecionadas. 
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 Na ACP para a Dimensão Social as quatro primeiras componentes principais somaram 

84,83% da variação dos dados elegendo todos os indicadores, este fato é importante em 

função da validação dos indicadores, uma vez que todos foram considerados relevantes na 

análise de componentes principais, desta forma, todos foram validados, devendo compor o 

ISPetro, porém, cada um com sua respectiva relevância dentro do conjunto de indicadores de 

sustentabilidade selecionados. (Tabela 9).  

 

Tabela 9 – Resultado descritivo da análise de componentes principais (ACP) da dimensão 

Social a partir das ponderações do Processo analítico hierárquico (AHP) para os Campos de 

Petróleo e Gás do Rio Grande do Norte.  

Componentes Principais 

  1 2 3 4 5 6 

Autovalor 1.66 1.39 1.33 0.70 0.48 0.43 

*Variância (%) 27.71 23.21 22.18 11.72 8.05 7.13 

**Variância Acum(%) 27.71 50.92 73.10 84.83 92.87 100.00 

*I. C. (2,5%) 16.76 12.43 3.35 1.93 1.77 1.89 

I.C. (97,5%) 40.14 36.53 31.94 25.24 13.71 28.63 

Loadings             

S4 0.203 0.561 0.393 0.532 0.023 -0.454 

S5 0.273 -0.248 0.630 -0.413 0.536 -0.095 

S8 0.268 -0.598 0.021 0.704 0.146 0.230 

S14 0.594 0.351 0.114 -0.101 -0.234 0.668 

S17 -0.332 -0.238 0.630 0.014 -0.655 0.085 

S19 -0.591 0.294 0.197 0.202 0.454 0.528 

*Variância (%) – Porcentagem de variância dos dados em cada CP, **Variância Acum (%) – 

Porcentagem de variância acumulada, ***I.C. – Intervalos de Confiança por permutações do 

tipo Bootstrap (n=9999) para cada CP. Ver Seção Materiais e Métodos para acrônimo dos 

indicadores de sustentabilidade. Componentes principais selecionadas para inspeção 

destacadas em negrito (>80% de variação acumulada). Loadings em destaque para as 

variáveis selecionadas. 

 

Para a ACP da Dimensão Ambiental foram avaliadas as cinco primeiras componentes 

principais que somaram 86,00% elegendo todos os 7 indicadores de sustentabilidade 

destacados pela PCA Geral como relevantes. Na primeira componente se destacou o indicador 

A7, A8 e A10 (30,02%), na segunda componente se destacaram E3, A1, A7, A19 e A28 

(18,83%), enquanto na terceira componente a variável de destaque foi E3, A7, A19 e A128 

(14,96%) que haviam se destacado na componente anterior, enquanto para a quarta e quinta 

componente o mesmo padrão foi observado reafirmando os indicadores mencionados 

anteriormente e conferindo validação aos indicadores selecionados, pois, assim como para os 

indicadores das outras dimensões, todos os indicadores foram considerados relevantes, o que 
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confirma a validade científica da proposta metodológica dotada para a seleção de indicadores, 

baseada na percepção e caracterização ambiental dos campos petrolíferos em consonância 

com a análise dos especialistas por meio da técnica Delphi (Tabela 10). 

Tabela 10 – Resultado descritivo da análise de componentes principais (ACP) da dimensão 

Ambiental a partir das ponderações do Processo analítico hierárquico (AHP) para os Campos 

de Petróleo e Gás do Rio Grande do Norte.  

Componentes Principais 

  1 2 3 4 5 6 7 

Autovalor 2.10 1.32 1.05 0.95 0.60 0.56 0.42 

*Variância (%) 30.02 18.83 14.96 13.59 8.60 8.03 5.96 

**Variância Acum(%) 30.02 48.85 63.81 77.40 86.00 94.04 100.00 

***I. C. (2,5%) 16.13 1.89 7.66 3.11 1.70 2.07 0.94 

I.C. (97,5%) 40.87 31.51 22.46 22.47 15.67 24.05 17.87 

Loadings               

E3 0.541 -0.006 0.193 0.028 -0.575 -0.181 0.553 

A1 0.326 0.295 -0.658 0.134 -0.320 0.410 -0.291 

A7 -0.187 0.708 -0.275 -0.102 0.275 -0.187 0.517 

A8 -0.228 0.261 0.378 0.781 -0.082 0.338 0.080 

A10 0.209 0.425 0.532 -0.510 0.033 0.446 -0.180 

A19 0.490 -0.271 -0.077 0.145 0.644 0.370 0.328 

A28 0.480 0.298 0.149 0.284 0.262 -0.560 -0.443 

*Variância (%) – Porcentagem de variância dos dados em cada CP, **Variância Acum (%) – 

Porcentagem de variância acumulada, ***I.C. – Intervalos de Confiança por permutações do 

tipo Bootstrap (n=9999) para cada CP. Ver Seção Materiais e Métodos para acrônimo dos 

indicadores de sustentabilidade. Componentes principais selecionadas para inspeção 

destacadas em negrito (>80% de variação acumulada). Loadings em destaque para as 

variáveis selecionadas. 

 

Por fim, na ACP para a Dimensão Institucional as três primeiras componentes 

somaram 88,03%. Na primeira componente se destacou o indicador A29 (40,12%), na 

segunda componente se destacou S20 (30,34%) enquanto na terceira componente (17,58%) se 

destacou S19 (Tabela 11). Com base nos resultados apresentados na AHP, levou-se em 

consideração o nível de importância conferido pelos especialistas para cada indicador > 70%, 

o que permitiu considerar prioritários ou fundamentais, isto é, o conjunto mínimo de 

indicadores a serem avaliados, os indicadores da dimensão econômica E1- Valor Bruto da 

Produção do Campo Petrolífero; E13- Riscos Econômicos da Existência de Comunidade; 

E17- Royalties; S15- Percepção do Campo Produtor; os indicadores da dimensão ambiental 

A1- Licença Ambiental; A7- Multas Ambientais; A10- Rejeito; A19- Impactos em APP; A28- 

Impactos Visuais; os indicadores da dimensão social S14- Comunicação Social; S17- 

Desempenho social do município produtor; S19- Concentração de Renda e Pobreza; e os 
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indicadores institucionais E19- Desempenho econômico do município produtor; E20-PIB 

Municipal per capta S20-Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

Tabela 11 – Resultado descritivo da análise de componentes principais (ACP) da 

dimensão Institucional a partir das ponderações do Processo analítico hierárquico (AHP) para 

os Campos de Petróleo e Gás do Rio Grande do Norte.  

Componentes Principais 

  1 2 3 4 

Autovalor 1.60 1.21 0.70 0.48 

*Variância (%) 40.12 30.34 17.58 11.97 

**Variância Acum(%) 40.12 70.46 88.03 100.00 

***I. C. (2,5%) 7.70 8.25 3.12 6.41 

I.C. (97,5%) 50.15 40.43 29.18 43.29 

Loadings 

E19 -0.594 0.396 0.202 0.671 

E20 0.492 0.392 0.776 -0.029 

S20 0.630 0.183 -0.470 0.591 

A29 0.090 -0.810 0.369 0.448 

*Variância (%) – Porcentagem de variância dos dados em cada CP, **Variância Acum (%) – 

Porcentagem de variância acumulada, ***I.C. – Intervalos de Confiança por permutações do 

tipo Bootstrap (n=9999) para cada CP. Ver Seção Materiais e Métodos para acrônimo dos 

indicadores de sustentabilidade. Componentes principais selecionadas para inspeção 

destacadas em negrito (>80% de variação acumulada). Loadings em destaque para as 

variáveis selecionadas. 

 

 Desta forma, após a análise detalhada de cada um dos indicadores, suas respectivas 

correlações, influências e discrepâncias relativas ao marco ordenador, bem como com a 

reclassificação interdimensional, foi possível destacar os indicadores fundamentais à 

avaliação da sustentabilidade de campos petrolíferos, que será apresentado no próximo item. 
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5 AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE CAMPOS PETROLÍFEROS 

 

Neste tópico buscou-se avaliar a sustentabilidade dos campos petrolíferos objeto deste 

estudo através do conjunto de indicadores definidos como prioritários para esta análise. Para 

avaliação da dimensão econômica foram utilizados os indicadores E1- Valor Bruto da 

Produção do Campo Petrolífero; E13- Riscos Econômicos da Existência de Comunidade; 

E17- Royalties e S15- Percepção do Campo Produtor. 

Para o calculo do indicador E1, foram considerados os valores relativos à produção em 

barris de petróleo por dia do mês de abril de 2016 (Tabela 12), multiplicado pelo valor médio 

do petróleo bruto Brent dos dados divulgados pela ANP do referido mês. Estes valores, 

divididos pela quantidade de poços de cada campo, permite aferir o valor bruto apurado com a 

produção em cada campo, o que possibilita uma análise comparativa entre o valor bruto da 

produção de cada campo, de forma a identificar qual o campo pode ser considerado mais 

sustentável.  (BDEP, 2016) 

Tabela 12: Quantitativo da produção média diária de petróleo em terra por campo petrolífero 

FONTE: ANP, 2016. 

*Produção média do mês de abril de 2016 em barris de petróleo/dia; ** Quantidade de poços 

produtores; *** Relação da produção média diária por poço de petróleo. 

Para o cálculo do indicador E13-Riscos Econômicos da Existência de Comunidade, 

levou-se em consideração a distância das comunidades para os campos petrolíferos, a renda 

familiar, o grau de escolaridade e o tipo de relação com a empresa, assim, o indicador foi 

calculado pelo somatório de cada um dos parâmetros utilizados. 

Verificou-se que a renda média familiar das comunidades é no geral variável entre 1 e 

5 salários mínimos, e a soma com aqueles com RF inferior a 1 salário mínimo é de 39,5%, 

CAMPO 

PETROLÍFERO 
PRODUÇÃO* 

Quantidade e 

poços** 
Produção/Poço*** 

Campo Canto do Amaro 14.653 bbl/ dia 1016 Poços 14,4231 bbl/ dia/ poço 

Campo de Estreito 10.603 bbl/ dia 1065 Poços 9,9562 bbl/ dia/ poço 

Campo de Fazenda 

Pocinho 
3.552 bbl/ dia 411 Poços 8,6424 bbl/ dia/ poço 

Campo de Salina Cristal 2.387 bbl/ dia 185 Poços 12,9057 bbl/ dia/ poço 

Campo de Lorena 616 bbl/ dia 56 Poços 11,0113 bbl/ dia/ poço 

Campo Riacho da 

Forquilha 
2.046 bbl/ dia 27 Poços 75,783 bbl/ dia/ poço 
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logo, abaixo de 51%, ficando assim todos os campos com o mesmo valor de indicador para 

este parâmetro (Tabela 13). 

Tabela 13: Riscos Econômicos da Existência de Comunidade 

1 
Distância (D) da comunidade aos Poços e Estações Coletoras (Km), considerado o local 

mais próximo a alguma instalação dela; 
2
 Renda familiar média (RF) da comunidade em 

Salários Mínimos (SM) e à população diretamente afetada (ΔP%); 
3
 Escolaridade da 

população entrevistada; 
4
 Vínculo com a empresa (VE%) 

Foi identificado com relação à escolaridade que o campo riacho da forquilha 

apresentou o pior rendimento escolar com mais de 70% dos entrevistados sem o ensino 

fundamental completo, e que 51% a 70% dos entrevistados não têm o ensino fundamental 

completo no Canto do Amaro, Salina Cristal e Lorena. Os campos de Fazenda Pocinho e 

Estreito apresentaram os melhores indicadores com 50% ou mais dos entrevistados com o 

ensino fundamental completo, mas apenas 10% ou menos deles apresentaram ensino superior 

ou pós-graduação.  

Quanto à existência de vínculo com a empresa, foi possível identificar que o campo 

petrolífero com maior quantitativo de pessoas ou familiares com algum tipo de relação com a 

CAMPO 

PETROLÍFERO 
Distância1 Renda Familiar2 Ensino3 

Vínculo com a 

empresa4 

Campo Canto do 

Amaro 

D ≤ 0,5 km 

i= 1 

RF >1 e <5 SM  

 Σ RF<1 SM  

ΔP ≤ 25% 

i = 0,2 

ΔP>-50% e 

≤-70% 

i = 0,8 

35% < VE ≤ 50% 

i = 0,4 

Campo de 

Estreito 

0,5 < D≤ 1 

 i= 0,8 

RF >1 e <5 SM  

 Σ RF<1 SM  

ΔP> 25% e ≤50% 

i = 0,4 

ΔP> 50%  

i = 0,6 

20% < VE ≤ 35% 

i = 0,2 

Campo de 

Fazenda Pocinho 

3 < D≤ 6 

i= 0,4 

RF >1 e <5 SM  

 Σ RF<1 SM  

ΔP> 25% e ≤50% 

i = 0,4 

ΔP>-70% 

i = 1 

20% < VE ≤ 35% 

i = 0,2 

Campo de Salina 

Cristal 

0,5 < D≤ 1  

i= 0,8 

RF >1 e <5 SM  

 Σ RF<1 SM  

ΔP ≤ 25% 

i = 0,2 

ΔP>-50% e 

≤-70% 

i = 0,8 

35% < VE ≤ 50% 

i = 0,4 

Campo de Lorena 
D≤ 0,5 

i= 1 

RF >1 e <5 SM  

 Σ RF<1 SM  

ΔP> 25% e ≤50% 

i = 0,4 

ΔP>-50% e 

≤-70% 

i = 0,8 

50% < VE ≤ 65% 

i = 0,6 

Campo Riacho da 

Forquilha 

0,5< D≤ 1 

i= 0,8 

RF >1 e <5 SM  

 Σ RF<1 SM  

ΔP>50% e ≤75% 

i = 0,6 

ΔP> 50%  

i = 0,6 

20% < VE ≤ 35% 

i = 0,2 
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empresa ficou entre 50 e 65% dos entrevistados, enquanto em estreito, riacho da forquilha e 

fazenda pocinho, este quantitativo ficou abaixo de 20% dos entrevistados. 

Para o computo do indicador E17- Royalties, foram utilizados valores correntes 

anuais para a escala temporal dos últimos 5 anos para minimizar a interferência que a análise 

pontual de um único ano poderia provocar na avaliação deste indicador, logo, utilizou-se o 

valor total repassado aos municípios onde o campo petrolífero encontra-se situado. Para os 

campos que se situam em mais de um município, o cálculo foi feito através da soma das 

distribuições para todos os municípios. 

Tabela 14: Quantitativo do repasse de royalties aos municípios em Valores Correntes 

FONTE: InfoRoyalties, a partir da ANP. 

 

Os valores dos Royalties foram divididos pela quantidade de poços por campo 

produtor, a fim de se identificar a real contribuição do campo petrolífero em função da área e 

impactos provocados. Assim, foi possível verificar que os campos Riacho da Forquilha e 

Salina Cristal podem ser considerados mais sustentáveis do que os demais em uma análise 

comparativa. 

O quarto indicador analisado foi o S15- Percepção do campo produtor que é 

calculado por meio de dois parâmetros: percentual de entrevistados que apontou o nº 2 do 

item 11 do formulário (“geração de poucos empregos ou de subempregos”) como o maior ou 

um dos cinco maiores incômodos socioeconômicos provocados pela atividade petrolífera; e 

percentual de entrevistados que apontou o nº 5 do item 11 do formulário (“o fato de levar a 

CAMPO PETROLÍFERO Município Valores 

Campo Canto do Amaro 

Areia Branca R$ 51.308.909,78 

Mossoró R$ 149.812.243,18 

Total R$ 201.121.152,96 

Campo de Estreito 

Açu R$ 26.521.516,99 

Afonso Bezerra R$ 6.349.471,56 

Alto do Rodrigues R$ 110.111.515,89 

Carnaubais R$ 19.590.419,44 

Total R$ 162.572.923,88 

Campo de Fazenda Pocinho 
Pendências R$ 119.711.435,27 

Total R$ 119.711.435,27 

Campo de Salina Cristal 
Macau R$ 154.027.785,44 

Total R$ 154.027.785,44 

Campo de Lorena 
Gov. Dix-Sept Rosado R$ 22.180.350,53 

Total R$ 22.180.350,53 

Campo Riacho da Forquilha 
Apodi R$ 27.573.735,36 

Total R$ 27.573.735,36 
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riqueza e deixar pouco em troca”) como o maior ou um dos cinco maiores incômodos 

socioeconômicos provocados pela atividade petrolífera. Conforme o observado, o campo de 

pior percepção por parte da população foi o de Estreito, com S15= 0,5, pois mais de 51% dos 

entrevistados apontou a geração de poucos empregos ou de subempregos como um dos 

maiores problemas enfrentados localmente e entre 17% considera que o maior problema é 

levar a riqueza embora e deixar pouco em troca. Este indicador permite que o analista que o 

aplique sinta a realidade socioeconômica do campo petrolífero e como cada comunidade se 

posiciona frente à interferência econômica da atividade no campo petrolífero. Os campos com 

melhor desempenho foram Riacho da Forquilha e Fazenda Pocinho, com S15= 0,70. 

Tabela 15: Índice de sustentabilidade da dimensão econômica 

CAMPOS 
PETROLÍFEROS 

DIMENSÃO ECONÔMICA DIMENSÃO ECONÔMICA 

ÍNDICE E1 E13 E17 S15 E1 E13 E17 S15 

1 0 1 1 1 0 1 1 

CAM 625,10 2,40 193.758,34 0,60 0,09 0,40 0,04 0,50 0,26 

ET 431,50 1,80 161.282,66 0,50 0,02 1,00 0,00 0,00 0,25 

FP 374,56 2,20 291.268,70 0,70 0,00 0,60 0,15 1,00 0,44 

SCR 559,33 2,40 880.158,77 0,60 0,06 0,40 0,84 0,50 0,45 

LOR 477,23 2,80 389.128,96 0,70 0,04 0,00 0,26 1,00 0,33 

RFQ 3284,44 2,20 1.021.249,46 0,60 1,00 0,60 1,00 0,50 0,78 

MAX. 3284,44 2,80 1021249,46 0,70 
0,20 0,39 0,38 0,58 0,42 

MIN. 374,56 1,80 161282,66 0,50 

 

Desta forma, nota-se que índice agregado ou sintético de sustentabilidade da dimensão 

econômica encontra-se estável, representado pelo índice de 0,42, tendendo para situação 

crítica, uma vez que foi percebido um declínio na produção dos últimos cinco anos o que 

tende a piorar a avaliação dos indicadores E1 e E17. Os campos petrolíferos ET e CAM 

apresentaram um estado de sustentabilidade pior nesta dimensão, tendo a necessidade de 

melhorar a eficiência dos procedimentos de produção em campos com produção 

historicamente declinante, com indicativo para reavaliação do emprego da mão de obra local e 

melhoramento nos procedimentos administrativos relativos à análise de investimentos dos 

royalties do petróleo, uma vez que foi verificado neste trabalho que os altos valores 

repassados anualmente aos municípios, via de regra, não são traduzidos em benfeitorias e 

investimentos em saúde e ensino, dado o alto índice de pessoas com baixa escolaridade. 

Os indicadores da dimensão social, definidos como prioritários ou fundamentais, 

foram o S14- Comunicação Social; S17- Desempenho social do município produtor; S19-
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Concentração de Renda e Pobreza, que para campos petrolíferos foi dividido nos indicadores 

S5-Concentração de Renda e S6- Índice de Incidência de Pobreza. 

A análise do indicador S14 leva em consideração duas características, uma objetiva e 

outra subjetiva. Na fase objetiva, foi verificado a existência de canais de comunicação social 

da empresa como sites, ouvidoria, serviço 0800 externo, plantão social em escritório na 

comunidade, colocação de outdoors/faixas, reuniões periódicas com as comunidades de 

entorno, reuniões periódicas com lideranças dessas comunidades, boletins informativos 

escritos, comunicados na rádio local, comunicados na televisão, estandes em eventos, visitas 

guiadas à mina para familiares dos empregados, para estudantes, para a população em geral. 

Na etapa objetiva, foi considerado o nível de relacionamento da empresa com a comunidade, 

conforme respostas ao formulário variando entre 1 (relacionamento muito ruim), 2 (ruim), 3 

(razoável), 4 (bom) ou 5 (muito bom) (Tabela 16a). 

Verificou-se que os melhores indicadores de comunicação social foram do CAM e de 

ET, influenciados principalmente pelo maior número de meios de comunicação utilizados 

pela empresa junto às comunidades. Para a avaliação do indicador S17- Desempenho social 

do município produtor, levou-se em consideração a variação do IDHM do município produtor 

conforme a publicação mais recente (IBGE, 2010) dividida pela média do IDHM dos 

municípios não produtores limítrofes (Δ) (Tabela 16b). 

Considerou-se para definição do município produtor, aquele com a maior área de 

influência direta do campo petrolífero, uma vez que alguns campos petrolíferos ultrapassam 

os limites de um único município. No caso do CAM, o município de Mossoró é o de maior 

área de influência direta, isto é, que sofre as alterações de ordem direta, logo, utilizou-se como 

IDHM do campo produtor o do município de Mossoró, 0,72, dividido pela média dos 

municípios de Grossos, 0,664; Tibau, 0,635 e Baraúna, 0,574. No caso do campo de ET, 

utilizou-se o IDHM do campo produtor o do município de Alto do Rodrigues, 0,672, e dos 

municípios limítrofes de Afonso Bezerra, IDHM 0,624 e Ipanguaçu IDHM 0,603. Para o 

campo de FP considerou-se o IDHM 0,631 do município de Pendências e o IDHM de Pedro 

Avelino, 0,583, e do município de Afonso Bezerra. Para o campo produtor de LOR o IDHM 

considerado foi de 0,592 de Governador Dix-sept Rosado e do município limítrofe de 

Baraúna. O campo RFQ situado em Apodi, IDHM 0,639, foi calculado pela divisão do IDHM 

dos municípios limítrofes de Severiano Melo, IDHM 0,604; Itaú, IDHM 0,614; Riacho da 

Cruz, IDHM 0,584; e Umarizal, IDHM 0,618 (Figura 5). 
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Figura 5: Mapeamento para análise dos municípios produtores e municípios limítrofes. 

Para análise do índice de Gini (Tabela 16c) relativo à concentração de renda e dos 

índices de incidência de pobreza e de incidência de pobreza subjetiva (Tabela 16d), foram 

calculados de acordo com o Mapa de Pobreza e Desigualdade (IBGE, 2003). 

Tabela 16: Indicadores de sustentabilidade da dimensão social 

1
Tabela 16a; 

2
Tabela 16b; 

3
Tabela 16c; 

4
Tabela 16d. 

CAMPO 

PETROLÍFERO 

Comunicação 

Social1 

Desempenho social 

do Município 

Produtor2 

Concentração 

de Renda
3
 

Incidência da 

Pobreza
4
 

Campo Canto do 

Amaro 
CS= 3,09 ΔIDHMCAM= 1,153 IG= 0,46 

IP= 55,28% 

IPS= 55,52% 

Campo de 

Estreito 
CS= 3,25 ΔIDHMET= 1,095 IG= 0,39 

IP= 55,57% 

IPS= 60,56% 

Campo de 

Fazenda Pocinho 
CS= 2,22 ΔIDHMFP= 1,912 IG= 0,39 

IP= 68,08% 

IPS= 70,75% 

Campo de Salina 

Cristal 
CS= 2,64 ΔIDHMSCR= 1 IG= 0,40 

IP= 59,22% 

IPS= 62,92% 

Campo de Lorena CS= 2,13 ΔIDHMLOR= 1,031 IG= 0,39 
IP= 54,01% 

IPS= 62,36% 

Campo Riacho da 

Forquilha 
CS= 1,8 ΔIDHMRFQ= 1,056 IG= 0,37 

IP= 60,75% 

IPS= 69,14% 
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 Foi possível constatar que, embora RFQ possua o menor índice de concentração de 

renda, isto é, a renda é melhor distribuída entre a população, essa mesa renda não é elevada, 

pois o município apresenta os mais elevados índices de incidência de pobreza de 60,75% e de 

incidência de pobreza subjetiva de 69,14%, porém os outros indicadores sociais do campo 

foram considerados estáveis o que fez com que o campo de RFQ tivesse o melhor índice de 

sustentabilidade da dimensão econômica em relação aos outros campo (Tabela 17). 

Tabela 17: Índice de sustentabilidade da dimensão econômica 

CAMPOS 
PETROLÍFEROS 

DIMENSÃO SOCIAL DIMENSÃO SOCIAL 

ÍNDICE S14 S17 S5 S6 E1 E13 E17 S15 

1 1 0 0 1 1 0 0 

CAM 3,09 1,15 55,40 0,46 0,89 0,17 1,00 0,00 0,51 

ET 2,64 1,10 58,06 0,39 0,58 0,10 0,81 0,78 0,57 

FP 1,8 1,91 69,42 0,39 0,00 1,00 0,00 0,78 0,44 

SCR 2,13 1,00 61,07 0,40 0,23 0,00 0,60 0,67 0,37 

LOR 2,22 1,03 58,19 0,39 0,29 0,03 0,80 0,78 0,48 

RFQ 3,25 1,05 64,95 0,37 1,00 0,05 0,32 1,00 0,59 

MAX. 3,25 1,91 69,42 0,46 
0,50 0,23 0,59 0,67 0,49 

MIN. 1,80 1,00 55,40 0,37 

Elaboração: Autores 

Concluiu-se com a avaliação, que os campos RFQ, CAM e ET apresentam melhores 

índices no que concerne à dimensão social, e nota-se que nota-se que índice agregado ou 

sintético de sustentabilidade da dimensão social encontra-se estável, representado pelo índice 

de 0,49. 

Para o cômputo do índice de sustentabilidade da dimensão ambiental, foram levados 

em consideração os indicadores A1-Licença Ambiental; A7- Multas Ambientais (Autos de 

Infração); A10-Rejeitos (Efluentes); A19- Impactos em APP; A28- Impactos Visuais. 

O indicador A1- Licenciamento Ambiental é um importantíssimo indicador, pois 

possibilita uma análise da maturidade dos campos, visto que campos maduros tendem a 

apresentar menos solicitações de Licenças Prévias de Perfuração e a terem um elevado 

número de pedidos de Renovação de Licenças de Operação (RLO), como foi possível 

constatar no CAM, que apresentou entre os anos de 2013 e 2015 um quantitativo de RLO 

igual a 605 licenças deste tipo emitidas, apenas 11 emissões de LPper e um quantitativo total 

de emissões LIO+LO igual a 39. Percebeu-se que todos os campos, apresentaram pelo menos 

uma Licença Prévia para perfuração, o que denota que embora seja pequeno o referido 

quantitativo, os campos apresentaram até 2015 frentes de trabalho para ampliação do 
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quantitativo de poços, o que mostra que nenhum campo chegou ao seu esgotamento das 

jazidas (Tabela 18a).   

O indicador Multas Ambientais (MA) foi adaptado para Autos de Infração (AI), logo, 

para a sua avaliação considerou-se o número de autos de infração aplicados a 

empreendimentos no campo pelo ente ambiental, calculados, pela média do último ano, não se 

considerando aqueles pendentes por recurso da empresa, sendo considerado o quantitativo 

total dos autos de infração para análise comparativa sistêmica (Tabela 18b). 

Foi possível identificar que, quanto maior o campo, também será maior a sua 

vulnerabilidade, logo, o número de autos de infração tende a ser maior como se verifica no 

caso do CAM. 

Tabela 18: Indicadores de sustentabilidade da dimensão ambiental 

1
Tabela 18a; 

2
Tabela 18b; 

3
Tabela 18c; 

4
Tabela 18d,

 5
Tabela 18f. 

O indicador A10- Rejeito, foi adaptado para A4- Efluentes, que foi aferido com base 

na razão do volume de água produzida por poço em bbl/dia aferido no mês de abril com base 

nos dados divulgados no site da ANP, dividido pelo quantitativo de poços em operação 

(Tabela 18c). Foi possível identificar que a ponderação pelo quantitativo de poços é 

importante para não gerar discrepância entre valores elevados de produção de efluentes em 

relação à área ocupada pelo campo, pois existem campos com uma elevada produção de água 

CAMPO 

PETROLÍFERO 

Licença 

Ambiental1 

Autos de 

Infração2 
Efluentes

3
 

Impacto em 

APP
4
 (%) 

Poluição 

Visual
5
 

Campo Canto do 

Amaro 

LPper= 11 

LIO+LO=39 

RLO= 605 

AI= 21 
344.214,12 

bbl/dia 
IAPP= 0,81 PV= 15,21 

Campo de 

Estreito 

LPper= 10 

LO= 9 

RLO= 105 

AI= 4 
262.190,45 

bbl/dia 
IAPP= 2,1 PV= 13,00 

Campo de 

Fazenda Pocinho 

LPper= 4 

LIO+LO= 7 

RLO= 82 

AI= 1 
80.805,18 

bbl/dia 
IAPP= 2,65 PV= 18,00 

Campo de Salina 

Cristal 

LPper= 1 

LIO+LO= 9 

RLO= 60 

AI= 2 
51.448,03 

bbl/dia 
IAPP= 0,61 PV= 30,55 

Campo de Lorena 

LPper= 3 

LIO+LO=9  

RLO= 39 

AI= 1 
615,65 

bbl/dia 
IAPP= 0,00 PV= 36,36 

Campo Riacho da 

Forquilha 

LPper= 1 

LIO+LO= 3 

RLO= 22 

AI= 0 
13.408,96 

bbl/dia 
IAPP= 0,00 PV= 0,00 
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por poço, embora tenham poucos poços, comparável quando ponderado, aos grandes campos 

petrolíferos em área ocupada. 

O indicador A19- Impacto da Mineração em APP, foi adaptado para A5- Impacto em 

APP, e foi calculado com base no percentual de áreas de preservação permanente (APP) e/ou 

marginais aos cursos d’água e próximos a cavernas ocupadas por instalações de suporte à 

atividade petrolífera, aferido por meio de imagens de satélite e visita in loco (Tabela 18d). 

No Campo petrolífero do Canto do Amaro (CAM), observa-se que 0,8 % das APP 

desse campo são ocupadas por poços petrolíferos e 0,0088% por estações coletoras (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa de Localização de instalações petrolíferas CAM dentro de APP 

Fonte: ANP, 2015; USGS, 2015; IBGE, 2014; IDEMA, 2008, visita in loco. 

 

Desta forma, o CAM teve valor de IAPP igual à 0,81, embora apresente uma grande 

quantidade de poços em APP. Tal fato ocorre devido à grande área de APP presente no campo 

petrolífero, o que acaba por minimizar a proporção relativa à sua ocupação pelas instalações 

da atividade petrolífera. Porém nos Campos petrolíferos do Riacho da Forquilha (RFQ) e 
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Lorena (LOR) não há ocupação das APP por poços petrolíferos ou estações coletoras, logo, o 

valor do indicador de sustentabilidade A5-IAPP ficou igual a zero. 

Por sua vez, nos campos petrolíferos de Fazenda Pocinho (FP) e Salina Cristal (SCR), 

percebem-se a ocupação de poços petrolíferos e estações coletoras dentro das APP (Figura 7). 

No primeiro campo, apenas os poços petrolíferos ocupam as APP, representado 2,65% da área 

ocupada. Assim o IAPP de FP ficou igual a 2,65. Porém, no segundo campo, além dos poços 

petrolíferos com ocupação de 0,61%, as estações coletoras também estão presentes em 

0,001% das APP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mapa de Localização de instalações petrolíferas FP e SCR dentro de APP 

Fonte: ANP, 2015; USGS, 2015; IBGE, 2014; IDEMA, 2008, visita in loco. 

 

Por fim, no campo petrolífero de Estreito (ET) os poços petrolíferos ocupam 2,1% das 

APP, e não há ocupação das APP por estações coletoras, portanto o indicador IAPP ficou 

igual a 2,1 (Figura 8). 
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Figura 8: Mapa de Localização de instalações petrolíferas ET dentro de APP 

Fonte: ANP, 2015; USGS, 2015; IBGE, 2014; IDEMA, 2008, visita in loco. 

 

O último indicador da dimensão ambiental avaliado foi o A28- Impacto Visual, 

adaptado para A6- Poluição Visual, passando a ser calculado pela percepção visual das 

alterações produzidas pela operação da produção e demais instalações, tais como sondas de 

perfuração, estações coletoras, estações de tratamento, linhas de surgência, oleodutos, 

gasodutos, aquedutos etc. tomando como base para aferição a percepção ambiental relativa ao 

item 10 do formulário.  

Portanto, foi perguntado conforme o item 10 do formulário “Qual o maior incomodo 

ambiental da atividade petrolífera?” sendo ofertadas 5 alternativas: (1) Vibração; (2) 

Poeira; (3) Poluição das águas; (4) Poluição visual / alteração da paisagem; (5) Tráfego de 

veículos. 

O Campo que apresentou o maior de Poluição Visual (PV) percebido foi o LOR com 

PV= 36,36; seguido do campo SCR, PV= 30,55. As principais reclamações nesse sentido 
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foram com relação à percepção de alteração da paisagem provocada pela atividade, com 

muitas estruturas aparentes e que podem ser vistas próximo a estradas e casas. 

Assim, foi possível determinar o estado de sustentabilidade ambiental dos campos 

avaliados (Tabela 19), sendo o CAM com o menor índice na dimensão ambiental, o que 

direciona para a necessidade de estudos e planejamento no que concerne à necessidade de 

abandono de poços e devolução de áreas, uma vez que o campo apresentou o menor indicador 

em A1- Licença Ambiental e o pior A7- Autos de Infração, com elevada influencia destes 

indicadores no cômputo final do índice. 

Tabela 19: Índice de sustentabilidade da dimensão ambiental 

CAMPOS 
PETROLÍFEROS 

DIMENSÃO AMBIENTAL DIMENSÃO AMBIENTAL 

ÍNDICE A1 A7 A10 A19 A28 A1 A7 A10 A19 A28 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

CAM 0,08 21,00 338,79 0,81 15,21 0,00 0,00 0,33 0,69 0,58 0,32 

ET 0,12 4,00 246,19 2,10 13,00 0,18 0,81 0,52 0,21 0,64 0,47 

FP 0,134 1,00 196,61 2,65 18,00 0,24 0,95 0,62 0,00 0,50 0,46 

SCR 0,166 2,00 317,58 0,61 30,55 0,38 0,90 0,37 0,77 0,16 0,52 

LOR 0,307 1,00 10,99 0,00 36,36 1,00 0,95 1,00 1,00 0,00 0,79 

RFQ 0,18 0,00 496,63 0,00 0,00 0,44 1,00 0,00 1,00 1,00 0,69 

MAX. 0,31 21,00 496,63 2,65 36,36 
0,37 0,77 0,47 0,61 0,48 0,54 

MIN. 0,08 0,00 10,99 0,00 0,00 

Elaboração: Autores 

Os campos petrolíferos apresentaram-se estáveis, com índice agregado ou sintético de 

sustentabilidade da dimensão ambiental igual a 0,54, com destaque para o campo LOR= 0,79 

e RFQ=0,69 que obtiveram o melhor desempenho ambiental entre os campos, por não 

apresentarem instalações em APP, aproximadamente zero autos de infração. A principal 

diferenciação entre eles ocorreu com relação à produção de água por poço, que o campo RFQ 

apresenta o pior desempenho entre os campos; bem como foi evidenciado que o campo LOR 

apresenta o pior indicador referente à Poluição Visual. 

Para finalização da avaliação da sustentabilidade dos campos petrolíferos, foram 

definidos como prioritários os indicadores os indicadores institucionais E19- Desempenho 

econômico do município produtor; E20-PIB Municipal per capta; S20-Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal. 

O indicador E19- Desempenho econômico do município minerador foi adaptado para 

I1- Impostos, calculados com base na série revisada com referencia no ano de 2010 dividida 

pela média dos municípios limítrofes, isto é, a base de dados são os impostos, líquidos de 

subsídios, sobre produtos, a preços correntes (R$ 1.000) disponibilizados pelo IBGE. 
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Verificou-se que o município que mais recolheu impostos foi Mossoró onde está 

inserido o CAM. Isto ocorre, pois Mossoró apresenta diversas outras atividades, bem como 

concentra boa parte dos produtos e serviços que são disponibilizados na região (Tabela 20). 

O indicador E20-PIB Municipal per capta foi mantido sem alteração sendo apenas 

renumerado para I2 e foi obtido por meio de dados do IBGE. Foi possível constatar que o 

campo de ET, município do Alto do Rodrigues, apresentou o melhor desempenho referente a 

esse indicador. O campo com pior o pior PIB Municipal per capta foi o de Apodi, onde está 

situado o campo RFQ. 

Tabela 20: Índice de sustentabilidade da dimensão institucional 

CAMPOS 
PETROLÍFEROS 

DIMENSÃO INSTITUCIONAL DIMENSÃO INSTITUCIONAL 

ÍNDICE I1 I2 I3 I1 I2 I3 

1 1 1 1 1 1 

CAM 20,00 23.325,08 0,720 0,00 0,46 1,00 0,49 

ET 4,55 33.809,49 0,672 0,78 1,00 0,63 0,80 

FP 8,70 25.405,08 0,631 0,57 0,57 0,30 0,48 

SCR 1,00 30.072,61 0,665 0,96 0,81 0,57 0,78 

LOR 0,11 20.301,97 0,592 1,00 0,30 0,00 0,43 

RFQ 9,63 14.381,55 0,639 0,52 0,00 0,37 0,30 

MAX. 20 33.809,49 0,720 
0,64 0,52 0,48 0,55 

MIN. 0,11 14.381,55 0,592 

Elaboração: Autores 

O indicador S20- IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, foi mantido, 

passando apenas pela renumeração para I3. Com relação a este indicador, mais uma vez 

Mossoró apresentou o melhor indicador, porém foi o município de Gov. Dix-Sept Rosado, 

onde situa-se o campo LOR que a presentou o pior IDHM. 

Os indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos em terra, quando 

agregados no Índice sintético dos campos petrolíferos, revelaram que os campos estudados 

podem ser considerados em estado de sustentabilidade estável, com índice igual 0,5. (Tabela 

21). 

Foi possível identificar que o Campo do Canto do Amaro apresentou o pior 

desempenho com relação aos indicadores selecionados apresentando índice igual a 0,4 

apresentando-se em um estado de sustentabilidade que tende ao crítico. 
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Tabela 21: Índice sintético dos campos petrolíferos estudados 

CAMPOS 
PETROLÍFEROS 

DIMENSÕES 

ÍNDICE Dimensão 
econômica 

Dimensão 
social 

Dimensão 
ambiental 

Dimensão 
institucional 

CAM 0,26 0,51 0,32 0,49 0,40 

ET 0,25 0,57 0,47 0,80 0,52 

FP 0,44 0,44 0,47 0,48 0,46 

SCR 0,45 0,37 0,52 0,78 0,53 

LOR 0,33 0,48 0,79 0,43 0,51 

RFQ 0,78 0,59 0,69 0,30 0,59 

ÍNDICE 0,42 0,49 0,54 0,55 0,50 

Elaboração: Autores 

 

O Campo petrolífero que apresentou o melhor estado de sustentabilidade foi o de 

Riacho da Forquilha, com índice igual a 0,59 estável com tendência maior à sustentabilidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O campo de Riacho da forquilha apresentou o melhor índice sintético relativo à 

sustentabilidade comparativa dos campos estudados e o campo do Canto do Amaro foi o que 

apresentou pior estado de sustentabilidade em comparação com os demais campos. Conclui-se 

que a sustentabilidade pode ser mensurada por um conjunto de indicadores definidos como 

prioritários capazes de indicar a situação da sustentabilidade de campos petrolíferos em terra 

podendo ser acrescentados os indicadores complementares com a finalidade de refinamento 

da avaliação. Apontam-se como o estado de sustentabilidade mais favorável os campos 

petrolíferos com menor interface com as comunidades e que não apresentaram Áreas de 

Proteção Permanente próximas às suas instalações. 

.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesta tese foram apresentadas três hipóteses a serem verificadas; com base na 

primeira, buscou-se validar a percepção e a caracterização ambiental dos campos petrolíferos 

como fonte exclusiva de informações para a tomada de decisão na escolha dos indicadores de 

sustentabilidade. Esta primeira hipótese foi refutada, uma vez que se verificou que de acordo 

com a caracterização ambiental e na percepção das comunidades foram selecionados 47 do 

conjunto de 70 indicadores propostos no ISM.  Percebeu-se com base no teste de proporções 

multinomiais para a análise da proporção de Gênero do entrevistado vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento, bem como com base na análise multivaridada de 

correspondência (AC) que as forças de associação ente (1) Faixa Etária vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento, (3) Escolaridade vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento não podem ser considerados critérios capazes de influenciar 

na tendência das respostas para análise de conteúdo que foi realizada para a seleção dos 

indicadores de sustentabilidade. Porém, com base na análise multivaridada de 

correspondência (AC) o (2) Tempo de Residência vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento e o (4) Vínculo com a Empresa vs. Resposta de 

conhecimento/desconhecimento tiveram relevante influência na forma como foram 

respondidos os questionamentos dos formulários, sendo capazes portanto de influenciar na 

escolha dos indicadores de sustentabilidade que melhor se aplicam a campos petrolíferos em 

terra. 

Portanto, a seleção de indicadores do marco ordenador da pesquisa baseada 

exclusivamente na caracterização ambiental e na percepção das comunidades dos campos 

petrolíferos, foi considerada insuficiente para a seleção e proposição de indicadores de 

sustentabilidade para a composição do conjunto de indicadores de sustentabilidade para 

campos petrolíferos em terra, uma vez que seriam selecionados praticamente todos os 

indicadores sociais em função da percepção.  

Com relação à caracterização ambiental, conclui-se que também não permite a seleção 

dos indicadores, pois, isoladamente, apresenta um diagnóstico geral da situação característica 

do espaço geográfico, deixando lacunas relativas às questões diretamente ligadas à empresa e 

às comunidades e alguns indicadores importantes seriam excluídos por não terem correlação 

direta com as características ambientais locais. 
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A segunda hipótese que buscou-se validar foi a de que a seleção de indicadores 

baseada exclusivamente no posicionamento técnico-científico de um conjunto de especialistas 

na atividade petrolífera, com base no método Delphi, seria suficiente para a proposição de 

indicadores de sustentabilidade para a composição do conjunto de indicadores de 

sustentabilidade para campos petrolíferos em terra. Esta hipótese também foi refutada, uma 

vez que foi desenvolvida uma proposta de metodologia para seleção participativa com 

fundamento no cruzamento de dados coletados junto às comunidades e um conjunto de 

especialistas e esta se mostrou eficiente na seleção dos indicadores sendo posteriormente 

corroborada pelas análises estatísticas AHP e ACP. 

A análise dos indicadores apresentados no marco ordenador da pesquisa como 

pertencentes à dimensão econômica da sustentabilidade de campos petrolíferos mostra que a 

percepção socioambiental das pessoas diretamente afetadas pela atividade é um instrumento 

significativo para a seleção participativa destes quando agregada à análise do painel de 

especialistas. Foi identificado que os indicadores E6, E7, E8, e E9, apresentaram maior nível 

de dificuldade nas respostas por serem mais complexos e utilizarem expressões técnicas, 

distantes do cotidiano dos entrevistados. Porém este fato foi mitigado pela utilização da 

opinião dos especialistas como parâmetro para a ponderação da seleção destes indicadores. 

Como ponto negativo, identificou-se que os indicadores com função negativa apresentaram 

maior dificuldade na formulação e interpretação das respostas por parte dos entrevistados.  

Assim, a metodologia proposta para seleção dos indicadores de sustentabilidade foi 

considerada uma ferramenta de fácil utilização, que não demanda análises estatísticas 

complexas e visa ao cumprimento dos princípios de Bellagio, posto que permitiu selecionar os 

indicadores que apresentaram transparência de métodos e fontes de dados acessíveis ao 

público, fácil assimilação e disponibilização de dados, ampla participação a fim de configurar 

os modos apropriados para refletir as visões do público e a responsividade a mudanças e 

melhoria contínua local. 

Foram selecionados 23 indicadores que forma analisados conforme a discrepância 

informada pelos especialistas quanto às dimensões da sustentabilidade e ficaram reordenados 

em indicadores da dimensão econômica E1, E2, E12, E13, E17 e S15; indicadores da 

dimensão social S4, S5, S14, S17 e, S19; indicadores da dimensão ambiental E3, A1, A7, A8, 

A10, A19 e A28; indicadores da dimensão institucional E19, E20, S20 e A29.  

O campo de Riacho da forquilha apresentou o melhor índice sintético relativo à 

sustentabilidade comparativa dos campos estudados e o campo do Canto do Amaro foi o que 
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apresentou pior estado de sustentabilidade em comparação com os demais campos. Conclui-se 

que a sustentabilidade pode ser mensurada por um conjunto de indicadores definidos como 

prioritários capazes de indicar a situação da sustentabilidade de campos petrolíferos em terra 

podendo ser acrescentados os indicadores complementares com a finalidade de refinamento 

da avaliação. Apontam-se como o estado de sustentabilidade mais favorável os campos 

petrolíferos com menor interface com as comunidades e que não apresentaram Áreas de 

Proteção Permanente próximas às suas instalações. 

Para pesquisas futuras, sugere-se que sejam agregados outros indicadores possíveis 

para a atividade petrolífera presentes em outros sistemas de indicadores de sustentabilidade 

para que a metodologia seja consolidada e outros indicadores inseridos. 
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APENDICE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE FORMULÁRIO APLICADO PARA COLETA DE 

DADOS DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL DO CAMPO DO 

CANTO DO AMARO 
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APÊNDICE 1 – Modelo de formulário aplicados para percepção ambiental do campo do 

Canto do Amaro (Piloto para aplicação teste) 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Meu nome é Leonardo Pivotto Nicodemo, sou aluno do Doutorado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFRN (DDMA/UFRN). Estou fazendo uma pesquisa 

sobre a opinião da população desta comunidade acerca da Exploração do Petróleo– aqui, 

serão aproximadamente ........ pessoas entrevistadas –, a qual será utilizada na elaboração da 

tese, que trata de “AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DO SEGMENTO 

UPSTREAM DA CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO”. 

As perguntas não vão tomar mais do que dez ou quinze minutos do seu tempo. Você 

poderia respondê-las? Os dados coletados não serão identificados individualmente, 

garantindo-se, pois, o anonimato do entrevistado. Suas respostas poderão contribuir para que 

exploração do petróleo seja uma atividade mais sustentável, não apenas do ponto de vista 

econômico, mas também social e ambiental. Podemos começar? 

Opinião da População sobre a Atividade Petrolífera– Formulário nº 

Comunidade: Município: Data: 

Campo Petrolífero: Distância: _________Km 

1. Relação com a Empresa: 

1. É empregado(a)/ 

subcontratado(a) dela 

2. Tem familiar empregado nela 

3. É fornecedor(a) dela 

4. Foi empregado/subcontratado(a) 

dela 

5. Não tem relação com ela 

2.  Faixa de idade: 

1. Até 20 anos 

2. De 21 a 40 anos 

3. De 41 a 60 anos  

4. De 61 a 80 anos   

5. Acima de 80 anos  

3. Residência na comunidade: 

1. Há menos de 3 anos 

2. Entre 3 e 10 anos 

3. Entre 10 e 20 anos 

4. Entre 20 e 40 anos 

5. Acima de 40 anos 

4. Escolaridade: 

1. Analfabeto 

2. Fundamental incompleto 

3. Fundamental 

4. Médio  

5. Superior 

6. Pós-graduação 

5. Renda Familiar: 

1. Até 1 salário mínimo 

2. De 1 a 5 salários mínimos 

3. De 5 a 15 salários mínimos 

4. De 15 a 30 salários mínimos 

5. Mais de 30 salários mínimos 

6. Não sabe / não respondeu 

6. Quando eu falei em 

Petróleo, qual imagem ou 

palavra que lhe veio à 

cabeça? 

 

7. Você já visitou o Campo Petrolífero aqui 

perto?        1. Não        2. Sim, só uma vez     

3. Sim, poucas vezes    4. Sim, várias vezes    

8. Por qual motivo? 

 

 

9. Você sabe que produto(s) é(são) feito(s) com o Petróleo que é explorado nesta região 

?1. Não           2. Sim. Qual(is)? _________________________ 
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10. O que mais lhe incomoda nesta atividade petrolífera? (Enumerar até cinco maiores 

incômodos) e qual o maior deles?    1. (   ) Barulho 2. (   ) Vibração            3. (   ) Poeira  4. 

(   ) Poluição das águas  5. (   ) Redução da disponibilidade de água 6. (   ) Desmatamento 7. 

(   ) Poluição visual / alteração da paisagem    8. (   ) Tráfego de veículos 9. (   ) Aumento do 

custo de vida local   10. (   ) Geração de poucos empregos ou de subempregos 11. (   ) 

Alteração dos costumes locais   12. (   ) O fato de ela ser muito fechada  13. ( ) O fato de 

levar a riqueza e deixar pouco em troca 14. ( ) Outros 

______________________________________ 15. (   ) Não sabe / não respondeu 

11. Você sabe o que a empresa faz para 

reduzir seus impactos socioambientais? 

1. _____________________________ 

2. _______________________________ 

3. Não sabe / não respondeu 

12. Na sua opinião, como é o relacionamento 

da empresa com a(s) comunidade(s) de 

entorno? 

1. Muito ruim  2. Ruim 3. Razoável  

4. Bom 5. Muito bom 6. Não sabe 

Por quê? __________________ 

 13. Você tem ideia de quanto tempo o 

petróleo explorado aqui ainda vai 

durar? 

1. Não  2. Sim. Quantos anos? 

_________________  

14. Qual atividade econômica vai sustentar a 

comunidade depois que o petróleo acabar?  

1. _____________________________ 

2. Não sabe / não respondeu 

15. A quem cabe buscar 

alternativas econômicas 

para quando o petróleo 

acabar? 

1. Ao governo 

2. À própria comunidade 

3. À empresa de mineração 

4. A todos os três acima 

5. A outro:      _                 ___ 

6. Não sabe / não respondeu  

16. O que você sugere implantar então na área 

minerada? 

1. Área de cultivo/pastagem  2. Indústria 

3. Comércio/serviços 4. Centro administrativo 

5. Aterro sanitário 6. Reflorestamento com mudas de 

eucalipto / Pinus  7. Reflorestamento com mudas de 

espécies nativas / frutíferas 8. Parque municipal ou outra 

área de lazer (____________). 9. Conjunto habitacional 10. 

Bairro de classe média/alta.  11. Outro: ____________  12. 

Não sabe / não respondeu 

17. Você já ouviu falar em 

Royalties? 

1. Sim (Vá para a Pergunta 18) 

2. Não  (Vá para a Pergunta 19)      

18. Se sim:  

1. Você sabe para que serve? 

_____________________________________ 

2. Você sabe a quem se destina a maioria dos 

recursos?_____________________________ 

19. Para você, as atividades de exploração de petróleo em geral:  

1. Não deveriam continuar de forma alguma 

2. Deveriam continuar, mesmo que tragam prejuízos às comunidades locais e ao meio 

ambiente  

3. Devem continuar só se adotadas medidas favoráveis às comunidades locais e ao meio 

ambiente 

Sugestões______________________________________________________________ 

 

Formulário adaptado de (VIANA, 2012)- “Índice de Sustentabilidade da Mineração”. 
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APENDICE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE FORMULÁRIO APLICADO PARA COLETA DE 

DADOS DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL  
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APÊNDICE 2 – Modelo de formulário utilizado 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Meu nome é Leonardo Pivotto Nicodemo, sou aluno do Doutorado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFRN (DDMA/UFRN). Estou fazendo uma pesquisa 

sobre a opinião da população desta comunidade acerca da Exploração do Petróleo– aqui, 

serão entrevistadas aproximadamente........ pessoas –, a qual será utilizada na elaboração da 

tese, que trata de “AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE CAMPOS 

PETROLÍFEROS”. 

As perguntas irão tomar aproximadamente vinte minutos do seu tempo. Você poderia 

respondê-las? Os dados coletados não serão identificados individualmente, garantindo-se, 

pois, o anonimato do entrevistado. Suas respostas poderão contribuir para que a produção do 

petróleo seja uma atividade mais sustentável, não apenas do ponto de vista econômico, mas 

também social e ambiental. Podemos começar? 

Opinião da População sobre a Atividade Petrolífera– Questionário nº 

Comunidade: Município: Data: 

Gênero: ( 1 ) M  ( 2 ) F  (  ) outro 

Campo Petrolífero: 

Poços de Petróleo Próximos (Quantidade) 

 

Distância: _________Km 

O que te trouxe a vir morar aqui? 

1. Tempo de residência na comunidade: 
( 1 ) Há menos de 5 anos  

( 2 ) Entre 5 e 10 anos 

( 3 ) Entre 10 e 20 anos 

( 4 ) Entre 20 e 30 anos 

( 5 ) Entre 30 e 40 anos 

( 6 ) Acima de 40 anos 

2.  Faixa de idade: 

( 1 ) Entre 20 e 30 anos 

( 2 ) Entre 30 e 40 anos 

( 3 ) Entre 40 e 50 anos 

( 4 ) Entre 50 e 60 anos 

( 5 ) Acima de 60 anos 

4. Escolaridade: 

( 1 ) Não alfabetizado 

( 2 ) Somente alfabetizado 

( 3 ) Elementar Incompleto (1ª a 3ª série do 1º grau) 

( 4 ) Elementar Completo (até a 4ª série do 1º grau)  

( 5 ) Médio 1º ciclo (5ª a 8ª série do 1º grau) 

( 6 ) Médio 2º ciclo (2º grau) 

( 7 ) Graduação 

( 8 ) Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado) 

( 9 ) Não declarou 

5. Renda Familiar: 
( 1 ) Até 1 salário mínimo 

( 2 ) De 1 a 5 salários mínimos 

( 3 ) De 5 a 10 salários mínimos 

( 4 ) De 10 a 15 salários mínimos 

( 5 ) Mais de 15 salários mínimos 

( 6 ) Não sabe / não respondeu 

3. Qual sua relação com a empresa?  

( 1 ) É empregado(a)/ subcontratado(a)  

( 2 ) Tem familiar empregado  

( 3 ) É fornecedor(a) 

( 4 ) Foi empregado/subcontratado(a) 

( 5 ) Não tem relação com ela. 
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 6. Quando eu falei em Petróleo, qual imagem ou palavra que lhe veio à cabeça? 

 

 

7. Você já visitou o Campo Petrolífero aqui perto?         

( 1 ) Sim    ( 2 ) Não 

Porque? 

 

9. Você sabe que produto(s) é(são) feito(s) com o Petróleo que é explorado nesta 

região? ( 1 ) Sim  ( 2 ) Não            

Qual(is)? _________________________ 

10. Qual o maior incomodo ambiental da atividade petrolífera?  
( 1 ) Vibração             

( 2 ) Poeira   

( 3 ) Poluição das águas   

( 4 ) Poluição visual/ alteração da paisagem    

( 5 ) Tráfego de veículos  

11. Qual o maior incomodo social da atividade petrolífera?  

( 1 ) Aumento de custo de vida local             

( 2 ) Geração de poucos empregos ou subempregos   

( 3 ) Alteração dos costumes locais   

( 4 ) A empresa não possuir contato direto com a comunidade    

( 5 ) Levar a riqueza e deixar pouco em troca 

12. Você sabe o que a empresa faz para 

reduzir seus impactos socioambientais? 
1. _____________________________ 

2. _______________________________ 

3. Não sabe / não respondeu 

13. Na sua opinião, como é o relacionamento 

da empresa com a(s) comunidade(s) de 

entorno? 
( 1 ) Muito ruim ( 2 ) Ruim ( 3 ) Razoável  

( 4 ) Bom ( 5 ) Muito bom ( 6 ) Não sabe 

Por quê? __________________ 

 14. Você tem ideia de quanto tempo o 

petróleo explorado aqui ainda vai 

durar? 

( 1 ) Sim  

( 2 ) Não 

Quantos anos? _________________  

15. Qual atividade econômica vai sustentar a 

comunidade depois que o petróleo acabar?  

1. _____________________________ 

2. Não sabe / não respondeu 

16. A quem cabe buscar alternativas econômicas para quando o petróleo acabar? 
( 1 ) Ao governo 

( 2 ) À própria comunidade 

( 3 ) À empresa de mineração 

(  ) Não sabe / não respondeu  

17. O que você sugere implantar então na área explorada? 

 

 

18. Você já ouviu falar em 

Royalties? 

1. Sim (Vá para a Pergunta 19) 

2. Não (Vá para a Pergunta 20)      

19. Se sim:  

1. Você sabe para que serve? 

_____________________________________ 

2. Você sabe a quem se destina a maioria dos 

recursos?_____________________________ 
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20. Para você, as atividades de exploração de petróleo em geral:  
1. Não deveriam continuar de forma alguma 

2. Deveriam continuar, mesmo que tragam prejuízos às comunidades locais e ao meio 

ambiente  

3. Devem continuar só se adotadas medidas favoráveis às comunidades locais e ao meio 

ambiente 

INDICADORES A SEREM SELECIONADOS 

E1-Rentabilidade (+) 

Você percebe se a rentabilidade do campo petrolífero interfere no modo de vida local?   

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

E2-Propriedade das terras (-) 

Você sente que a empresa deve ser proprietária das terras onde tem instalações? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

E3-Características da jazida (+) 

Você conhece a importância das características da jazida (Vida útil, reserva comprovada) 

para a econômica do Campo Petrolífero? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

E4-Pesquisa e desenvolvimento (+)  

Você nota que é importante para a economia local o fato de a empresa investir parte do 

faturamento deste campo em pesquisa e desenvolvimento?  

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

E5-Salário médio (+) 

Você acha importante para a economia da comunidade a remuneração dos funcionários da 

empresa? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

E6- Vulnerabilidade econômica do petróleo (-) 

Você nota a influência da Vulnerabilidade Econômica do Petróleo (destinação do petróleo e 

seu preço no mercado internacional) na economia da comunidade?  

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU  

Por quê? 

E7- Impacto econômico do passivo ambiental (-)  

Como você nota o potencial impacto econômico que um problema ambiental pode provocar 

em relação ao lucro anual da empresa neste campo petrolífero. Por quê?  

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU  

Por quê? 

E8- Descomissionamento econômico do campo petrolífero (+) 

Você julga importante que a empresa avalie o potencial impacto econômico das ações de 

descomissionamento das atividades atuais do Campo Petrolífero em relação ao lucro anual 

da empresa (Considerar apenas as questões econômicas. As sociais e ambientais serão 

analisadas em outros indicadores)? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 
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E9- Riscos econômicos da commodity petróleo (-) 

Como você percebe a possibilidade de alguma norma técnica, legislação, decisão judicial, 

acordo ou sanção internacional inviabilizar ou onerar excessivamente a exploração do 

campo em terra? 

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU Por quê? 

E10- Riscos econômicos de acidentes na gestão (+) 

Como você percebe a possibilidade de acidentes na gestão terem implicações econômicas 

para o Campo Petrolífero  

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU  

Por quê? 

E11- Riscos econômicos do transporte do petróleo (-) 
Como você sente que o risco do transporte do petróleo pelos oleodutos e linhas de surgência 

presentes nas comunidades pode ter implicações econômicas para o Campo Petrolífero? 

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU  

Por quê? 

E12- Riscos econômicos de fatores socioambientais (-) 

Você sente que a empresa deve preservar áreas protegidas próximas aos Poços, Estações 

Coletoras e Linhas de Surgência? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

E13- Risco econômico da presença de comunidades (-) 

Você sente que a empresa leva em consideração a existência de comunidade  no entorno das 

áreas das suas instalações físicas, Poços, Estações Coletoras e Linhas de Surgência? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

E14- Fornecedores locais (+) 

Você julga importante para a economia do campo petrolífero que a empresa priorize a 

aquisição de produtos e serviços com fornecedores locais e microrregionais? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

E15- Renda (+) 

Você julga que existe influência econômica dos salários dos empregados diretos 

(concursados, não terceirizados) deste Campo Petrolífero na receita municipal? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

E16- Impostos (-) 

Como você julga que os impostos recolhidos pela empresa neste campo petrolífero sejam 

responsáveis por uma alta porcentagem das receitas da prefeitura? 

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU  

Por quê? 

E17- Royalties (+) 

Você julga que o repasse dos royalties deste campo petrolífero tem grande influência na 

economia municipal? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 
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E18- Alternativas econômicas pós-exaustão (+) 

Você julga importante planejar outras atividades econômicas para este local onde está este 

campo petrolífero? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU  

Por quê? 

E19-Desempenho econômico do Município produtor (+) 

Você nota que este campo petrolífero é importante para o desempenho econômico do 

município? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU  

Por quê? 

E20- PIB municipal per capta (+) 

Você percebe que as atividades da empresa neste campo petrolífero influenciam na geração 

e distribuição de riquezas pelas pessoas do município? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

S1- Responsabilidade Social (+) 

Você percebe importância para a comunidade local a empresa investir parte do faturamento 

deste campo ações de responsabilidade social?  

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

S2- Desempenho Socioambiental (+) 

Você julga importante a empresa avaliar, documentar e divulgar o desempenho 

socioambiental (ou de sustentabilidade) neste campo petrolífero? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

S3- Saúde e Segurança (+) 

Você percebe importante para a comunidade local a empresa investir parte do faturamento 

deste campo em ações de saúde e segurança do trabalhador (SS) e da gestão/certificação 

nessa área, ou não faz diferença? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU  

Por quê? 

S4- Acidentes de Trabalho (-) 

Como você nota a relevância que os acidentes de trabalho que ocorrem no Campo 

Petrolífero têm na alteração da dinâmica social da Comunidade?  

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU  

Por quê? 

 

S5- Multas Trabalhistas (-) 

Você nota que existe relevância para o campo petrolífero quando a empresa tem um número 

elevado de autos de infração aplicados pelo Ministério do Trabalho? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

 

S6- Qualificação Profissional (+) 

Você percebe importância para a comunidade local no fato de a empresa investir parte do 

faturamento deste campo em qualificação profissional? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 
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S7- Taxa de Rotatividade (-) 

A Taxa de rotatividade (turnover) anual da empresa (TR) faz a comunidade se sentir 

incomodada de forma relevante? 

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU  

Por quê? 

S8- Sindicalização (+) 

Você julga importante para o campo petrolífero que os colaboradores da empresa sejam 

sindicalizados? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

S9- Benefícios Trabalhistas (+) 

Você julga importante para o campo petrolífero que os colaboradores recebam benefícios 

trabalhistas? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

S10- Participação Feminina (+) 

Você julga importante para o campo petrolífero que tenham mulheres empregadas na 

empresa? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

S11- Participação de Trabalhadores Locais (+) 

Você acha importante para o campo petrolífero que tenha um percentual de níveis de chefia 

ocupados por empregados oriundos das comunidades locais? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

S12- Descomissionamento Social do Campo (+) 

Você julga que seria importante ter conhecimento sobre o plano de descomissionamento 

social do campo petrolífero? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

S13- Atuação Sociopolítica (+) 

Você sente necessidade na participação da empresa em instâncias políticas, econômicas ou 

sociais nacionais, regionais e locais, por meio das quais ela articula seus interesses? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

S14- Comunicação Social (+) 

Você sente necessidade da existência de canais de comunicação social da empresa? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU Por quê? 

S15- Percepção do Campo Produtor (+) 

Você sente que a atividade de produção no campo petrolífero interfere de forma significativa 

nas comunidades onde tem instalações? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

S16- Empregos (+) 

Você julga importante para a comunidade que a empresa tenha um elevado percentual de 

empregos diretos e terceirizados gerados por suas atividades? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 
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S17-Desempenho Social do Município Produtor (+) 

Você considera que o município onde o campo está inserido tem melhor qualidade de vida 

do que os outros do redor? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

 

Por quê? 

S18- Desenvolvimento Municipal (+) 

Você considera que a atividade petrolífera interfere no desenvolvimento municipal? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

S19- Concentração de Renda e Pobreza (-) 

Você considera que a atividade petrolífera desenvolvida no campo petrolífero alterou de 

forma relevante a concentração de renda ou a pobreza no município? 

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU  

Por quê? 

S20- IDHM (+) 

Você julga que a atividade petrolífera desenvolvida no campo petrolífero interfere de forma 

positiva no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A1- Licença Ambiental (+) 

Você avalia que é importante para a atividade petrolífera desenvolvida no campo petrolífero 

que todas as instalações tenham licença ambiental? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A2- Condicionantes do Licenciamento (+) 

Você conhece quais são as condições de funcionamento das instalações presentes no campo 

que são obrigatórias e presentes na licença ambiental? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A3- Pendência Ambiental Normativa (-) 

Como você avalia a importância que possa existir relativa a uma “pendência ambiental 

normativa” imposta pela legislação ambiental ao exercício da atividade petrolífera no 

campo? 

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU 

 

Por quê? 

A4- Estruturação Ambiental (+) 

Você avalia que é importante para a atividade petrolífera desenvolvida no campo petrolífero 

que exista um setor de Segurança, Meio Ambiente e Saúde com técnicos dedicados apenas a 

esse campo? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A5- Certificação Ambiental (+) 

Você nota que é importante a empresa ter certificação ambiental? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 
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A6- Ações Ambientais (+) 

Você percebe importante para a comunidade local a empresa investir parte do faturamento 

deste campo em ações ambientais? Por quê?  

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A7- Multas Ambientais (-) 

Como você sente a relevância na melhoria das condições ambientais nas comunidades 

quando tem algum auto de infração aplicado à empresa pelo ente ambiental? 

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A8- Passivo Ambiental (-) 

Como você sente o incômodo ao saber que a atividade pode deixar um passivo ambiental 

histórico para a atual e futuras gerações?  

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A9- Estéril (-) 

Como você julga a importância da empresa dar o correto destino ao cascalho que é retirado 

na perfuração de poços petrolíferos?  

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A10- Rejeito (-) 

Como você julga a importância da empresa dar o correto destino ao rejeito que sai da 

perfuração de poços petrolíferos?  

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A11- Reaproveitamento de Estéril/Rejeito (+) 

Você se sente incomodado quando vê algum tipo de rejeito que a empresa deveria 

reaproveitar? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A12- Gestão de Resíduos Sólidos (+) 

Você considera importante a empresa adotar procedimentos para a gestão de resíduos 

sólidos neste campo petrolífero? 

(  ) SIM     (  ) NÃO     (  ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A13- Intensidade e Gestão Hídrica (+) 

Você considera relevante para a comunidade, do ponto de vista ambiental, o fato de poços 

estarem produzindo muita água e pouco óleo? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A14- Intensidade e Gestão Energética (+) 

Você considera relevante para a comunidade, do ponto de vista ambiental, o consumo de 

energia elétrica pelas instalações da empresa? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 
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A15- Gestão da Emissão de GEE (+) 

Você considera importante a empresa adotar procedimentos para a gestão da emissão de 

gases do efeito estufa neste campo petrolífero? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A16-Descomissionamento Ambiental do Campo Petrolífero (+) 

Você julga importante a existência de plano de descomissionamento (DC) e de recuperação 

da área ambientalmente adequados para este campo petrolífero? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A17- Reabilitação de Áreas Degradadas (+) 

Você percebe a importância da adoção de medidas ambientais para reabilitação de áreas 

degradadas neste campo petrolífero? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A18- Preservação de Áreas Verdes (+) 

Você percebe a importância da adoção de medidas ambientais para preservação de áreas 

verdes neste campo petrolífero? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A19- Impacto em APP (-) 

Como você julga a relevância da empresa ter instalações em Áreas de Proteção 

Permanentes? 

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU 

 

Por quê? 

A20- Reserva Legal (+) 

Você considera importante para este campo petrolífero que a empresa tenha área de reserva 

legal averbada? 

(  ) SIM     (  ) NÃO     (  ) NÃO RESPONDEU 

 

Por quê? 

A21- Política de Proteção da Biodiversidade Interna (+) 

Você considera importante para este campo petrolífero que a empresa tenha política de 

proteção da biodiversidade interna? 

(  ) SIM     (  ) NÃO     (  ) NÃO RESPONDEU 

 

Por quê? 

A22- Política de Proteção da Biodiversidade Externa (+) 

Você considera importante para este campo petrolífero que a empresa tenha política de 

proteção da biodiversidade externa? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A23- Gestão da Emissão de Efluentes Líquidos (+) 

Você considera relevante para a comunidade, do ponto de vista ambiental, que a empresa 

realize a gestão dos efluentes líquidos? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU  

Por quê? 
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A24- Gestão da Emissão de Particulados (+) 

Você considera relevante para a comunidade, do ponto de vista ambiental, que a empresa 

realize a gestão da emissão de particulados? 

( 1 ) SIM     ( 2 ) NÃO     ( 3 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A25- Gestão da Emissão de Ruídos e Vibrações (+) 

Você considera relevante para a comunidade, do ponto de vista ambiental, que a empresa 

realize a gestão da emissão de ruídos e vibrações? 

(  ) SIM     (  ) NÃO     (  ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A26- Gestão Ambiental Participativa (+) 

Você considera importante que exista um grupo de pessoas da empresa, do governo e da 

sociedade civil, que participem das ações de gestão ambiental da empresa? 

(  ) SIM     (  ) NÃO     (  ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A27- Atuação Ambiental (+) 

Você considera relevante para a comunidade a participação permanente da empresa em 

instâncias ambientais de âmbito nacional, regional, estadual ou municipal? 

(  ) SIM     (  ) NÃO     (  ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A28- Impacto Visual (-) 

Como você sente a relevância das alterações visuais provocadas pelas instalações da 

empresa? 

( 1 ) MUITO RELEVANTE   ( 2 ) RELEVANTE  ( 3 ) POUCO RELEVANTE 

( 4 ) IRRELEVANTE    ( 5 ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A29- Plano Diretor e Agenda 21 Local (+) 

Você considera relevante para a comunidade a existência de plano diretor e de agenda 21 no 

município? 

(  ) SIM     (  ) NÃO     (  ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

A30- Características Ambientais do Município (+) 

Você considera relevante para a comunidade que o município invista em meio ambiente? 

(  ) SIM     (  ) NÃO     (  ) NÃO RESPONDEU 

Por quê? 

Sugestões______________________________________________________________ 

 

Formulário adaptado de (VIANA, 2012)- “Índice de Sustentabilidade da Mineração”. 
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APENDICE 4: Indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos  

Dimensão econômica- Indicador e sua escala de aferição 

E1- Rentabilidade 

Margem operacional (ou Margem Ebitda – 

Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization) (ME) da 

empresa. 

 

ADAPTADO E1- Valor Bruto da Produção 

do Campo Petrolífero  

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 = 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑒𝑚 𝑏𝑏𝑙/𝑑𝑖𝑎

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜ç𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 
x Preço bbl 

 

O preço do bbl deve ser o valor médio do mês 

do petróleo bruto Brent dos dados divulgados 

pela ANP. 

E2- Propriedade das Terras (Mantido sem alteração) 

Se a empresa arrenda as terras onde se situam as instalações do Campo Petrolífero → i = 0 

Se a empresa é dona das terras onde se situam as instalações Campo Petrolífero → i = 1 

Para casos intermediários, considerar o percentual de propriedade das terras pela empresa. 

OBS: (Alteração apenas no termo mineração, para Campo Petrolífero) 

 

E3- Riscos Econômicos de Fatores Socioambientais (Mantido sem alteração) 

Existência de espaços territoriais especialmente protegidos (EP), elementos do patrimônio 

natural ou cultural (PNC) ou outro conflito de uso do solo ou dos recursos hídricos (CO) na 

área do Campo Petrolífero ou em seu entorno, que possam inviabilizá-la ou onerá-la 

excessivamente: 

Se há EP, PNC ou CO na área da mineração → i = 0 

Se há EP, PNC ou CO na área de entorno → i = 0,5 

Se não há EP, PNC ou CO na área da mineração nem na área de entorno → i = 1 

OBS: (Alteração apenas no termo mineração, para Campo Petrolífero) 

E13- Riscos Econômicos da Existência de 

Comunidade 

Quanto à distância (D) da comunidade à 

mineração, considerado o local mais 

próximo a alguma instalação dela, e à 

população diretamente afetada (P): 
D ≤ 0,5 km → i = 0                              

P > 50.000 pessoas → i = 0         

0,5 km < D ≤ 1 km → i = 0,2              

10.000 pessoas < P ≤ 50.000 pessoas → i = 0,2                  

1 km < D ≤ 3 km → i = 0,4                 

1.000 pessoas < P ≤ 10.000 pessoas → i = 0,4 

3 km < D ≤ 6 km → i = 0,6                 

100 pessoas < P ≤ 1.000 pessoas → i = 0,6 

6 km < D ≤ 10 km → i = 0,8 

10 pessoas < P ≤ 100 pessoas → i = 0,8 

D > 10 km → i = 1 

P ≤ 10 pessoas → i = 1  

 

Quanto à localização da comunidade em 

relação à mineração: 

Se a comunidade se situa a jusante da 

mineração e faz uso de curso d’água dela 

ADAPTADO E4- Riscos Econômicos da 

Existência de Comunidade 

Quanto à distância (D) da comunidade aos 

Poços e Estações Coletoras, considerado o 

local mais próximo a alguma instalação dela 

ou população diretamente afetada (P): 
D ≤ 0,5 km → i = 1          

P > 50.000 pessoas → i = 1 

0,5 km < D ≤ 1 km → i = 0,8    

10.000 pessoas < P ≤ 50.000 pessoas → i = 0,8        

1 km < D ≤ 3 km → i = 0,6               

1.000 pessoas < P ≤ 10.000 pessoas → i = 0,6 

3 km < D ≤ 6 km → i = 0,4                

100 pessoas < P ≤ 1.000 pessoas → i = 0,4 

6 km < D ≤ 10 km → i = 0,2               

10 pessoas < P ≤ 100 pessoas → i = 0,2  

D > 10 km → i = 0                              

P ≤ 10 pessoas → i = 0 

 

Quanto à renda familiar (RF) da comunidade: 

Se a RF de metade ou mais dos entrevistados 

situa-se acima de 5 salários mínimos → i = 0 

Se a RF da maioria dos entrevistados situa-se 
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advindo ou pode ser afetada por eventual 

rompimento ou vazamento de barragem → 

i =0 

Se a comunidade se situa a jusante da 

mineração, mas não faz uso de curso d’água 

dela advindo ou não pode ser afetada por 

eventual rompimento ou vazamento de 

barragem → i = 0,5 

Se a comunidade não se situa a jusante da 

mineração → i = 1 

 

Quanto à renda familiar (RF) da 

comunidade, conforme o item 5 do 

questionário: 

Se a RF de metade ou mais dos 

entrevistados situa-se acima de 5 salários 

mínimos → i = 0 

Se a RF da maioria dos entrevistados situa-

se entre 1 e 5 salários mínimos e a soma 

com aqueles com RF inferior a 1 salário 

mínimo situa-se entre 51% e 70% → i = 0,2 

Se a RF da maioria dos entrevistados situa-

se entre 1 e 5 salários mínimos e a soma 

com aqueles com RF inferior a 1 salário 

mínimo situa-se entre 71% e 90% → i = 0,4 

Se a RF da maioria dos entrevistados situa-

se entre 1 e 5 salários mínimos e a soma 

com aqueles com RF inferior a 1 salário 

mínimo situa-se acima de 90% → i = 0,6 

Se 51% a 70% dos entrevistados 

apresentam RF inferior a 1 salário mínimo 

→ i = 0,8 

Se mais de 70% dos entrevistados 

apresentam RF inferior a 1 salário mínimo 

→ i = 1 

Quanto à escolaridade da comunidade, 

conforme o item 4 do questionário: 

Se 70% ou mais dos entrevistados têm o 

ensino fundamental completo ou mais de 

30% deles têm ensino superior ou pós-

graduação → i = 0 

Se 50% ou mais dos entrevistados têm o 

ensino fundamental completo ou entre 21% 

e 30% deles têm ensino superior ou pós-

graduação → i = 0,2 

Se 50% ou mais dos entrevistados têm o 

ensino fundamental completo ou entre 11% 

e 20% deles têm ensino superior ou pós-

graduação → i = 0,4 

entre 1 e 5 salários mínimos e a soma com 

aqueles com RF inferior a 1 salário mínimo 

situa-se entre 0 e ≤25% → i = 0,2 

Se a RF da maioria dos entrevistados situa-se 

entre 1 e 5 salários mínimos e a soma com 

aqueles com RF inferior a 1 salário mínimo 

situa-se entre  > 25% e ≤50% → i = 0,4 

Se a RF da maioria dos entrevistados situa-se 

entre 1 e 5 salários mínimos e a soma com 

aqueles com RF inferior a 1 salário mínimo 

situa-se entre ≤50 e 75% → i = 0,6 

Se 75% a 90% dos entrevistados apresentam 

RF inferior a 1 salário mínimo → i = 0,8 

Se mais de 90% dos entrevistados apresentam 

RF inferior a 1 salário mínimo → i = 1 

 

Quanto à escolaridade da comunidade: 

Se 70% ou mais dos entrevistados têm o 

ensino fundamental completo ou mais de 30% 

deles têm ensino superior ou pós-graduação → 

i = 0 

Se 50% ou mais dos entrevistados têm o 

ensino fundamental completo ou entre 21% e 

30% deles têm ensino superior ou pós-

graduação → i = 0,2 

Se 50% ou mais dos entrevistados têm o 

ensino fundamental completo ou entre 11% e 

20% deles têm ensino superior ou pós-

graduação → i = 0,4 

Se 50% ou mais dos entrevistados têm o 

ensino fundamental completo, mas apenas 

10% ou menos deles têm ensino superior ou 

pós-graduação → i = 0,6 

Se 51% a 70% dos entrevistados não têm o 

ensino fundamental completo → i = 0,8 

Se mais de 70% dos entrevistados não têm o 

ensino fundamental completo → i = 1 

 

Quanto à existência de vínculo com a empresa 

(VE), considerar o percentual de entrevistados 

que apresenta algum tipo de relação: 

 
VE ≤ 20% → i = 0 

20% < VE ≤ 35% → i = 0,2 

35% < VE ≤ 50% → i = 0,4 

50% < VE ≤ 65% → i = 0,6 

65% < VE ≤ 80% → i = 0,8 

VE > 80% → i = 1 
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Se 50% ou mais dos entrevistados têm o 

ensino fundamental completo, mas apenas 

10% ou menos deles têm ensino superior ou 

pós-graduação → i = 0,6 

Se 51% a 70% dos entrevistados não têm o 

ensino fundamental completo → i = 0,8 

Se mais de 70% dos entrevistados não têm 

o ensino fundamental completo → i = 1 

 

Quanto à existência de relação com a 

empresa (RE), considerar o percentual de 

entrevistados que apresenta algum tipo de 

relação, conforme o item 1 do questionário: 

 
RE ≤ 20% → i = 0 

20% < RE ≤ 35% → i = 0,2 

35% < RE ≤ 50% → i = 0,4 

50% < RE ≤ 65% → i = 0,6 

65% < RE ≤ 80% → i = 0,8 

RE > 80% → i = 1 

 

Quanto à existência de profissional 

dedicado exclusivamente à gestão de 

comunidades: 

Se não existe o profissional na empresa ou 

em consultoria contratada → i= 0 

Se existe o profissional, mas em consultoria 

contratada → i= 0,5 

Se existe o profissional na empresa→ i= 1            

E17- CFEM 

Razão entre a Contribuição Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais (CFEM) 

gerada pela atividade mineradora no 

município e a receita municipal (R): 
CFEM/R ≤ 0,1% → i = 0 

0,1% < CFEM/R ≤ 0,5% → i = 0,2 

0,5% < CFEM/R ≤ 1% → i = 0,4 

1% < CFEM/R ≤ 5% → i = 0,6 

5% < CFEM/R ≤ 10% → i = 0,8 

CFEM/R > 10% → i = 1 

ADAPTADO E5- Royalties (Relação 

Positiva) 

O indicador será calculado com base na 

variação entre o máximo e o mínimo valor dos 

royalties pagos aos municípios conforme 

dados da Agência Nacional de Petróleo 

(ANP), pela fórmula da relação positiva com a 

sustentabilidade. 

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
 

 

S15- Percepção da Mineração pela 

Comunidade  

Este indicador é calculado por meio de três 

parâmetros: somatório das imagens 

negativas (∑IN, com sinal -) e o das 

imagens positivas (∑IP, com sinal +) 

externadas pelos entrevistados, conforme o 

item 6 do questionário; percentual de 

entrevistados que apontou o nº 12 do item 

13 do questionário (“geração de poucos 

ADAPTADO E6-Percepção do Campo 

Produtor 

Este indicador é calculado por meio de dois 

parâmetros: percentual de entrevistados que 

apontou o nº 2  do item 11 do questionário 

(“geração de poucos empregos ou de 

subempregos”) como o maior ou um dos cinco 

maiores incômodos socioeconômicos 

provocados pela atividade petrolífera; e 

percentual de entrevistados que apontou o nº 5 
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empregos ou de subempregos”) como o 

maior ou um dos cinco maiores incômodos 

provocados pela mineração; e percentual de 

entrevistados que apontou o nº 15 do item 

13 do questionário (“o fato de levar a 

riqueza e deixar pouco em troca”) como o 

maior ou um dos cinco maiores incômodos 

provocados pela mineração. Somar os três e 

dividir por três. Se não houver comunidade 

no entorno (se a distância for maior que 10 

km) → i = 1; se houver, somar os três e 

dividir por três. 

 

Quanto à imagem da mineração: 
(∑IN + ∑IP) < -50% → i = 0 

-25% > (∑IN + ∑IP) ≥ -50% → i = 0,2 

0% > (∑IN + ∑IP) ≥ -25% → i = 0,4 

0% ≤ (∑IN + ∑IP) ≤ 25% → i = 0,6 

25% < (∑IN + ∑IP) ≤ 50% → i = 0,8 

(∑IN + ∑IP) > 50% → i = 1 

 

Quanto aos que consideram que a 

mineração gera poucos empregos ou 

subempregos (considerar o indicador mais 

baixo, se houver divergência): 

Se mais de 90% dos entrevistados apontam-

na como um dos cinco maiores incômodos 

provocados pela mineração, ou mais de 

40%, como o pior deles → i = 0 

Se entre 71% e 90% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos provocados pela mineração, ou 

entre 31% e 40%, como o pior deles  

→ i = 0,2 

Se entre 51% e 70% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos provocados pela mineração, ou 

entre 21% e 30%, como o pior deles  

→ i = 0,4 

Se entre 31% e 50% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos provocados pela mineração, ou 

entre 11% e 20%, como o pior deles  

→ i = 0,6 

Se entre 11% e 30% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos provocados pela mineração, ou 

entre 6% e 10%, como o pior deles  

→ i = 0,8 

Se 10% ou menos dos entrevistados 

do item 11 do questionário (“o fato de levar a 

riqueza e deixar pouco em troca”) como o 

maior ou um dos cinco maiores incômodos 

socioeconômicos provocados pela atividade 

petrolífera. Somar os dois e dividir por dois. 

Se não houver comunidade no entorno (se a 

distância for maior que 10 km) → i = 1. 

 

Quanto aos que consideram que a atividade 

petrolífera gera poucos empregos ou 

subempregos (considerar o indicador mais 

baixo, se houver divergência): 

Se mais de 90% dos entrevistados apontam-na 

como um dos cinco maiores incômodos 

provocados pela mineração, ou mais de 40%, 

como o pior deles → i = 0 

Se entre 71% e 90% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos, ou entre 31% e 40%, como o pior 

deles → i = 0,2 

Se entre 51% e 70% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos, ou entre 21% e 30%, como o pior 

deles → i = 0,4 

Se entre 31% e 50% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos, ou entre 11% e 20%, como o pior 

deles → i = 0,6 

Se entre 11% e 30% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos, ou entre 6% e 10%, como o pior 

deles → i = 0,8 

Se 10% ou menos dos entrevistados apontam-

na como um dos cinco maiores incômodos, ou 

5% ou menos, como o pior deles → i = 1 

 

Quanto aos que consideram que a atividade 

petrolífera leva a riqueza e deixa pouco em 

troca (considerar o indicador mais baixo, se 

houver divergência): 

 

Se mais de 90% dos entrevistados apontam-na 

como um dos cinco maiores incômodos, ou 

mais de 40%, como o pior deles → i = 0 

Se entre 71% e 90% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos, ou entre 31% e 40%, como o pior 

deles → i = 0,2 

Se entre 51% e 70% dos entrevistados 
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apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos provocados pela mineração, ou 

5% ou menos, como o pior deles → i = 1 

 

Quanto aos que consideram que a 

mineração leva a riqueza e deixa pouco em 

troca (considerar o indicador mais baixo, se 

houver divergência): 

Se mais de 90% dos entrevistados apontam-

na como um dos cinco maiores incômodos 

provocados pela mineração, ou mais de 

40%, como o pior deles → i = 0 

Se entre 71% e 90% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos provocados pela mineração, ou 

entre 31% e 40%, como o pior deles  

→ i = 0,2 

Se entre 51% e 70% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos provocados pela mineração, ou 

entre 21% e 30%, como o pior deles  

→ i = 0,4 

Se entre 31% e 50% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos provocados pela mineração, ou 

entre 11% e 20%, como o pior deles  

→ i = 0,6 

Se entre 11% e 30% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos provocados pela mineração, ou 

entre 6% e 10% ,como o pior deles  

→ i = 0,8 

Se 10% ou menos dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos provocados pela mineração, ou 

5% ou menos, como o pior deles → i = 1 

 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos, ou entre 21% e 30%, como o pior 

deles → i = 0,4 

Se entre 31% e 50% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos, ou entre 11% e 20%, como o pior 

deles → i = 0,6 

Se entre 11% e 30% dos entrevistados 

apontam-na como um dos cinco maiores 

incômodos, ou entre 6% e 10% ,como o pior 

deles → i = 0,8 

Se 10% ou menos dos entrevistados apontam-

na como um dos cinco maiores incômodos, ou 

5% ou menos, como o pior deles → i = 1 
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APENDICE 4: Indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos (CONTINUAÇÃO) 

Dimensão Social- Indicador e sua escala de aferição 

S1- Acidentes de Trabalho (Mantido sem alteração) 

Este indicador é aferido por meio da taxa de frequência (TF), com e sem afastamento, e da 

taxa de gravidade (TG) de acidentes de trabalho na empresa, calculadas, se possível, pela 

média dos últimos cinco anos. Somar ambas e dividir por dois: 
TF > 10 → i = 0                          

7< TF ≤ 10 → i = 0,2 

4 < TF ≤ 7 → i = 0,4    

2 < TF ≤ 4 → i = 0,6    

1 < TF ≤ 2 → i = 0,8 

TF ≤ 1 → i = 1                            

TG > 5.000 → i = 0 

500 < TG ≤ 5.000 → i = 0,2 

50 < TG ≤ 500 → i = 0,4 

10 < TG ≤ 50 → i = 0,6 

1 < TG ≤ 10 → i = 0,8 

TG ≤ 1 → i = 1 
 

S2- Multas Trabalhistas (Mantido sem alteração) 

Nº de autos de infração aplicados à empresa pelo Ministério do Trabalho, calculados, se 

possível, pela média das últimas cinco fiscalizações (MT): 
MT > 8 → i = 0                                

4 < MT ≤ 8 → i = 0,2 

2 < MT ≤ 4 → i = 0,4 

1 < MT ≤ 2 → i = 0,6 

0,5 < MT ≤ 1 → i = 0,8 

MT ≤ 0,5, ou se ainda não houve fiscalização pelo Ministério do Trabalho → i = 1     

S14- Comunicação Social 

Este indicador é calculado, simultaneamente, 

de forma objetiva (existência de canais de 

comunicação social da empresa) e subjetiva 

(opinião da população entrevistada a esse 

respeito, segundo o item 15 do questionário). 

Somar ambas e dividir por dois. 

Quanto aos canais de comunicação social da 

empresa, partindo-se de 0, somar 0,1 no caso 

da existência de cada um dos seguintes 

canais: site na internet, ouvidoria, serviço 

0800 externo, plantão social em escritório na 

comunidade, colocação de outdoors/faixas, 

reuniões periódicas com as comunidades de 

entorno, reuniões periódicas com lideranças 

dessas comunidades, boletins informativos 

escritos, comunicados na rádio local, 

comunicados na televisão, estandes em 

eventos, visitas guiadas à mina para 

familiares dos empregados, para estudantes, 

para a população em geral etc. 

Quanto à opinião da população entrevistada, 

somar e dividir as notas (NO) de 1 

(relacionamento muito ruim), 2 (ruim), 3 

(razoável), 4 (bom) ou 5 (muito bom), dadas 

pelos 50 entrevistados (apenas os que 

responderam a essa questão), segundo o item 

15 do questionário: 

ADAPTADO S3- Comunicação Social  

Este indicador é calculado, simultaneamente, 

de forma objetiva (existência de canais de 

comunicação social da empresa) e subjetiva 

(opinião da população entrevistada a esse 

respeito, segundo o item 13 do formulário). 

Somar ambas e dividir por dois. Para análise 

comparativa sistêmica, isto é, dois ou mais 

campos petrolíferos, desconsiderar a escala 

apresentada e calcular com base na variação 

entre o máximo e o mínimo valor real obtido 

pelo indicador conforme a fórmula: 

 

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
 

 

Quanto aos canais de comunicação social da 

empresa, partindo-se de 0, somar 1 Ponto no 

caso da existência de cada um dos seguintes 

canais:  

5. plantão social em escritório na 

comunidade; 

6. colocação de outdoors/faixas; 

7. reuniões periódicas com as 

comunidades de entorno e/ou lideranças 

locais; 

8. boletins informativos escritos ou 

comunicados na rádio local; 

9. visitas guiadas ao campo para 
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NO ≤ 2 → i = 0 

2 < NO ≤ 2,5 → i = 0,2 

2,5 < NO ≤ 3 → i = 0,4 

3 < NO ≤ 3,5 → i = 0,6 

3,5 < NO ≤ 4 → i = 0,8 

NO > 4 → i = 1 

familiares dos empregados, para estudantes, 

para a população em geral etc. 

Quanto à opinião da população entrevistada, 

somar e dividir as notas (NO) de 1 

(relacionamento muito ruim), 2 (ruim), 3 

(razoável), 4 (bom) ou 5 (muito bom), dadas 

pelos  entrevistados (apenas os que 

responderam a essa questão), segundo o item 

13 do questionário: 
NO ≤ 2 → i = 0 

2 < NO ≤ 4 → i = 0,2 

4 < NO ≤ 6 → i = 0,4 

6 < NO ≤ 8 → i = 0,6 

8 < NO < 10 → i = 0,8 

NO= 10 → i = 1 

S17- Desempenho Social do Município 

Minerador 

IDHM do município minerador, em 2000, 

dividido pela média do IDHM de no mínimo 

três municípios não mineradores limítrofes 

ou situados na mesma microrregião (Δ): 

 
 

Δ ≤ 0,85 → i = 0; 

0,85 < Δ ≤ 0,95→i = 0,2 

0,95 < Δ ≤ 1 → i = 0,4 

1 < Δ ≤ 1,05 → i = 0,6 

1,05 < Δ ≤ 1,15→i = 0,8 

Δ > 1,15 → i = 1 

ADAPTADO S4- Desempenho Social do 

Município Produtor 

IDHM do município produtor conforme a 

publicação mais recente do IBGE, dividido 

pela média do IDHM dos municípios não 

produtores limítrofes (Δ): 

Dois ou mais campos petrolíferos, 

desconsiderar a escala apresentada e calcular 

com base na variação entre o máximo. 

Δ ≤ 0,85 → i = 0; 

0,85 < Δ ≤ 0,95→i = 0,2 

0,95 < Δ ≤ 1 → i = 0,4 

1 < Δ ≤ 1,05 → i = 0,6 

1,05 < Δ ≤ 1,15→i = 0,8 

Δ > 1,15 → i = 1 

S19- Concentração de Renda e Pobreza 

Este indicador é calculado por meio do 

Índice de Gini (IG) e da incidência de 

pobreza (IP) e de pobreza subjetiva (IPS) 

municipais, de acordo com o Mapa de 

Pobreza e Desigualdade (IBGE, 2003). 

Somar os três e dividir por três: 

IG > 0,44 → i = 0 

0,42 < IG ≤ 0,44 → i = 0,2 

0,40 < IG ≤ 0,42 → i = 0,4 

0,38 < IG ≤ 0,40 → i = 0,6 

0,36 < IG ≤ 0,38 → i = 0,8  

IG ≤ 0,36 → i = 1 

IP > 50% → i = 0 

40% < IP ≤ 50% → i = 0,2 

30% < IP ≤ 40% → i = 0,4 

20% < IP ≤ 30% → i = 0,6       

10% < IP ≤ 20% → i = 0,8 

IP ≤ 10% → i = 1                     

IPS > 50% → i = 0  

40% < IPS ≤ 50% → i = 0,2 

30% < IPS ≤ 40% → i = 0,4 

20% < IPS ≤ 30% → i = 0,6 

10% < IPS ≤ 20% → i = 0,8 

IPS ≤ 10% → i = 1                                              

ADAPTADO S5- Concentração de Renda¹ 

Este indicador é calculado por meio do 

Índice de Gini (IG) de acordo com o Mapa 

de Pobreza e Desigualdade do IBGE. 

Para análise comparativa sistêmica, isto é, 

dois ou mais campos petrolíferos, 

desconsiderar a escala apresentada e calcular 

com base na variação entre o máximo e o 

mínimo valor real obtido pelo indicador 

conforme a fórmula: 

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
 

 
IG > 0,44 → i = 0 

0,42 < IG ≤ 0,44 → i = 0,2 

0,40 < IG ≤ 0,42 → i = 0,4 

0,38 < IG ≤ 0,40 → i = 0,6 

0,36 < IG ≤ 0,38 → i = 0,8  

IG ≤ 0,36 → i = 1 
 

 

¹OBS: foi suprimida a exigência relativa aos 

dados serem referentes ao ano de 2003 do 

IBGE. 
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S19- Concentração de Renda e Pobreza 

 

Este indicador é calculado por meio do 

Índice de Gini (IG) e da incidência de 

pobreza (IP) e de pobreza subjetiva (IPS) 

municipais, de acordo com o Mapa de 

Pobreza e Desigualdade (IBGE, 2003). 

Somar os três e dividir por três: 

 

IG > 0,44 → i = 0 

0,42 < IG ≤ 0,44 → i = 0,2 

0,40 < IG ≤ 0,42 → i = 0,4 

0,38 < IG ≤ 0,40 → i = 0,6 

0,36 < IG ≤ 0,38 → i = 0,8  

IG ≤ 0,36 → i = 1 

 

 

IP > 50% → i = 0 

40% < IP ≤ 50% → i = 0,2 

30% < IP ≤ 40% → i = 0,4 

20% < IP ≤ 30% → i = 0,6       

10% < IP ≤ 20% → i = 0,8 

IP ≤ 10% → i = 1     

                 

 

IPS > 50% → i = 0  

40% < IPS ≤ 50% → i = 0,2 

30% < IPS ≤ 40% → i = 0,4 

20% < IPS ≤ 30% → i = 0,6 

10% < IPS ≤ 20% → i = 0,8 

IPS ≤ 10% → i = 1                                              
 

ADAPTADO S6- Incidência de pobreza  
 

Este indicador é calculado por meio do 

índice de incidência de pobreza (IP) e de 

pobreza subjetiva (IPS) municipais, de 

acordo com o Mapa de Pobreza e 

Desigualdade do IBGE. Fazer a média entre 

o IP e o IPS. Para análise comparativa 

sistêmica, isto é, dois ou mais campos 

petrolíferos, desconsiderar a escala 

apresentada e calcular com base na variação 

entre o máximo e o mínimo valor real obtido 

pelo indicador conforme a fórmula: 

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
 

IP > 50% → i = 0 

40% < IP ≤ 50% → i = 0,2 

30% < IP ≤ 40% → i = 0,4 

20% < IP ≤ 30% → i = 0,6       

10% < IP ≤ 20% → i = 0,8 

IP ≤ 10% → i = 1   

                 

 

IPS > 50% → i = 0  

40% < IPS ≤ 50% → i = 0,2 

30% < IPS ≤ 40% → i = 0,4 

20% < IPS ≤ 30% → i = 0,6 

10% < IPS ≤ 20% → i = 0,8 

IPS ≤ 10% → i = 1         
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APENDICE 4: Indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos (CONTINUAÇÃO) 

Dimensão Ambiental- Indicador e sua escala de aferição 

A1- Licença Ambiental  
 

Este indicador é calculado por meio da 

obtenção e renovação da licença ambiental 

principal pela mineração. Somar ambas e 

dividir por dois: 

 

Na obtenção da licença ambiental: 

Se a empresa opera sem licença ambiental  

→ i = 0 

Se a empresa opera com Autorização 

Ambiental de Funcionamento (AAF)          

→ i = 0,2 

Se a empresa opera com Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) ou algum 

instrumento judicial → i = 0,4 

Se a empresa opera com Licença Prévia (LP) 

ou Licença de Instalação (LI) → i = 0,6 

Se a empresa opera com Licença de 

Operação Corretiva (LOC) → i = 0,8 

Se a empresa opera com Licença de 

Operação (LO) → i = 1 

 

Na renovação da licença ambiental: 

Se a empresa já teve algum Relatório de 

Acompanhamento de Desempenho 

Ambiental (RADA) recusado pelo ente 

ambiental → i = 0 

Se a empresa deixou de elaborar algum Rada 

para o ente ambiental, ou o entregou em 

atraso, gerando, com isso, a aplicação de um 

auto de infração → i = 0,2 

Se a empresa ainda não apresentou o 

primeiro Rada → i = 0,4 

Se o Rada vem sendo elaborado e entregue 

regularmente ao ente ambiental, e sua 

periodicidade de elaboração é de 4 anos → i 

= 0,6 

Se o Rada vem sendo elaborado e entregue 

regularmente ao ente ambiental, e sua 

periodicidade de elaboração é de 6 anos → i 

= 0,8 

Se o Rada vem sendo elaborado e entregue 

regularmente ao ente ambiental, e sua 

periodicidade de elaboração é de 8 anos, ou 

se ele nem chega a ser elaborado, por ser a 

lavra muito rápida → i = 1 

ADAPTADO A1- Licença Ambiental  

 

Este indicador é calculado por meio da razão 

entre ΣLPper (Licença Prévia para 

Perfuração) + ΣLIO (Licença de Instalação e 

Operação) + ΣLO (Licença de Operação) e o 

ΣRLO (Renovação de Licença de Operação) 

de cada campo, tomando como escala 

temporal os últimos 3 anos de dados 

fornecidos pelo órgão ambiental estadual. 

Para análise comparativa sistêmica, isto é, 

dois ou mais campos petrolíferos, 

desconsiderar a escala apresentada e calcular 

com base na variação entre o máximo e o 

mínimo valor real obtido pelo indicador 

conforme a fórmula: 

 

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
 

 

 

 

Se a empresa opera sem licença ambiental  

→ i = 0  

Se o campo apresenta Licenças Ambientais 

vencidas→ i= 0,2 

Se o campo apresenta apenas RLO → i = 0,4 

Se o campo não apresenta LPPer → i = 0,6 

Se o campo apresenta LPPer → i = 0,8 

Se o campo possui número superior ou igual 

de LPPer em relação ao de RLO → i = 1 

Se o campo apresenta Licença de Instalação 

e Operação (LIO) ou Licença de Operação 

(LO) em número superior ou igual ao de 

RLO → i = 1 
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Respeitado o limite máximo de 1, somar 0,2 

para eventual ano adicional concedido à 

empresa pelo ente ambiental em decorrência 

de obtenção de certificação ambiental ou 

devido à concessão do Prêmio Mineiro de 

Gestão Ambiental (PMGA) 

A7- Multas Ambientais 

 

Nº de autos de infração aplicados à empresa 

pelo ente ambiental, calculados, se possível, 

pela média das últimas cinco fiscalizações, 

não se considerando aqueles pendentes por 

recurso da empresa (MA): 
MA > 4 → i = 0                                

2 < MA ≤ 4 → i = 0,2 

1 < MA ≤ 2 → i = 0,4 

0,5 < MA ≤ 1 → i = 0,6 

0 < MA ≤ 0,5 → i = 0,8 

MA = 0, ou se ainda não houve fiscalização pelo ente 

ambiental → i = 1 

ADAPTADO A2- Autos de Infração 

 

Nº de autos de infração aplicados a 

empreendimentos no campo pelo ente 

ambiental, calculados, se possível, pela 

média do último ano, não se considerando 

aqueles pendentes por recurso da empresa 

(AI): 

AI > 4 → i = 0 

2 < AI ≤ 4 → i = 0,2 

1 < AI ≤ 2 → i = 0,4 

0,5 < AI ≤ 1 → i = 0,6 

0 < AI ≤ 0,5 → i = 0,8 

AI = 0, ou se ainda não houve fiscalização pelo ente 

ambiental → i = 1 

 

Para análise comparativa sistêmica, isto é, 

dois ou mais campos petrolíferos, 

desconsiderar a escala apresentada e calcular 

com base na variação entre o máximo e o 

mínimo valor real obtido pelo indicador 

conforme a fórmula: 

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
 

*OBS: (Alteração de cunho operacional, 

relativa à escala temporal de coleta dos 

dados) 

A8-Passivo Ambiental Histórico 

 

Se a mineração possui passivo ambiental 

histórico significativo (área degradada ou 

contaminada), de responsabilidade da 

empresa, ainda sem orçamento e previsão de 

recuperação, mas reconhecido pelo ente 

ambiental no processo de licenciamento ou 

pelo Ministério Público no âmbito de um 

termo de ajustamento de conduta (TAC) → i 

= 0 

Se a mineração possui passivo ambiental 

ainda sem início de recuperação, mas com 

previsão de recuperação e orçamento já 

calculado, embora ainda não aprovado pela 

direção, ou se a empresa ainda discute a 

ADAPTADO A3- Passivo Ambiental 

Histórico 

Se o campo petrolífero possui passivo 

ambiental histórico significativo (área 

degradada ou contaminada), de 

responsabilidade do operador do bloco, ainda 

sem previsão de recuperação, mas 

reconhecido pelo órgão ambiental no 

processo de licenciamento ou pelo Ministério 

Público no âmbito de um termo de 

ajustamento de conduta  

(TAC) → i = 0 

Se o campo possui passivo ambiental ainda 

sem início de recuperação, mas com possível 

previsão de recuperação, embora ainda não 

definido pelo empreendedor, ou se a empresa 
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existência ou a paternidade do passivo, 

administrativa ou judicialmente → i = 0,2 

Se a mineração possui passivo ambiental 

ainda sem início de recuperação, mas com 

orçamento já calculado e pelo menos em 

parte aprovado pela direção da empresa → i 

= 0,4 

Se a mineração possui passivo ambiental em 

início de recuperação, com fundo em 

constituição ou orçamento total aprovado 

pela direção da empresa → i = 0,6 

Se a mineração possui passivo ambiental em 

recuperação, com orçamento aprovado pela 

direção da empresa ou fundo constituído e 

com bons resultados já obtidos → i = 0,8 

Se a mineração não possui passivo 

ambiental, ou se a empresa já o recuperou 

integralmente → i = 1 

 

ainda discute a existência ou a paternidade 

do passivo, administrativa ou judicialmente 

→ i = 0,2 

Se o campo possui passivo ambiental ainda 

sem início de recuperação, mas com Plano de 

Recuperação de Área Degradada  

(PRAD) em fase de confecção → i = 0,4 

Se o campo possui passivo ambiental ainda 

sem início de recuperação, mas com PRAD 

devidamente aprovado pelo órgão ambiental 

como também seu respectivo cronograma de 

operações para recuperação → i = 0,6 

Se o campo possui passivo ambiental em 

recuperação, com PRAD aprovado pelo 

órgão ambiental e com bons resultados já 

obtidos → i = 0,8 

Se o campo não possui passivo ambiental, ou 

se a empresa operadora já o recuperou 

integralmente → i = 1 

A10- Rejeito 

 

Este indicador é calculado por meio da 

relação rejeito/produto (RRP) e das 

condições de disposição de rejeito (CDR). 

Somar ambos e dividir por dois. 
Quanto à RRP: 

RRP > 100 → i = 0  

10 < RRP ≤ 100  → i = 0,2 

1 < RRP ≤ 10 → i = 0,4 

0,5 < RRP ≤ 1→ i = 0,6 

0,1 < RRP ≤ 0,5 → i = 0,8 

RRP ≤ 0,1 → i = 1  

 

Quanto à CDR: 

Se o rejeito é disposto em pilha ou em 

processo de codisposição com o estéril, 

considerar as condições de disposição de 

estéril do indicador A9, ou então: 

Se o rejeito é disposto sem nenhum controle 

→ i = 0 

Se o rejeito é disposto como preenchimento 

de cava, sem projeto de estabilidade ou 

instrumentação de segurança, ou se é 

disposto em bacia, apenas com até três dos 

sete dispositivos de segurança (projeto de 

estabilidade, bermas, enrocamento, 

inclinação apropriada, sistema de drenagem, 

instrumentação de segurança e revegetação) 

→ i = 0,2 

Se o rejeito é disposto em bacia, com quatro 

ADAPTADO A4- Efluentes  

 

Este indicador é aferido com base na razão 

do volume de água produzida por poço em 

bbl/dia aferido no mês da última divulgação 

de dados pela ANP dividido pelo quantitativo 

de poços em operação. 
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ou cinco dispositivos de segurança → i = 0,4 

Se o rejeito é disposto em bacia, com seis ou 

sete dispositivos de segurança → i = 0,6 

Se o rejeito é disposto como preenchimento 

de cava, com todos os dispositivos de 

segurança necessários, ou se há apenas uma 

disposição temporária, antes de seu 

reaproveitamento → i = 0,8 

Se não há rejeito → i = 1 

Respeitados os limites de 0 e 1, somar 0,2 se 

o rejeito, anteriormente disposto sem 

controle, está sendo readequado segundo as 

normas técnicas, e subtrair 0,2 se pelo menos 

parte do rejeito ainda é lançado em ponta de 

aterro. 

A19- Impacto da Mineração em APP 

 

Percentual de áreas de preservação 

permanente (APP) marginais aos cursos 

d’água ou acima de 45º ocupadas pela 

mineração (APPO): 

APPO/APP > 50% → i = 0 

50% ≥ APPO/APP > 40% → i = 0,2 

40% ≥ APPO/APP > 30% → i = 0,4 

30% ≥ APPO/APP > 20% → i = 0,6 

20% ≥ APPO/APP > 10% → i = 0,8 

APPO/APP ≤ 10% → i = 1 

 

ADAPTADO A5- Impacto em APP (IAPP) 

 

Percentual de áreas de preservação 

permanente (APP) e/ou marginais aos cursos 

d’água e próximos a cavernas ocupadas por 

instalações de suporte à atividade petrolífera. 

Para análise comparativa sistêmica, isto é, 

dois ou mais campos petrolíferos, 

desconsiderar a escala apresentada e calcular 

com base na variação entre o máximo e o 

mínimo valor real obtido pelo indicador 

conforme a fórmula: 

 

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
 

 

A28- Impacto Visual 

 

Este indicador é calculado pelo impacto 

visual produzido pela cava e por outras 

instalações, tais como barragens de rejeito, 

pilhas de estéril, instalações de 

beneficiamento, correias transportadoras, 

teleféricos, minerodutos etc. Somar ambos e 

dividir por dois. 

 

Quanto à cava: 

Se ela se localiza em alto de serra e alterou o 

seu perfil → i = 0 

Se ela se localiza em alto de serra, mas não 

alterou o seu perfil → i = 0,2 

Se ela se localiza em meia encosta → i = 0,4 

Se ela se localiza em área aplainada → i = 

0,6 

ADAPTADO A6- Poluição Visual 

 

Este indicador é calculado pelo impacto 

visual produzido pela operação da produção 

e demais instalações, tais como Sondas de 

Perfuração, Estações Coletoras, Estações de 

Tratamento, linhas de surgência, oleodutos, 

gasodutos, aquedutos etc. tomando como 

base para aferição a percepção ambiental 

relativa ao item 10 do formulário. 

 

Calcular o percentual de entrevistados por 

comunidade que responderam que o maior 

incomodo é a Poluição Visual. 
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Se ela se localiza em fundo de vale → i = 0,8 

Se a lavra é subterrânea → i = 1 

Respeitados os limites de 0 e 1, subtrair 0,1 

ou 0,2 se a cava puder ser avistada, no 

primeiro caso, a partir de aglomerado rural 

ou, no segundo, a partir de área urbana ou 

rodovia asfaltada, e somar 0,1 ou 0,2 se tiver 

sido implantado algum anteparo visual 

(barreira física, cortina arbórea etc.) que 

esconda a cava de forma parcial ou total, 

respectivamente. 

 

Quanto às demais instalações, iniciando-se 

de 1, subtrair 0,1 ou 0,2 para cada instalação 

que puder ser avistada, no primeiro caso, a 

partir de aglomerado rural ou, no segundo, a 

partir de área urbana ou rodovia asfaltada, 

considerando os valores pela metade em caso 

de implantação de algum anteparo visual 

(barreira física, cortina arbórea etc.) ou 

camuflagem que as esconda de forma parcial 

ou total. 

E3- Características da Jazida  

Este indicador é aferido com base em dois 

parâmetros qualiquantitativos: razão entre o 

teor médio do minério da unidade operacional 

(TM) e o perfil médio dele no Brasil (PM), e 

vida útil estimada da mina (VU). Considerar 

como PM, se não houver esse valor nos dados 

oficiais, a média relativa às maiores produções 

mineiras, nacionais ou internacionais do 

minério específico, ou àquelas disponíveis na 

literatura, comparando-a com a da jazida 

mineral da unidade operacional. Somar ambos 

(TM/PM e VU) e dividir por dois: 

ADAPTADO A7- Características da 

Produção do Campo Petrolífero 

 

Este indicador é aferido com base na razão 

água-óleo de cada campo petrolífero (RAO)  

expressa em bbl/dia. 

 

Quanto maior a razão agua óleo, pior é o 

indicador para a sustentabilidade. 

TM/PM ≤ 0,5 → i = 0                                       

0,5 < TM/PM ≤ 0,75 

→ i = 0,2  

0,75 < TM/PM ≤ 1 → i 

= 0,4                          

1 < TM/PM ≤ 1,25 → i 

= 0,6                          

1,25 < TM/PM ≤ 1,5 

→ i = 0,8                       

TM/PM > 1,5 → i = 1                                     

VU ≤ 5 anos → i = 0 

5 anos < VU ≤ 15 anos → i 

= 0,2 

15 anos < VU ≤ 30 anos → 

i = 0,4                                              

30 anos < VU ≤ 50 anos → 

i = 0,6 

50 anos < VU ≤ 80 anos → 

i = 0,8 

VU > 80 anos → i = 1 

 

 Respeitado o limite máximo de 1, somar 0,1 

se já há novas jazidas em prospecção, ou 0,2, 

se já as há em cubagem/desenvolvimento, que 

aumentem a VU e aproveitem as instalações 

existentes. 
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APENDICE 4: Indicadores de sustentabilidade para campos petrolíferos (CONTINUAÇÃO) 

Dimensão Institucional- Indicador e sua escala de aferição 

E19- Desempenho Econômico do Município 

Minerador 

 

Receita líquida per capita (RL/C) do município 

minerador em 2007 dividida pela média da 

RL/C de no mínimo três municípios não 

mineradores limítrofes ou situados na mesma 

microrregião (Δ): 
Δ ≤ 0,75 → i = 0 

0,75 < Δ ≤ 0,9 → i = 0,2 

0,9 < Δ ≤ 1 → i = 0,4 

1 < Δ ≤ 1,5 → i = 0,6 

1,5 < Δ ≤ 3 → i = 0,8 

Δ > 3 → i = 1 

ADAPTADO I1- ADAPTADO I1- 

Impostos 

 

Impostos, líquidos de subsídios, sobre 

produtos, a preços correntes (R$ 1.000) 

dividido pela média dos municípios 

limítrofes (Δ) calculados com base nos 

dados mais recentes disponibilizados pelo 

IBGE:   
Δ ≤ 0,75 → i = 0 

0,75 < Δ ≤ 0,9 → i = 0,2 

0,9 < Δ ≤ 1 → i = 0,4 

1 < Δ ≤ 1,5 → i = 0,6 

1,5 < Δ ≤ 3 → i = 0,8 

Δ > 3 → i = 1 

I2- PIB Municipal Per Capita (Mantido sem alteração) 

Produto Interno Bruto municipal per capita (PIB/C): 
PIB/C ≤ 5 mil → i = 0 

5 mil < PIB/C ≤ 10 mil → i = 0,2 

10 mil < PIB/C ≤ 15 mil → i = 0,4 

15 mil < PIB/C ≤ 20 mil → i = 0,6 

20 mil < PIB/C ≤ 25 mil → i = 0,8 

PIB/C > 25 mil → i = 1 

I3- IDHM (Mantido sem alteração) 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de acordo com os dados do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2000): 
IDHM ≤ 0,70 → i = 0             

0,70 < IDHM ≤ 0,73 → i = 0,2 

0,73 < IDHM ≤ 0,76 → i = 0,4 

0,76 < IDHM ≤ 0,79 → i = 0,6 

0,79 < IDHM ≤ 0,82 → i = 0,8 

IDHM > 0,82 → i = 1 

I4- Plano Diretor e Agenda 21 Local (Mantido sem alteração) 

Existência ou não de plano diretor e de agenda 21 no município. Somar ambos e dividir por 

dois. 

 

No caso do plano diretor municipal (PD): 

Se ainda não há PD → i = 0 

Se o PD está em elaboração, sem ampla participação da sociedade → i = 0,2 

Se o PD está em elaboração, com ampla participação da sociedade → i = 0,4 

Se o PD já foi elaborado, mas ainda não submetido a audiência pública e aprovação pela 

Câmara Municipal → i = 0,6 

Se o PD foi elaborado, submetido a audiência pública e aprovado pela Câmara Municipal e 

vem sendo implantado, mas ainda não foi revisto ou não vem tendo seus resultados 

monitorados pela sociedade → i = 0,8 

Se o PD foi elaborado, submetido a audiência pública e aprovado pela Câmara Municipal e 

vem sendo implantado com participação efetiva da sociedade → i = 1 

 

No caso da agenda 21 local (A21): 
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Se ainda não foi formado o grupo de mobilização para a construção da A21 → i = 0 

Se as ações de mobilização e sensibilização para a construção da A21 já foram iniciadas, 

mas ainda não foi criado o fórum da A21 → i = 0,2 

Se o fórum da A21 já foi criado e iniciado o diagnóstico participativo para a elaboração do 

plano local de desenvolvimento sustentável → i = 0,4 

Se já foi elaborado o plano local de desenvolvimento sustentável, mas ainda não submetido 

a audiência pública e aprovação pela Câmara Municipal → i = 0,6 

Se o plano local de desenvolvimento sustentável já foi elaborado, submetido a audiência 

pública e aprovado pela Câmara Municipal e vem sendo implantado, mas ainda não foi 

revisto ou não vem tendo seus resultados monitorados pela sociedade → i = 0,8 

Se o plano local de desenvolvimento sustentável já foi elaborado, submetido a audiência 

pública e aprovado pela Câmara Municipal e vem sendo implantado com participação 

efetiva da sociedade → i = 1 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE (CEP/ UFRN) 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCLE- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (CEP/ UFRN) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Percepção Ambiental em Campos 

Petrolíferos ONSHORE na Bacia Potiguar-RN, que tem como pesquisador responsável Leonardo 

Pivotto Nicodemo. 

Esta pesquisa pretende Investigar a percepção ambiental dos atores sociais das 

comunidades e terá a duração média de 15 a 25 minutos. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de selecionarmos alguns 

indicadores para avaliarmos a sustentabilidade a atividade petrolífera em terra no Rio Grande do 

Norte. 

Caso você decida participar, você deverá responder a uma entrevista com perguntas simples 

ou se preferir poderá não responder a alguma pergunta que não se sentir à vontade. Não serão 

gravadas ou filmadas as suas falas e não você não será fotografado (a). Serão aplicados no total 

247 entrevistas que visam conhecer as comunidades e como a atividade petrolífera as influenciam.  

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você 

corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina.  

Pode acontecer um desconforto ao responder alguma pergunta que será minimizado pela 

possibilidade de você não responder àquela questão e você terá como benefício saber como a 

atividade petrolífera está proporcionando melhorias ou dificuldades à comunidade local. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelos pesquisadores responsáveis pela pesquisa por 

meio de explicações e tirando qualquer dúvida proveniente das perguntas a serem respondidas. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Leonardo 

Pivotto Nicodemo (84) 99901-1668. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Leonardo Pivotto Nicodemo. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Percepção 

Ambiental em Campos Petrolíferos ONSHORE na Bacia Potiguar-RN, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 

possa me identificar. 

 

Local.................................................... 

Data ............../................/.................... 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Percepção Ambiental em Campos Petrolíferos 

ONSHORE na Bacia Potiguar-RN, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Local.................................................... 

Data ............../................/.................... 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 
 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 



217 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

ACEITE PARA PUBLICAÇÃO NO PERIÓDICO 

SUSTENTABILIDADE EM DEBATE, (QUALIS CAPES B1) 
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