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1 Apresentação 

O presente relatório se propõe a apresentar o marco ordenador e a estrutura 

temática base para a construção do sistema de indicadores do Projeto de 

Monitoramento Socioeconômico da Bacia de Santos (PMS). Considerou-se 

como ponto de partida a relação entre a cenarização dos impactos das 

atividades de petróleo e gás (Produto B) e a caracterização dos 14 

municípios (Produto C) situados na área de influência das atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás da Bacia de Santos, consolidando 

os critérios de análise e referendando os resultados obtidos. 

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

ajuste, substituição ou a inclusão de novos temas que, a partir de suas 

dimensões social, econômica, ambiental e político-institucional, trazem 

relações diretas ou indiretas com a cadeia de petróleo e gás natural, e com 

as premissas elencadas no Projeto Executivo do Projeto de Monitoramento 

Socioeconômico da Bacia de Santos (PMS). 

Optou-se por não detalhar os indicadores nesse produto por dois motivos. 

Primeiro porque o objetivo central do presente relatório é estabelecer o 

Marco Ordenador e revisar/detalhar os temas que o compõe. Segundo, 

porque os próximos produtos (E, F e G) estão orientados precipuamente 

para a definição dos indicadores, respeitando o Marco Ordenador e a 

Estrutura Temática que estão sendo sugeridos no presente documento, 

considerada a apreciação prévia. 
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2 Introdução 

Para a definição do Marco Ordenador e da Estrutura Temática do Projeto 

Piloto foram considerados aspectos conceituais resultantes dos estudos 

realizados para o Relatório de Caracterização da Indústria de Petróleo 

(GEOECONOMICA, 2016a) e o Relatório de Caracterização dos Municípios 

(GEOECONOMICA, 2016b). Esses aspectos são: 

� A Evolução da E&P de petróleo e gás natural no Brasil deve ser inserida 

no contexto global do avanço da fronteira de recursos para os ambientes 

de águas profundas e ultraprofundas, onde o Pré-sal brasileiro integra o 

denominado “Triângulo de Ouro” (inclui o Golfo do México e a África 

Ocidental, principalmente Angola) – isso significa que as condições de E&P 

em águas profundas e ultraprofundas é um processo de dimensões globais, 

que conta, atualmente, com uma cadeia de serviços e fornecedores 

internacionais. Isso significa que o Brasil integra, com os demais países 

produtores de petróleo e gás natural em ambientes similares, não apenas 

um mercado para produtos e serviços intensivos em tecnologia, mas 

também um potencial desenvolvedor e ofertante dessa tecnologia para a 

cadeia global de E&P em petróleo e gás natural. 

� A Bacia de Santos possui estruturas de exploração e produção 

diferenciadas, com campos situados em ambiente de águas rasas (menos 

de 400 m), como Mexilhão, Merluza e Baúna; os campos de águas 

profundas, como Uruguá e Tambaú; e ultraprofundas, como Lula, 

Sapinhoá, que estão a mais de 2.000 m de profundidade e 200 quilômetros 

de distância da costa. Essa diversidade de situações significa impactos 

diferenciados sobre a Zona Costeira. 

� A produção de gás natural a partir dos campos da Bacia de Santos, que 

está sendo transportada pelos gasodutos das Rotas 1 e 2, e futuramente, 

pela Rota 3. Esse sistema de gasoduto alimenta uma rede de distribuição 

de gás natural apoiada nas Unidades de Processamento de Gás Natural - 

UPGN em Cubatão, Caraguatatuba, Macaé e, no futuro, em Itaboraí. A 
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oferta crescente de gás natural certamente terá efeitos sobre a estrutura 

produtiva da área sob influência desses empreendimentos, justamente 

porque eles geralmente requerem a criação de uma cadeia de serviços 

para atendimento e apoio às atividades de produção, ou seja, é possível 

que tais empreendimentos tenham uma maior capacidade efetiva de 

estabelecer um maior rebatimento territorial na região da Bacia de Santos. 

� A observação das tendências futuras da indústria de petróleo e gás natural, 

considerando a experiência acumulada nos diversos contextos globais 

onde se desenvolveu a exploração e produção em águas profundas e 

ultraprofundas, mostra que é preciso superar desafios estruturais, tais 

como gargalos logísticos, falta de cadeia de serviços e de fornecedores, 

ampliação de investimentos tecnológicos etc. Esses esforços constituem 

vetores com potencial de forças motrizes que impulsionam o 

desenvolvimento da atividade de E&P e demais processos produtivos e 

socioeconômicos, permitindo com mais clareza dimensionar as pressões e 

os impactos exercidos por esta atividade de exploração sobre o território 

que está sob sua atuação direta (GEOECONOMICA, 2016a).  

� As forças motrizes se manifestam em distintos componentes, destacando-

se: dinâmica demográfica, o desenvolvimento econômico, o progresso 

técnico, a base logística, a infraestrutura física e urbana, isto é, os fixos 

sobre o território; a mobilidade de pessoas, mercadorias e capitais, isto é, 

os fluxos e, por final, os bens e serviços, que não se restringem apenas à 

cadeia produtiva do petróleo e gás natural, mas que se apresentam 

combinados em distintas especializações sobre o território (Ibid.). 

� No que diz respeito à caracterização dos municípios integrantes do Projeto 

Piloto, deve-se destacar a orientação preferencial para a Zona Costeira e 

Marinha como a base territorial, destacando a Bacia de Santos como a 

escala macrorregional da análise e os Setores Costeiros que a integram 

como a escala regional. 
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� A Bacia de Santos é o segmento mais populoso e com maior adensamento 

de atividades econômicas da Zona Costeira e Marinha Brasileira e os seus 

Setores Costeiros apresentam uma significativa diversidade, considerando 

que incluem duas Regiões Metropolitanas consolidadas: a do Rio de 

Janeiro e a da Baixada Santista; são setores costeiros com importante 

presença de vegetação nativa em unidades de conservação, como a Baia 

da Ilha Grande e Litoral Norte de São Paulo e regiões com atividades 

portuárias e industriais como a região do Vale do Itajaí. 

� Da mesma maneira, os 14 municípios do Projeto Piloto apresentam 

situações bastante diferenciadas no que diz respeito aos aspectos 

demográficos, econômicos e sociais. Por exemplo, há uma megacidade, 

que é o município do Rio de Janeiro com mais de 6 milhões de habitantes; 

seguido de um conjunto composto por duas grandes cidades, com 

populações acima de 400 mil habitantes: Niterói e Santos, situadas em 

aglomerados metropolitanos1. Apresenta também, cidades de porte médio 

com mais de 100.000 habitantes, como Itaboraí e Itajaí2, que 

desempenham funções urbanas bastante diferenciadas: a primeira está 

situada na margem da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a segunda 

é um centro regional importante do estado de Santa Catarina. 

 

Sabe-se, contudo, que para um monitoramento socioeconômico de fato a 

relação economia/sociedade/ambiente requer não apenas um conjunto de 

elementos mais concretos e próximos às condições de vida vigentes nos 

territórios, mas que seja capaz de relacioná-los a vetores de mudanças sociais e 

espaciais oriundos de escalas mais amplas. Relacionar indicadores como 

emprego e crescimento econômico é um primeiro passo; ou ainda, considerar a 

relação entre aumento de despesas de custeio das prefeituras com a necessidade 

de ampliação da rede de ensino e saúde, pode auxiliar na identificação de 

prioridades a serem seguidas pela gestão pública municipal. 

                                            
1 IBGE. Cidades. Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: 29 mar. 2017. 
2 Ibid. 
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Contudo, a base conceitual e analítica do monitoramento territorial da Bacia 

de Santos que será norteada pelo Marco Ordenador e pelo conjunto de eixos 

temáticos do sistema deve estabelecer uma medida em que se possa trabalhar 

tanto com "as causas imediatas" de um problema (que favorecem uma visão local 

e de curto prazo dos problemas socioambientais) como também avançar sobre 

"seus determinantes socioeconômicos e condicionantes ambientais" de forma que 

a análise territorial integre fatores mais abrangentes ao longo do tempo e do 

espaço. 

3 Marco Ordenador 

 O marco ordenador ou marco conceitual é o eixo estruturador do conjunto de 

indicadores. Um marco ordenador pode ser uma simples proposta de classificação 

dos indicadores segundo temas, ou estar intimamente relacionado a uma 

concepção teórica específica sobre o fenômeno estudado, facilitando assim a 

interpretação destes indicadores dentro da lógica e dos paradigmas próprios desta 

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

a ser reconhecido como um marco conceitual (SCANDAR NETO; JANNUZZI; 

SILVA, 2008, p. 8). 

Gallopin (2006, p. 20) enumerou as seguintes vantagens de adotar algum 

marco ordenador para a apresentação de indicadores: 

 

•. Organizar os indicadores de forma coerente; 

•. Compatibilizar os indicadores; 

•. Guiar a compilação dos dados; 

•. Comunicar uma síntese aos tomadores de decisão; 

•. Sugerir agrupamentos lógicos para integrar informações relacionadas; 

•. Identificar lacunas de informações; 

•. Distribuir a carga de geração dos dados e relatórios. 
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A proposta da Associação Science (2012) indicava o modelo Pressão - Estado 

- Resposta (PER), como o Marco Ordenador para a construção do Sistema de 

Indicadores Socioambientais. O modelo PER é um exemplo de sistema muito 

utilizado para relacionar indicadores, devido a sua simplicidade de uso e 

interpretação das informações manuseadas.  

Quando a avaliação envolve uma análise complexa das condições 

socioeconômicas e ambientais de lugares e regiões que estão sendo modificados 

pela presença do setor econômico de E&P de Petróleo e Gás, que  por sua vez, 

induzirão políticas setoriais cujos reflexos sobre o ambiente e a sociedade são 

amplos e diversificados. Nesse contexto, o marco ordenador PER apesar de 

permitir estabelecer relações diretas de causa e efeito entre os indicadores, é 

limitante para uma análise mais abrangente, sistêmica e, principalmente, 

dinâmica. 

A base metodológica PER foi proposta por Adriaanse (1993) e foi adotada 

originalmente pela Organização de Cooperação para o Desenvolvimento 

Econômico (OECD, 1993), com objetivo de organizar e sistematizar as estatísticas 

ambientais utilizadas de forma a obter maior coerência e facilidade de 

interpretação na análise do fenômeno para o qual um conjunto de indicadores foi 

definido. Ela está fundamentada em um marco conceitual que aborda os 

problemas ambientais segundo uma relação de causalidade.  

Os indicadores, neste caso, buscam responder a três questões básicas: o que 

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

a sociedade está fazendo a respeito (Resposta). Esta metodologia é a mesma 

empregada para elaboração dos indicadores de Qualidade Ambiental pelo IBAMA 

(IBAMA, 2013) que é resultante de adaptações àquela desenvolvida em 

cooperação com o PNUD (IBAMA, 2002).  
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Figura 1 - Marco Ordenador Pressão Estado Resposta – PER 

Fonte: KRAEMER, 2004. 

 

Os indicadores produzidos na versão anterior do projeto de Monitoramento 

Socioeconômico da Bacia de Santos, e que seguiram este marco ordenador, 

consideraram como estado aqueles indicadores que expressam as condições 

socioeconômicas para a área de abrangência estudada. No caso dos indicadores 

de pressão, são aqueles relacionados às atividades produtivas, urbanas e 

públicas e que geram alterações no estado; e, por fim, os indicadores de resposta, 

que descrevem as ações da Petrobras e também de outros atores envolvidos 

(como, por exemplo, o Poder Público), para minimizar as mudanças negativas das 

condições socioeconômicas dos territórios e dos ecossistemas em razão das 

pressões exercidas pela atividade E&P. 

Entre as vantagens desse modelo conceitual estão sua aceitação pela 

comunidade internacional devida à sua simplicidade, seu uso facilitado como 

instrumento eficaz no acompanhamento e monitoramento dos progressos 

alcançados e a possibilidade de sua aplicação a diferentes níveis, escalas e 
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atividades humanas. O modelo Pressão - Estado - Resposta evidencia os elos 

entre a atividade humana e o ambiente, considerando como pressões todas as 

aquelas ocasionadas pela ação direta das sociedades humanas sobre o ambiente 

(KEMERICH; RITTER; BORBA, 2014).  

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

Kristensen (2004) é outra base conceitual reconhecida internacionalmente na 

produção de indicadores, para organização e apresentação das informações 

ambientais. Esta metodologia considera que atividades humanas exercem 

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

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

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

ambiental. No entanto, mantém-se a lógica de relação quase que linear entre 

“causas imediatas” e seus efeitos diretos sobre o ambiente, similar ao PER. 

Em glossário organizado em 1997, as Nações Unidas utilizam o termo Força 

Motriz para substituir Pressão na construção do Marco Ordenador, propondo o 

modelo Força Motriz – Estado - Resposta como uma evolução do PER (UN, 1997, 

p. 23). A própria Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

utiliza a noção de Força Motriz como substituto de Pressão quando sistematiza os 

indicadores para a agricultura, afirmando que: 

 

“Dependendo da finalidade para a qual o modelo PER deve ser 
usado, ele pode ser facilmente ajustado para contabilizar detalhes 
maiores ou para características específicas. Exemplos de versões 
ajustadas são o modelo de Força Motriz - Estado - Resposta 
(FER) utilizado anteriormente pelas Nações Unidas no seu 
trabalho sobre indicadores de desenvolvimento sustentável, no 
quadro utilizado para os indicadores setoriais da OCDE e o 
modelo Força Motriz - Pressão - Estado - Impacto - Resposta 
(FPEIR) utilizado pela Agência Europeia do Ambiente” (OECD, 
2008, p.134). 
 

O modelo metodológico Força Motriz - Pressão - Estado - Impacto - Resposta, 

conforme exposto acima, é utilizado pela Agência Europeia do Ambiente (EEA, 

2005) como uma adaptação do modelo Pressão - Estado - Resposta, para a 

construção de indicadores com vista ao monitoramento do desenvolvimento 

sustentável de países mediante a implementação da Agenda 21. Sua filosofia 
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geral é dirigida para analisar problemas ambientais mais complexos e de caráter 

sistêmicos.  

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

até então, tem sido muito baseado na situação dos países industrializados. O 

marco ordenador considera que as Forças Motrizes (D - “Driving forces”), 

nomeadamente a atividade produtiva, a dinâmica demográfica, o sistema 

econômico e social de um país, os grandes fluxos de transportes e deslocamentos 

humanos e os demais processos urbanos de caráter estrutural, produzem 

Pressões (P - “Pressures”) no ambiente, tais como deposição de resíduos que vão 

afetar o Estado do Ambiente (S - “State of the environment”), que por sua vez 

poderá originar Impactos (I - “Impacts on the environment”) na saúde humana e 

nos ecossistemas, levando a que a sociedade emita Resposta (R - “Responses”) 

através de medidas políticas, tais como normas legais, taxas e produção de 

informação, as quais podem ser direcionadas a qualquer compartimento do 

sistema. 

Figura 2 - Estrutura conceitual do modelo FPEIR proposto pela AEA 

Forças

 motrizes

Pressões

Respostas

Impacto

Estado

Indústria e 
Transporte

Emissões de 
Poluentes

Ar, Água, Qualidade 
do Solo

Saúde Precária,
Perda de Biodiversidade,

Prejuízo Econômico

Produção Limpa,
Transporte Eficiente.

Legislação, Taxas,
Informação

 
Fonte: EEA, 1997 
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O modelo Força Motriz - Pressão - Estado - Impacto - Resposta (FPEIR) 

reforça a interação entre os processos históricos e atividades econômicas, as 

causas dos problemas ambientais, os impactos e as respostas da sociedade. Ele 

permite ampliar as dimensões abordadas pelos modelos PER e PEIR, pois com a 

inclusão das forças motrizes incorpora diversas relações socioeconômicas e 

ambientais numa mesma análise territorial, permitindo identificar diferentes níveis 

de exposição de grupos sociais a fatores de risco social e ambiental, por exemplo. 

Além disso, a consideração sobre os processos e atividades forçantes, ou seja, 

com capacidade de impulsionar mudanças na sociedade e no ambiente, promove 

uma melhor relação entre atividades econômicas e produtivas e seus efeitos 

diretos e indiretos em um lugar específico ou região (BRASIL, 2011).  

Assim, a vantagem do modelo FPEIR é que ele permite maior flexibilidade na 

criação de inter-relações entre diferentes níveis de uma mesma matriz de análise 

e, ao mesmo tempo, incorpora indicadores de diversos campos temáticos num 

único processo de avaliação e monitoramento socioespacial. Em outros termos, 

as pressões sobre o ambiente, sobre o bem-estar e a vida das populações e sobre 

as economias regionais tem relações mediadas e/ou moduladas por forças 

motrizes mais amplas, que representam a forma como uma sociedade se organiza 

política, econômica e culturalmente (Ibid.).  

Ao definir o modelo FPEIR como o marco ordenador para o projeto de 

Monitoramento Socioeconômico da Bacia de Santos, os indicadores que 

correspondem a cada eixo temático serão tabulados conforme as propriedades de 

Forças Motrizes, Pressões, Estado, Impactos e Respostas, categorias estas que 

comporão uma matriz geral de análise territorial e socioeconômica. 

Vale destacar ainda, que o modelo FPEIR tem sido amplamente utilizado para 

muitas aplicações, incluindo: gestão dos recursos hídricos e de bacias 

hidrográficas, avaliação de sistemas marinhos e agroambientais; 

desenvolvimento sustentável; poluição do ar; mudanças climáticas; 

biodiversidade e espécies invasoras (EPA, 2015).  

Da mesma forma, diversos estudos aplicam o modelo FPEIR nas zonas 

costeiras, tais como na gestão ambiental marinha para a produção de energia 

eólica offshore (ELLIOTT, 2002), na definição de indicadores socioeconômicos 
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para a gestão costeira (BOWEN; RILEY, 2003); na solução de problemas de 

estruturação e facilitação da pesquisa empírica em sistemas costeiros (LEWISON 

et al., 2016). Aplicações do modelo FPEIR foram realizadas para o Estuário do 

Sado, em Portugal (CAEIRO et al., 2004); do Pó, na Itália (PIRRONE et al., 2005) 

e até na Baia da Guanabara (BIDONE; LACERDA, 2004). 

Em aplicação à zona costeira, recorte espacial utilizado nos Produtos B e C, 

Bowen e Riley (2003) caracterizam os componentes do modelo FPEIR: 

 

• As forças motrizes descrevem as condições socioeconômicas em 

grande escala e as tendências setoriais, tais como os padrões de uso 

e cobertura da terra, dinâmica demográfica e urbana e o crescimento e 

desenvolvimento nos setores da indústria costeira; 

• Pressões tais como padrões de alteração de zonas úmidas costeiras, 

introdução de poluentes orgânicos persistentes (POPs) / metais 

industriais e o uso de fertilizantes na bacia costeira possuem a 

capacidade de afetar diretamente a qualidade dos ambientes costeiros; 

• Os indicadores de estado descrevem alterações observáveis na 

dinâmica ambiental costeira e em funções que descrevem o 

desenvolvimento sustentável; 

• Impactos são os efeitos diretos e indiretos das pressões exercidas 

sobre às condições ambiental e social que podem ser dimensionados 

no tempo e no espaço, tais como prejuízo causado por erosão marinha, 

a perda do valor da praia para banhos recreativos ou as quedas no 

valor da pesca comercial devido aos contaminantes; e, 

• Os indicadores de resposta são descritos como a resposta institucional 

às mudanças no sistema (impulsionadas principalmente por mudanças 

nos indicadores de estado e de impacto). 

 

É através das informações obtidas mediante a utilização dos indicadores de 

caracterização de cada dimensão proposta no modelo que poderão ser 
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subsidiadas as etapas de planejamento, implantação e acompanhamento das 

políticas de gestão territorial voltadas ao uso racional dos recursos naturais 

(KEMERICH; RITTER; BORBA, 2014) e ao ordenamento das atividades de bens 

e serviços. 

As forças motrizes podem gerar mudanças tanto na base de recursos naturais 

como nas estruturas sociais e econômicas de uma cidade (ex: transformação da 

característica produtiva de um município por meio de entrada de novos 

empreendimentos ou recursos para fins diversos, tais como o que vem ocorrendo 

em Itaboraí ou Maricá por conta da presença do COMPERJ), portanto, faz-se 

necessário o levantamento das mesmas para uma melhor compreensão das 

consequências das intervenções políticas, econômicas e tecnológicas nas áreas 

que serão analisadas nesse estudo.  

Embora seja importante medir o impacto das transformações ocorridas na 

sociedade, provenientes das atividades de E&P de Petróleo, o que o modelo PER 

permite até certo ponto, é ainda mais importante compreender as causas 

subjacentes a estas transições socioeconômicas que resultam do conjunto de 

fenômenos representados pelas "forças motrizes", sendo que algumas causas 

são fundamentais e inerentes à estrutura da sociedade e vão além do domínio 

tradicional das atividades petrolíferas. 

Sendo assim, o modelo FPEIR diferentemente do anterior, possibilita 

incorporar não só as causas imediatas na compreensão de problemas 

socioeconômicos e ambientais, mas também seus determinantes e 

condicionantes socioeconômicos, e assim, induzindo a propositura de ações e 

intervenções para mitigá-los e, se possível, resolvê-los.  

Como meio para orientar a modelagem do Marco Ordenador FPEIR, Elliot 

(2002) afirma que as respostas humanas às mudanças resultantes das nossas 

atividades têm de ser definidas de acordo com o que podemos chamar de “os seis 

princípios para a gestão territorial”, são eles:  

 

• Ambientalmente sustentáveis (isto é, bom para a natureza agora e no 

futuro); 
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• Tecnicamente viável (isto é, com métodos e equipamentos 

apropriados); 

• Economicamente viável (isto é, a um nível de custos razoável e 

tolerável); 

• Socialmente desejável (isto é, desejado por nossas sociedades); 

• Legalmente admissíveis (isto é, dentro das nossas leis e acordos 

internacionais); 

• Administrativamente realizável (realizado pelo nosso sistema de 

governo, isto é, departamentos e agências). 

 

E conclui, que estes seis princípios e a abordagem FPEIR podem ser 

aplicados a qualquer estressor particular no ambiente, como por exemplo a 

produção de energia eólica offshore em relação ao espaço marinho. 

Embora o modelo FPEIR seja passível de críticas, pois como qualquer modelo 

sempre terá que realizar cortes e simplificações sobre realidades complexas e 

ambientes heterogêneos, sua capacidade de articulação entre eixos temáticos 

auxiliará na promoção de um monitoramento mais efetivo, ou seja, capaz de 

relacionar campos diferentes da vida humana e seus reflexos sobre os mais 

variados ecossistemas.  

Os pontos fortes do modelo FPEIR, como a capacidade de descrever 

potencialmente as ligações entre as questões ambientais, sociais, econômicas e 

políticas, encorajam a investigação transdisciplinar e constitui-se como uma 

importante ferramenta heurística para análise de sistemas complexos (LEWISON 

et al., 2016), a exemplo da Zona Costeira da Bacia de Santos. 

Após a identificação dos eixos temáticos considerados os pilares do sistema 

de monitoramento, a primeira tarefa que se impõe na articulação entre indicadores 

é a escolha dos mesmos para cada um dos elementos explicativos do modelo 

FPEIR. Ou seja, é fundamental construir indicadores que representem as 

componentes forças motrizes, as pressões, o estado, os impactos e as respostas. 
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A título de melhor detalhamento do Marco Ordenador e tendo como base o 

documento de referência do Ministério da Saúde elaborado como apoio técnico à 

construção de sistemas de monitoramento de indicadores socioambientais 

(BRASIL, 2011), serão apresentadas algumas definições conceituais sobre cada 

elemento do modelo FPEIR, além de algumas possibilidades de usos e 

indicadores.  

 

Força motriz – processo temporal e espacial de mudança em uma 

sociedade 

A componente força motriz do Marco Ordenador FPEIR corresponde aos 

fatores e fenômenos em escala macro que influenciam os vários processos 

ambientais e socioeconômicos e cuja capacidade de transformação tende a afetar 

o bem-estar humano e a saúde dos ecossistemas. Estruturado e estruturante da 

formação econômica e social, as forças motrizes podem ser expressas a partir de 

certos indicadores, cuja  abordagem pode ser dada tanto em escala regional como 

local. Como exemplo, pode-se apontar o crescimento econômico (ex: PIB), o 

crescimento populacional (ex: taxa de crescimento populacional) e a concentração 

da população em determinadas áreas ou regiões (taxa de urbanização) (Ibid.).  

Tomando como exemplo o tema da Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos, 

a expansão das populações humanas para zonas periféricas nas áreas urbanas, 

por exemplo, com forte carência de serviços coletivos essenciais, e incapazes de 

suportar um processo de urbanização acelerado, pode resultar em forte pressão 

sobre a situação socioambiental dos setores costeiros da Bacia de Santos, como 

é o caso da Baía de Ilha Grande, que mesmo se tratando de uma região com 

extrema vulnerabilidade ambiental, tem sofrido um contínuo movimento de 

favelização em suas cidades. 

Nesse caso, como exemplo de indicadores de uma força motriz inserida na 

temática Infraestrutura Urbana temos: 

Força Motriz - Urbanização: 

• Crescimento Populacional (diferença entre a população em um intervalo de 

tempo determinado); 
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• Adensamento e Expansão Urbana (diferença entre a população que vive 

em domicílios urbanos em um intervalo de tempo determinado). 

• Movimentos Pendulares Interurbanos (diferença entre a população que se 

desloca diariamente para estudo e trabalho em um intervalo de tempo 

determinado). 

 

Pressão 

As forças motrizes geram diferentes pressões sobre o ambiente e sobre 

grupos populacionais. Essas pressões se expressam como consequência dos 

processos produtivos ou da ocupação humana, ou seja, das forças motrizes. De 

modo geral, são geradas por diversos setores da atividade econômica, como a 

mineração, a produção de energia, exploração de petróleo e gás, serviços 

industriais, o transporte, o turismo, a agricultura e a pesca.  

Na prática, as pressões podem surgir em todos os níveis de produção, desde 

a extração dos recursos naturais, seu processamento e distribuição, até o 

consumidor final e os resíduos produzidos. No caso da infraestrutura urbana, 

novamente, as pressões importantes que alteram negativamente a situação do 

ambiente e podem acarretar efeitos adversos sobre a saúde humana, por 

exemplo, estão a ausência de coleta e tratamento de esgoto e a falta de transporte 

pública em localidades periféricas. 

 

Pressão – Expansão da Demanda por Infraestrutura Urbana e Serviços 

Públicos: 

• Déficit e Inadequação do Abastecimento de Água (diferença no número 

de domicílios com abastecimento adequado de água em um intervalo 

de tempo determinado); 

• Déficit e Inadequação do Esgotamento Sanitário (diferença no número 

de domicílios com esgotamento sanitário adequado em um intervalo de 

tempo determinado); 
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• Déficit e Inadequação da Coleta de Resíduos (diferença no número de 

domicílios com coleta adequada de lixo em um intervalo de tempo 

determinado); 

• Déficit e Inadequação do Sistema de Drenagem (diferença no número 

de domicílios com drenagem adequada de águas pluviais em um 

intervalo de tempo determinado). 

 

Estado 

Como resultado dessas pressões a condição socioeconômica da sociedade e 

a situação do ambiente são frequentemente alteradas. Essas pressões podem 

contribuir para aumentar a intensidade ou o surgimento de determinados 

fenômenos sociais, econômicos e ambientais que resultam em efeitos negativos 

sobre a saúde ambiental e sobre a qualidade de vida da população. Além disso, 

essas alterações no estado podem ocorrer em diferentes escalas temporais e 

espaciais.  

No Projeto de Monitoramento, já foram identificadas diferentes escalas de 

análise (município, setor costeiro, região da Bacia de Santos) que condicionarão 

não apenas a escolha do indicador mais o recorte analítico sobre ele. Pois, 

algumas mudanças são intensas e restritas a locais específicos e podem ser 

determinadas por fontes de pressão focais (ex: contaminação de rios devido à 

falta de tratamento de esgoto doméstico). Outras são mais amplas e possuem um 

caráter regional, geralmente determinada por mais de um fator (ex: aumento da 

dispersão de partículas por conta de atividades portuárias de armazenamento de 

minérios, presença de instalações industriais, construção de eixo viário etc.).  

Nesse sentido, a exposição a um risco (poluição, falta de infraestrutura de 

saneamento etc.) deve ser compreendida não como um atributo do indivíduo, mas 

como um conceito que medeia a inter-relação das condições socioeconômicas de 

grupos sociais alteradas por mudanças no estado do lugar onde vivem, resultado 

das pressões e forças motrizes. Assim, um indicador de Estado relativo a essas 

mudanças no ambiente pode ser visto como: 

 

Estado - Cobertura da Infraestrutura Urbana e dos Serviços Públicos: 
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• Cobertura de Abastecimento de Água (número de domicílios com 

abastecimento adequado de água em relação ao total de domicílios); 

• Cobertura de Esgotamento Sanitário (número de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado em relação ao total de domicílios); 

• Cobertura da Coleta de Resíduos (número de domicílios com coleta 

adequada de lixo em relação ao total de domicílios); 

• Cobertura do Sistema de Drenagem (número de domicílios com drenagem 

adequada de águas pluviais em relação ao total de domicílios). 

Impactos 

Dependendo do estado, ou seja, do local, da duração, da via de exposição ou 

da suscetibilidade individual ou coletiva, podem ou não surgir diferentes impactos 

sobre a população e o ambiente. Esses efeitos podem se manifestar em um amplo 

espectro, que podem envolver apenas alguma redução na função ou alguma 

perda de bem-estar ou até mesmo acontecimentos mais extremos e intensos, 

como epidemias ligadas a doenças de circulação hídrica, focos de violência 

vinculados à precarização da vida em periferias urbanas e sobrecarga dos 

sistemas públicos de saúde por conta do aumento de ocorrências de acidentes de 

trânsito em vias de grande circulação regional.  

Alguns impactos gerados a partir de pressões ocasionadas pelo processo de 

urbanização em zonas periféricas com carência de serviços de infraestrutura 

urbana podem ser medidos pelos seguintes indicadores: 

Impacto – Precariedade habitacional e carência de infraestrutura urbana e 

serviços públicos: 

• Mortalidade por Doenças de Veiculação Hídrica (DVH) – (número de 

óbitos por DHV em relação à população total); 

• Morbidade por doenças transmissíveis - (número de casos confirmados 

em relação à população total); 

• Perdas materiais por inundações ou enchentes (número de domicílios 

afetados por inundações e enchentes em relação ao total de 

domicílios); 
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• Poluição e contaminação dos corpos hídricos – (presença de coliformes 

fecais e totais no lençol freático e águas superficiais). 

 

Respostas 

Os problemas socioeconômicos e ambientais gerados pelos impactos e por 

pressões sobre populações e ambientes demandam intervenções e ações por 

parte dos atores sociais nas mais distintas escalas. Um sistema de indicadores 

auxilia na tomada de decisão e na formulação e implementação de políticas 

públicas setoriais. Com a construção de uma matriz, que envolva os elementos 

FPEIR, os eixos temáticos que se quer monitorar e os indicadores associados, é 

possível planejar e elaborar diversas ações, destinadas aos mais diferentes níveis 

de complexidade e escalas territoriais. No tema Infraestrutura Urbana, grandes 

programas como o “Minha Casa, Minha Vida” e o “Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC)” são importantes exemplos de respostas aos impactos 

ocasionados pela escassez de serviços de saneamento, mobilidade urbana e 

habitação.  

Na área ambiental, a Petrobras, por exemplo, foi um ator central na construção 

de “Agendas 21” locais, principalmente em municípios sob influência de grandes 

empreendimentos industriais. Esse exemplo inclusive é uma demonstração de 

articulação entre instituições da esfera pública e privada que passaram a pensar 

em respostas aos inúmeros problemas socioambientais gerados por pressões 

oriundas de atividades produtivas ligadas à cadeia do petróleo e gás e ao 

processo de urbanização de cidades.  

As repostas, além disso, podem ser de curto prazo e remediadoras, como no 

tratamento de pessoas afetadas, ou de longo prazo, caso em que os 

procedimentos de controle e prevenção são mais eficazes, pois procuram 

interromper mecanismos de exposição e de geração de riscos.  

Resposta: Ampliação da oferta e melhorias na qualidade da infraestrutura 

urbana e nos serviços públicos: 

•  Universalização do Abastecimento de Água Potável (Investimentos em 

abastecimento de água em relação ao investimento total); 
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•  Universalização e Adequação do Sistema de Tratamento de Esgoto 

(Investimentos na rede e em estações de tratamento de esgoto em 

relação ao investimento total); 

•  Ampliação e Melhorias no Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

(Investimentos na rede e na dragagem e manutenção dos cursos de 

água em relação ao investimento total); 

•  Ampliação da Coleta e Melhoria no Tratamento e Disposição do Lixo 

Urbano (Investimentos no sistema de coleta, tratamento e disposição 

de lixo urbano em relação ao investimento total). 

Após a conceituação e exemplificação dos pilares estruturantes do FPEIR, 

acredita-se terem sido apresentados os principais pontos positivos deste modelo 

analítico no que tange à construção de um sistema de monitoramento 

socioeconômico territorial. A sua capacidade de relacionar fatores de ordem local 

com fenômenos em escala regional, e até global, oferecem a segurança teórica e 

metodológica necessária às etapas seguintes de definição dos temas e 

indicadores. 

 

4 Estrutura Temática 

Um tema pode ser definido como uma estrutura conceitual de análise que 

representa um conjunto de necessidades humanas, podendo ser abordado por 

diferentes vertentes do pensamento e do conhecimento científico (SANTOS, 

2007). No trabalho empreendido neste relatório, é preciso estabelecer um 

planejamento em que, a partir de um tema, identifica-se um problema 

(socioeconômico e ambiental) e prepara-o para ser raciocinado, investigado e 

compreendido. 

A ideia de monitorar as condições socioeconômicas de territórios só toma 

forma, concretiza-se, diante de um desafio representado por um problema, já que 

os temas apenas anunciam a presença de uma necessidade ou conjunto de 

necessidades humanas qualquer. Nesse sentido, o sistema de monitoramento só 
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se consolida com a delimitação de problemas e subtemas, que podem ser 

agregados em um ou mais temas.  

Porém, a complexidade atribuída às diferentes “faces” de um tema não pode 

ser negligenciada, inclusive a ideia do marco ordenador FPEIR é justamente criar 

esta estrutura temática transversal, sendo as forças motrizes, como 

representações de atividades humanas e macroprocessos econômicos, os 

vetores geradores de mudanças na sociedade.  

Assim, a compreensão da relação espaço-temporal entre temas e forças 

motrizes, no interior de cada dimensão (Econômica, Social, Ambiental e Político-

institucional), permitirá moldar um sistema de monitoramento com capacidade de 

observar e medir fenômenos heterogêneos, contudo, que se retroalimentam e se 

materializam nos territórios. 

Da mesma forma, considerando o papel e a importância da Petrobras e dos 

poderes públicos na região, por exemplo, o marco ordenador proposto permitirá 

uma maior visibilidade, não apenas sobre as dinâmicas socioeconômicas, mas 

facilitará na identificação dos principais agentes atuantes no território, permitindo 

dimensionar seu potencial de intervenção, tanto no sentido de impulsionar o 

processo de desenvolvimento, como na capacidade de exercer pressões e 

produzir impactos sobre a estrutura socioeconômica local.  

Nesse sentido, cabe destacar o conjunto de informações e dados 

disponibilizados pela própria Petrobras, que podem ser desdobrados em 

indicadores de Força Motriz, de Pressão e de Resposta, principalmente. Tal fato 

se fundamenta, como será visto a seguir, na importância de certos processos e 

grande atividades econômicas na transformação das relações de trabalho, da 

economia e da política na área de influência da Bacia de Santos, com especial 

foco na atuação do segmento de E&P da Petrobras, embora não desconsidere a 

ação de outras empresas que atuam na área. 

Como o objetivo final do trabalho é construir um projeto piloto de 

monitoramento, o tema precisa refletir atributos tanto dos territórios como dos 

agentes e instituições que intervêm sobre o espaço e, para isto, são considerados 

três critérios fundamentais para sua delimitação: (a) se há preparo técnico e tempo 
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disponível para sua elaboração; (b) a importância e utilidade do tema; (c) a 

existência de fontes e factibilidade de realização. 

A partir desta primeira construção conceitual e do Marco Ordenador FPEIR, 

cujo fator preponderante apoia-se nas forças motrizes e nas pressões sobre o 

ambiente e a sociedade, parte-se para a fase de revisão dos temas elaborados 

anteriormente pela Empresa Science e de propositura de novos eixos temáticos, 

considerando as diferentes dimensões da realidade que se quer conhecer, 

acompanhar, quantificar e intervir. 

É possível tomar como contribuição as informações já disponíveis em cada 

dimensão de análise definidas tanto pelo trabalho da Science como pelos 

Produtos B e C elaborados pela Geoeconômica. Os objetivos desta revisão e nova 

propositura são: (1) relacionar o processo de escolha dos temas e a relação dos 

mesmos com a cadeia de petróleo e gás; (2) revisar os temas propostos pela 

Associação SCIENCE com base na caracterização dos 14 municípios, 

principalmente em relação às dimensões social, econômica, ambiental e político-

institucional da área de influência das atividades de exploração e produção da 

Bacia de Santos; e (3) justificar a permanência, retirada, ajuste, substituição ou 

inclusão de algum novo eixo temático. 

O Plano de Trabalho aprovado para o Projeto de Monitoramento 

Socioeconômico solicita a revisão do conteúdo produzido pela Science, de forma 

a avaliar se há possibilidade de utilizar parte do que foi construído pela empresa, 

se deve ocorrer mudanças em termos de propostas de temas e indicadores e, 

ainda, se cabe indicar alguns pontos de discordância ou um reposicionamento por 

parte da Geoeconômica a respeito do PMS.  

Neste caso, a proposta a seguir tenta reavivar a discussão sobre os temas 

como critério delimitador e de recorte interpretativo e analítico dos campos 

socioeconômicos e ambientais que se quer conhecer. Fazendo com que se 

restabeleça uma sequência entre as etapas conceituais e operacionais, que parte 

da identificação das principais forças motrizes que agem sobre o contexto da 

Bacia de Santos, da análise dos componentes FPEIR e alcançando a delimitação 
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de um conjunto de indicadores melhor estruturados e articulados aos seus 

respectivos temas. 

Assim, tendo como base o Relatório 06 - Sistema de Indicadores 

Socioambientais no Âmbito da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos (2013), da Empresa Science, as abordagens 

exploradas no Relatório referente à Cadeia de Petróleo e Gás na BS (Produto B), 

à Caracterização dos 14 Municípios da Área de Estudo (Produto C) e à 

modelagem do Marco Ordenador FPEIR, uma nova organização de estrutura 

temática pode ser visualizada no quadro a seguir, iniciando nos temas tratados 

em projeto anterior, passando pelas proposições atuais e atribuindo as 

respectivas justificativas às alterações realizadas. 
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Quadro 1 - Temas do Sistema de Monitoramento da Bacia de Santos 

Dimensão Temas Science Temas Geoeconomica Justificativa 

Social Alteração nos modos de vida Qualidade de Vida 

A noção Modos de Vida tem um caráter fortemente imaterial 
e cultural, o que gera dificuldade na elaboração de 
indicadores. A Qualidade de Vida é amplamente analisada, 
já utilizada em projetos de monitoramento que partem do 
marco FPEIR. Inclusive, este conceito facilita determinar 
quais são os principais forçantes sobre a vida nos territórios, 
lavando a um quadro geral do funcionamento das políticas 
sociais e seus impactos sobre a condição de vida de 
pessoas, de grupos sociais e de lugares. 

Social Vulnerabilidade Social Vulnerabilidade Social Tema mantido 

Social Infraestrutura Urbana Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos 

Foi dado destaque ao funcionamento dos serviços públicos 
urbanos na cidade e ao atendimento da população. 
Diferenciando este tema da Infraestrutura de Logística. Vale 
ressaltar que as inúmeras forças motrizes (urbanização, 
Investimentos, atividades de E&P etc.) podem reverter, 
favorecer ou inviabilizar a ampliação e da cobertura de 
infraestrutura e serviços na Bacia de Santos. 

Ambiental Conflito de Uso do Espaço Marinho Uso dos Recursos Marinhos 

Os conflitos foram considerados consequência das 
diferentes práticas de uso dos recursos marinhos. Por isso 
escolheu-se não tratá-lo como tema, mas como um 
indicador de impacto. A produção pesqueira, por sua vez 
ganha destaque, pois é uma atividade característica que 
envolve o uso dos recursos no âmbito dos setores costeiros 
e na Bacia de Santos.  

Econômica Geração de Expectativas Potencialidades Econômicas Locais 

O monitoramento dos fenômenos socioeconômicos de uma 
região exige uma compreensão das Potencialidades 
Econômicas Locais presentes nos municípios. Neste caso, 
a Geração de Expectativa não funciona exatamente como 
um tema, mas como percepção dos atores sociais diante de 
um contexto de mudança. A entrada no território de um 
vetor de crescimento econômico, como novos 
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Fonte: Elaboração Própria 

investimentos em E&P ou um programa governamental, 
pode levar a uma alteração no comportamento do 
empresariado. O olhar sobre o lugar faz com que essa 
Geração de Expectativa passe a funcionar não apenas 
como uma resultante de um processo econômico e social, 
mas como uma força motriz que age sobre a expansão ou 
retração do mercado e da economia. Atrelada à concepção 
dos agentes econômicos e das administrações públicas, ela 
funciona como um atributo local, capaz de influenciar na 
aplicação de investimento, na oferta de crédito e na criação 
de empregos. 

Econômica Infraestrutura de Serviços Infraestrutura Econômica e Logística 
Foi dado destaque à rede de logística e sua importância 
para os setores produtivos, especialmente aqueles relativos 
à cadeia de petróleo e gás na Bacia de Santos. 

Econômica Emprego, Capacitação e Cultura Emprego e Progresso Técnico 

A Cultura será tratada no tema Qualidade de Vida. Além 
disso foram considerados o fator tecnológico e os 
investimentos em Pesquisa e Inovação. As atividades de 
E&P, conforme descrita no Relatório B – Caracterização da 
Cadeia de Petróleo e Gás, funcionam sob tecnologias 
específicas voltadas para a exploração do pré-sal em águas 
profundas e ultraprofundas. A presença de um mercado 
consumidor e de fornecimento global nesta área exige a 
compreensão dos impactos na Bacia de Santos sobre a 
geração de emprego e desenvolvimento tecnológico. 

Econômica Dinamização da Economia 

Economia e Desenvolvimento Regional 

Os temas da Science foram agregados de forma a destacar 
sua dinâmica regional. Os setores econômicos devem ser 
avaliados em conjunto, permitindo uma interpretação das 
mudanças estruturais na economia e a relação com o 
desenvolvimento da área da Bacia de Santos e dos setores 
costeiros. 

Econômica Incremento de Comércio e Serviços 

Político-
Institucional Receitas, Tributos e Investimentos. Finanças e Gastos Públicos 

Os indicadores de receita e de despesa, anteriormente, 
estavam distribuídos ao longo de outros temas, não 
permitindo uma interpretação conjunta da capacidade e 
autonomia fiscal dos municípios. Além disso, o campo das 
Finanças Públicas é reconhecido pela literatura 
especializada, justamente por representar uma função 
pública central mais abrangente do tributação e receitas. 
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No caso da Geração de Expectativa, o tema foi substituído pela noção de 

Potencialidades Locais, ou seja, pela ideia de que há (ou deveria existir) nos 

lugares uma estrutura local, uma rede empresarial de comércio e serviços que 

pode servir de base para projetos empreendedores, capaz de incentivar uma 

mudança na economia da cidade ou até mesmo de uma região. Um bom 

exemplo, é pensar no fomento à cadeia de fornecedores e ao conteúdo local.   

Sabe-se, ainda, que inúmeros Estudos de Impacto (EIA) e Avaliações 

Ambientais Estratégicas (AAE) consideram a geração de expectativa como um 

impacto das atividades produtivas e da presença de empreendimentos 

industriais. Neste caso, representaria o impulso ocasionado por novos 

investimentos e incentivos fiscais, que podem ter como consequência final tanto 

o incremento na circulação de recursos financeiros, como a frustação de 

negócios que não se viabilizaram3.  

Contudo, no âmbito do projeto piloto em voga será proposta uma inversão. 

A geração de expectativa será tratada como uma força motriz, pois se entende 

que a mesma também possui um papel indutor da economia. Ou seja, 

funcionaria como vetor de expansão ou de retração das relações de produção e 

financeiras. A potencialidade local, as possibilidades de verticalização 

econômica numa cidade e seu papel na complementariedade regional estariam 

diretamente influenciadas pelo comportamento dessas cadeias e redes locais.  

Outro exemplo de mudança na proposta temática tem a ver com as 

atribuições e competências do poder público nas diferentes esferas de poder. 

Anteriormente, esta representação resumia-se aos dados de receita, tributos e 

despesas municipais. Agora, serão considerados dois aspectos mais 

abrangentes da área pública: a capacidade de autonomia para a gestão e 

intervenções sobre a cidade e o grau de cooperação entre entes federativos e 

seu desdobramento em políticas de cunho regional.  

                                            
3 O caso de Itaboraí/RJ é emblemático. Com o anúncio do Comperj muitas empresas 

investiram em novos negócios, o que, num primeiro momento, gerou uma grande circulação de 

recursos no município. Com a paralização das obras do complexo, diversos estabelecimentos 

fecharam, elevando radicalmente o desemprego na cidade. 
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Essa alteração de perspectiva no âmbito do sistema remete-se aos 

processos de tomada de decisão e de repostas aos problemas sociais, 

econômicos e urbanos. A atuação das grandes empresas, grupos sociais e 

instituições do Estado definem na maioria dos casos o modo e os meios pelos 

quais inúmeros programas e financiamentos serão geridos. Não se quer dizer 

que o sistema de monitoramento terá como objetivo acompanhar programas e 

investimentos públicos, além da ação de grandes agentes econômicos, contudo, 

sabe-se que estes elementos influenciam e são determinantes aos processos 

políticos e econômicos. 

Por isso, o tema Receitas, Tributos e Investimentos relativo à atividade 

pública, passará a um campo mais amplo de compreensão, tratado pela ótica 

das Finanças e Gastos Públicos. A participação da Petrobras por meio de seus 

investimentos, o desenvolvimento de planos setoriais por órgãos 

governamentais, o estabelecimento de consórcios públicos entre municípios e 

estados, a avaliação a respeito do endividamento e das despesas com 

investimentos por parte das prefeituras, além da capacidade de interlocução 

entre instituições por meio de convênios, são alguns casos passíveis de 

relacionar indicadores, principalmente de resposta.  

Essas alterações na estrutura temática original têm como meta retomar a 

discussão a respeito da importância de certos temas, porém, não apenas 

revisando-os, mas aprovando-os em conjunto com os demais atores envolvidos 

nesse processo de trabalho do Projeto de Monitoramento Socioeconômico 

(PMS), entre eles a Petrobras e o IBAMA. Por conta dessa necessidade que o 

presente relatório não se fixou nos indicadores especificamente, pois é preciso 

que sejam pactuados de antemão os temas e suas categorias integrantes, ou 

seja, inverter a lógica de propor indicadores antes mesmo de se ter em mente o 

que se quer de fato acompanhar.  

Ao observar a nova proposta de estrutura temática, está claro que no 

contexto da Bacia de Santos, o sistema de monitoramento se deparará com 

algumas forças motrizes que perpassam por quase todos os temas de análise. 

Os investimentos de diversas ordens, sejam eles públicos ou privados; as 

atividades de E&P nos municípios e nos setores costeiros; e a própria geração 

de expectativa, atrelada a empreendimentos da Petrobras ou não, passam a ser 
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componentes de caráter transformador da região de estudo. Como forças 

motrizes, devem ser levadas em conta ao longo de todo o processo de 

construção de indicadores e de elaboração do próprio sistema.  

Mesmo reconhecendo que há certo nível de abstração e de transversalidade 

que caracteriza esses fenômenos, a delimitação das dimensões e dos temas 

permite enfocar certas questões e características da realidade que se quer 

conhecer. Por conta disso, será realizado um exercício a seguir que buscará 

estabelecer relações entre as dimensões social, econômica, ambiental e político-

institucional com temas tidos como estratégicos no âmbito da Bacia de Santos e 

da UO-BS, além das demais forças motrizes e processos de pressão que atuam 

sobre os territórios e que possuem como propriedade gerar mudanças e 

transformações espaciais e socioeconômicas nos diversos territórios. 

 

4.1 Dimensão Social 

A Dimensão Social congrega atributos espaciais, socioeconômicos e 

históricos de uma sociedade. Trata-se de um vasto campo teórico e abstrato, 

que em qualquer trabalho de sistematização da realidade exigirá que escolhas 

sejam feitas, determinando assim temas específicos. No âmbito do 

monitoramento é importante que se tenha bem definido esses recortes, de 

maneira que não se perca a aplicabilidade do sistema. 

Diante do universo que pode ser representado pela dimensão social, volta-

se para os hábitos e costumes dos grupos sociais e as propriedades do ambiente 

onde os mesmos vivem. A qualidade de vida, como a própria ideia sugere, está 

baseada na relação entre as condições de vida dos indivíduos e suas 

expectativas em relação ao presente e ao futuro. Nesse sentido, deve-se 

aproximar, num mesmo espaço de análise, situações materiais de existência e 

os fatores inibidores ou garantidores de acesso às políticas, a direitos e aos 

serviços essenciais para o consumo e reprodução social. 

No relatório em questão foram definidos três temas para lidar com a 

dimensão social: a Qualidade de Vida da população; a situação de 
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Vulnerabilidade Social de grupos sociais e lugares; e a Infraestrutura Urbana e 

os Serviços Públicos presentes nas cidades e nos lugares que formam a região 

da Bacia de Santos. 

 

4.1.1 Qualidade de Vida 

Um dos fatores estabelecidos pelo Marco Ordenador FPEIR é justamente a 

integração entre indicadores socioeconômicos e indicadores ambientais 

(BIDONE; LACERDA, 2004). Dessa forma, os impactos das atividades humanas 

sobre o ambiente - geradores de mudanças não apenas nos ecossistemas e 

meios naturais, mas também sobre os modos de vida das populações - devem 

ser analisados tendo como referência a imbricação entre a produção e a 

reprodução social em distintos lugares e contextos diversos.  

Além disso, o recorte espacial a área de influência da UO-BS na Bacia de 

Santos exige que se compreenda alguns dos mais importantes processos 

socioeconômicos, vinculados ou não ao funcionamento da cadeia de petróleo e 

gás, cujas interfaces influem nas áreas sociais e econômicas. Com isso, a ideia 

de Alterações nos Modos de Vida, deve ser vista mais como elemento que 

estrutura uma sociedade do que itens que podem ser mensurados e tratados 

como tema de um sistema de indicadores.  

Como proposta, o presente trabalho apoia-se em alguns estudos de caso 

que se utilizaram da metodologia FPEIR baseando sua estrutura conceitual 

sobre o tema Qualidade de Vida (Ibid.; TSAI et al., 2009), pois este incorpora 

aspectos multisetoriais, ou seja, classificam as interações humanas a partir das 

diferentes facetas da vida: capacidade de consumo das famílias, acesso ao 

lazer, garantia de benefícios sociais, educação e esperança de vida. 

A ideia de Qualidade de Vida refere-se a uma noção polissêmica, é verdade, 

contudo tem sido mais atrelada ao grau de satisfação encontrado na vida 

familiar, social e ambiental. Acredita-se que o conceito tem a capacidade de 

efetuar uma síntese cultural, pois pode ser integrado por vários tipos de 

indicadores. No caso do presente trabalho, busca-se identificar os elementos 

considerados como padrão mínimo e essencial de conforto e bem-estar 

(MINAYO et al., 2000). Por refletir diversos significados que significam 
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experiências e valores de indivíduos e coletividades, sendo ainda passível de ser 

territorializado, o termo, portanto reflete uma construção social e política com 

marca de relatividade cultural. 

A partir desse conjunto de definições, a Qualidade de Vida passa a depender 

da estrutura de classes sociais, dos diferentes níveis de acesso aos serviços e 

bens urbanos, da garantia de diretos e dos processos de justiça social e 

ambiental. A principal força motriz é estabelecida pela própria construção da 

noção de Cidadania e Direitos no processo histórico de formação da sociedade. 

No campo da cidadania, logicamente, as lutas sociais e a ampliação dos 

processos democráticos de participação e acesso aos serviços públicos levam 

às pressões sobre os sistemas sociais e pela exigência e reconhecimento de 

mais direitos. No caso dos sistemas sociais, aqui entendido pelo conjunto de 

políticas e regulamentações sociais, entende-se políticas e marcos legais que 

concretizam os dizeres estabelecidos pelos Direitos Fundamentais, tais como 

acesso à educação, saúde, assistência social, segurança pública. Atrelados a 

estes, incorporam-se ainda o direito ao lazer e o acesso a bens culturais e sua 

reprodução. 

Da mesma forma, o aumento da expectativa de vida em toda a sociedade 

brasileira, ocasionada pela melhoria das condições de vida e avanço científico 

do setor saúde, também pressiona as redes de seguridade e altera as práticas 

de consumo. É fundamental entender como as pessoas estão vivendo, afinal 

elas estão vivendo mais, porém, muitas vezes sob padrões elevados de 

desgastes emocional e vulnerabilidade social. 

A própria entrada de novos empreendimentos industriais, mesmo que 

geralmente incorporada às análises econômicas, impõe desdobramentos sobre 

a realidade social, impactando diretamente o modo de vida local. Inclusive, a 

interpretação a respeito dos riscos relacionados aos níveis de exposição de 

territórios às externalidades oriundas de atividades produtivas é muito comum 

em estudos de impactos relativos à cadeia de E&P. A vulnerabilidade social e a 

qualidade de vida de grupos sociais têm uma forte natureza econômica, que em 

momentos de crise ou de crescimento econômico podem acarretar até mesmo 

em rompimentos da estrutura social. 
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As mudanças no padrão de consumo que a própria sociedade redefine e se 

mobiliza para conquistar e o conjunto das políticas públicas e sociais que 

induzem e norteiam o desenvolvimento humano, são os principais vetores de 

mudanças no modo, nas condições e na qualidade de vida. 

Acreditar que os indivíduos e as sociedades podem mudar é parte 

fundamental da construção de um futuro onde a qualidade de vida seja a 

prioridade. Uma análise um pouco mais distanciada mostra que o mundo e, 

principalmente, o espaço urbano, está em permanente transformação, com 

pessoas, organizações, empresa e governos em mutação contínua. As 

percepções e condições sociais que são induzidas pelos problemas urbanos, 

pela desigualdade e a organização política e econômica do sistema assistencial 

são as forças motrizes geradoras de mudanças na qualidade de vida nas cidades 

e nas populações. 

O estado a ser avaliado nesse item pode, então, ser organizado a partir de 

seus diferentes componentes. 

- Sistema de Ensino: o nível de escolaridade do país, por exemplo, é um 

indicador básico para a análise do desenvolvimento social e humano. No âmbito 

da sociedade quanto maior a escolaridade entre os membros da família, maior a 

possibilidade de mobilidade social da mesma, de entrada do adolescente na 

universidade e da redução da vulnerabilidade à violência urbana (FERREIRA; 

VELOSO, 2003).  

Mais do que um fator que permita acesso ao mercado de trabalho ou à renda, 

a escolaridade é um definidor da qualidade de vida das pessoas. Nesse sentido, 

os sistemas de ensino devem se estruturar em cada município ou região a partir 

das atuais condições de oferta, em seus distintos níveis. O analfabetismo, 

mesmo regredindo radicalmente nas últimas décadas, ainda é uma mazela que 

precisa ser combatida, principalmente nas periferias urbanas e no interior. Da 

mesma maneira, com o avanço da cobertura do ensino fundamental nas cidades, 

é preciso observar como vem sendo o acesso e a permanência do jovem no 

ensino médio, pois, em camadas populares sabe-se que a relação 

trabalho/educação transformou-se num dilema da família, já que muitas vezes o 

adolescente é obrigado a buscar fontes de sustento, evadindo do ambiente 

escolar. 



 
 

Sistema de Indicadores Socioambientais no Âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

Revisão dos Temas 
Pág. 

35 / 84 

 

 

 

  

Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_04  

Revisão 03 

05/2017 

 

- Saúde e longevidade: especialmente nos grandes centros urbanos, mas 

em todas as regiões do Brasil, ocorreu o aumento da expectativa de vida. Com 

isso, há uma pressão direta sobre os serviços de saúde e previdência. 

Indicadores de Longevidade permitem mensurar o “progresso humano” no 

âmbito da qualidade de vida, já que além da expectativa, é necessário medir as 

estruturas de serviços à população idosa, o acesso da mesma à renda e aos 

benefícios sociais, a estrutura familiar (muitos idosos permanecem como chefe 

de família) e as possibilidades de lazer. 

Em relação à saúde, as vulnerabilidades socioambientais e as limitações 

físicas e psicológicas podem alterar as funções sociais e restringir 

oportunidades, perdidas por conta de doenças, falta de tratamentos e outros 

agravantes. No conjunto territorial da Bacia de Santos é fundamental priorizar a 

identificação e o mapeamento das condições de saúde da população, pois, na 

maioria dos casos, estas estão relacionadas a diversos determinantes sociais e 

econômicos, que escapam da análise única do sistema de saúde e sua estrutura 

hospitalar. O foco na atenção básica e o conhecimento a respeito da organização 

da rede de saúde na região é central para o monitoramento da Qualidade de 

Vida. 

- Lazer e Cultura: a pressão ocasionada por cadeias produtivas industriais 

ou pelo processo acelerado de urbanização de um município, por exemplo, 

acarreta mudanças nas estruturas da cultura local, seja de povos tradicionais ou 

populações nativas. Por outro lado, o avanço dos serviços urbanos, 

especialmente relacionados ao campo do lazer e da própria cultura, deixou de 

ser tratado apenas como bens de consumo e passou a ser visto como direitos 

sociais básicos dos habitantes de uma cidade. Uma cidade bem estruturada e 

que tenha capacidade de proporcionar bem-estar aos seus moradores precisa 

oferecer atendimento em atividades e espaços de lazer, de prática esportiva e 

cultural. Por outro lado, o aprimoramento da legislação e a formação de fóruns e 

espaços de debate, tem sido fundamental para o reconhecimento da diversidade 

cultura presente nas cidades. 

- Assistência Social: diferentemente da discussão sobre vulnerabilidade 

social, que foi tratado anteriormente a partir da sua relação com os riscos sociais 
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e ambientais, neste ponto os fatores de renda e de benefícios serão 

considerados como mecanismos que garantem uma melhora na qualidade de 

vida de grupos sociais que se encontram em condição de pobreza ou de 

precariedade socioeconômica, pois, hoje em dia, são instrumentos políticos e 

econômicos capazes de gerar mobilidade social. A melhoria de renda e o acesso 

a benefícios sociais se transformaram em importantes meios para a mudança no 

padrão de consumo das famílias, que passaram a contar com uma nova rede de 

bens e serviços, proporcionando uma melhora não apenas na vida dos 

indivíduos, mas da comunidade onde estão inseridos como um todo. Além disso, 

essa questão passa a ser tratada também como vetor de geração de economia 

local. 

O principal impacto ocasionado pelas pressões sobre os sistemas sociais 

tem sido a perda de cobertura (dos serviços coletivos urbanos) e seu acesso 

desigual (à educação, à saúde e à segurança pública), principalmente 

dependendo das condições do lugar e da inserção do grupo social. A 

desigualdade de forças e de capital acaba por produzir resultados díspares e 

distinção social. A disputa por serviços e bens urbanos, por sua vez, também 

tende a seguir na direção dos pontos da cidade com maior peso econômico e 

político. É claro, e isso deve ser enfatizado 

Por diferentes meios e formas vem ocorrendo uma melhora no acesso aos 

benefícios sociais e ao reconhecimento de direitos, contudo, ainda está presente 

na sociedade brasileira o tratamento muitas vezes desigual por parte de políticas, 

programas e estruturas jurídicas. 

O Estado e os governos, em reposta às pressões da sociedade e às lutas no 

campo dos direitos e da cidadania, ampliam suas ações a partir do 

aprimoramento e do avanço dos sistemas sociais, na elaboração de políticas de 

reconhecimento e respeito à diversidade cultural e de promoção da saúde. A 

ação governamental ou comunitária sobre os espaços das cidades está 

compartimentalizada em setores econômicos e sociais e distribuída por 

diferentes interesses e maneiras de organizações. Assim, tanto políticas como 

as lutas sociais são vetores que devem ser acompanhados, no entanto, 

especificando aqueles relacionados ao estado da Qualidade de Vida aqui 

definido. 
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No âmbito da saúde, por exemplo, quando visto no sentido ampliado, as 

políticas e lutas sociais podem se apoiar na compreensão das necessidades 

humanas fundamentais, materiais e imateriais, sendo um conjunto de práticas 

que envolvem a noção de promoção da saúde. O foco, então, supera um único 

setor saúde, adotando a análise do conjunto de determinantes intersetoriais que 

agem sobre a vida como um todo. Com isso, as políticas e lutas sociais assumem 

o papel de mediação entre as condições materiais de existência e as inúmeras 

situações de vulnerabilidade social na qual estão expostos pessoas e territórios, 

preconizando como estratégia de enfrentamento ações de ampliação dos 

serviços e dos direitos sociais. 

 

4.1.2 Vulnerabilidade Social 

Conforme estabelecido no Relatório 06 da Empresa Science, o tema 

Vulnerabilidade Social é tratado a partir de diversos indicadores, que envolvem 

faces distintas do meio social e econômico onde vivem as populações. Sabe-se 

que vulnerabilidade é um conceito interdisciplinar, fazendo sentido considerá-la 

a partir de um caráter multifacetado, diferindo-a, por exemplo, do conceito de 

exclusão. Nesse sentido, é preciso considerar os determinantes sociais e 

ambientais com potencial de aumentar a vulnerabilidade social (CASTROI; 

ABRAMOVAY, 2002). 

Ao todo, no relatório supracitado, foram listados 18 indicadores de análise 

da Vulnerabilidade Social. Contudo, o termo também está atrelado a ideia de 

risco e de exposição, e por conta disso é preciso estabelecer algumas categorias 

e com conceitos como critério para uma melhor delimitação das variáveis e 

indicadores que evidenciarão o grau de vulnerabilidade de lugares e pessoas 

frente a algum risco de caráter ambiental e/ou social.   

No debate sobre as forças motrizes atuantes na região da Bacia de Santos, 

a Dinâmica Demográfica, atrelada aos processos de produção de desigualdades 

sociais inerentes ao nosso sistema político e econômico, é um importante vetor 

de geração de pressões sobre o espaço e grupos populacionais com potencial 

de elevação ou redução das vulnerabilidades sociais. 
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Historicamente, em grande parte das cidades brasileiras onde foram 

instaladas grandes indústrias, aconteceu um marcante processo de migração, o 

que ocasionou não apenas em formas de pressão sobre o sistema social dos 

municípios, mas numa transformação dos padrões de sociabilidade e de 

relações econômicas.  

No caso da UO-BS há uma expectativa quanto ao modelo de 

desenvolvimento que será adotado na região da Bacia de Santos. No relatório 

Produto B, a apresentação sobre a característica da cadeia de petróleo e gás 

que se desenha na região de estudo, contudo, demonstrou que há hoje um novo 

parâmetro de exploração e produção (GEOECONOMICA, 2016a). Acredita-se 

que dificilmente o que ocorreu na Bacia de Campos será reproduzido na zona 

costeira entre Rio de Janeiro e Santos.  

A necessidade de estabelecimento de uma cadeia local de serviços e 

fornecedores, a geração de emprego em larga escala e o crescimento acelerado 

de áreas urbanas ainda são questões incertas, diferentemente do que se teve 

em Macaé. Não se sabe ao certo quais serão as principais mudanças no cenário 

socioeconômico da Bacia de Santos para os próximos anos, no entanto, 

reconhece-se que seu grau de complexidade, seja em termos sociais, ambientais 

ou econômicos supera em muito os acontecimentos no Norte Fluminense. 

Além disso, por se tratar de um conceito com múltiplas dimensões, a 

vulnerabilidade social é uma das condicionantes estruturantes da sociedade 

brasileira (CARDOSO, 2004). Tanto os grupos como os indivíduos encontram-

se distribuídos no espaço social a partir de diferentes posições, separação esta 

estipulada por disparidades radicais em termos de oportunidades e níveis de 

exposição à condição de pobreza e de injustiças.  

O incremento populacional sobre um território específico, a princípio, não é 

fator de vulnerabilidade, mas ao ser correlacionado a lugares expostos às cargas 

maiores de riscos ambientais (áreas alagáveis) ou às condições de injustiça 

social (violência e precariedade habitacional em favelas e loteamentos urbanos 

periféricos), tem-se aí um cenário agravante das situações de vulnerabilidades 

enfrentadas por grupos e pessoas. 

Pensar a vulnerabilidade requer definir elementos do ambiente e da vida 

humana que se apresentam ex ante, como as oportunidades de acessos a 
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recursos de toda ordem por parte da população, tais como renda, serviços, 

capital e poder, ou seja, chances que se definem antes mesmo do nascimento, 

no curso da história de grupos e classes sociais. E, por outro lado, disparidades 

que se manifestam ex post, ou seja, no processo de distribuição de renda e do 

fruto do trabalho social, no reconhecimento e acesso aos direitos civis e nas 

possibilidades ou não de mobilidade socioeconômica. 

Um elo central que se quer estipular neste relatório e que permite determinar 

o viés de abordagem deste tema pode ser estabelecido por meio do debate sobre 

a pobreza no espaço social. Pois, a condição de pobreza responde tanto aos 

elementos estruturais de uma sociedade desigual, que no seu próprio movimento 

de reprodução tem como essência gerar disparidades, como também está 

vinculada aos fatores econômicos, que por conta da distinção social entre 

lugares e a dinâmica demográfica neles atuantes, estabelece diferentes 

mecanismos e formas de distribuição das riquezas e de riscos ambientais e 

socioeconômicos.  

Seguindo nesta linha de pensamento é fundamental então, no âmbito da 

discussão sobre dinâmica demográfica e desigualdade, tentar compreender 

algumas das razões que fazem persistir os diversos elementos e padrões de 

distinção social, determinantes para a atual organização socioespacial e 

econômica dos municípios e territórios da área de estudo deste projeto. 

A incidência das pressões sobre os territórios confrontará justamente as 

condições socioeconômicas dos diferentes grupos sociais, distribuídos 

distintamente sobre o espaço e sobre as estruturas urbanas. Conhecer melhor 

esta condição dependerá do acesso às informações e dados relativos a esses 

agrupamentos populacionais. O importante nessa situação seria identificar quais 

fatores são novos e quais permanecem ao longo do tempo, tendo seus efeitos 

ampliados por conta da presença de forças motrizes e das pressões. Por 

exemplo, é possível delimitar o peso e o grau de influência da Petrobras e de 

sua rede de serviços sobre às condições de vida da população de um município 

ou sobre o desenvolvimento de uma região? A ideia é que o sistema contribua 

para ajudar a responder a questões como esta. 
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O nível de pobreza e de precariedade habitacional em que se encontra uma 

família pode ser avaliado por indicadores de renda e de domicílio. Contudo, nos 

termos da vulnerabilidade, é necessário conjugar esses elementos aos aspectos 

relacionados ao ambiente. Assim, para monitorar a vulnerabilidade social de um 

território é preciso agregar, por um lado, indicadores de renda, de condição social 

das famílias, dos domicílios e seu entorno; por outro, informações a respeito da 

média salarial de empregados da indústria de transformação, da variação do 

emprego no setor de petróleo e gás, do índice de desemprego e da perda de 

receita por parte das prefeituras4. Assim, é possível relacionar a realidade 

socioeconômica entre diferentes escalas de análise.  

Essa construção não apenas permite diagnosticar o estado no qual 

interferem pressões específicas, mas auxilia na identificação de grupos e lugares 

com um grau de vulnerabilidade social maior na região da Bacia de Santos. Por 

sua vez, também destaca os efeitos gerados por atividades poluidoras sobre a 

vida e o ambiente, que terão sua intensidade e impacto diretamente 

influenciados pelo grau de dependência das condições de produção e 

reprodução sociais do ambiente natural.  

É sabido que em processos desiguais, há uma tendência de uma maior 

carga de problemas ambientais e sociais recair sobre populações mais pobres e 

localizadas em áreas vulneráveis, com uma distribuição injusta de serviços 

urbanos, podendo inclusive gerar o que alguns autores chamam de Zonas de 

Sacrifício5 (BULLARD, 2004). 

As principais respostas dadas no enfrentamento das vulnerabilidades 

provêm das políticas públicas e sociais e ações mitigadoras. Afinal, o caráter 

estruturante da desigualdade social exige um conjunto de iniciativas que tendem 

a reorganizar as relações socioeconômicas na sociedade, atacando a má 

distribuição de renda e dos resultados da divisão precária do trabalho social.  

                                            
4 Em relação aos indicadores de renda e emprego, a Petrobras possui alguns dados 

relativos a sua força de trabalho que podem auxiliar na criação de comparações entre o nível de 

emprego no setor de petróleo e gás e demais setores econômicos de um município. 
5 Áreas com forte presença de populações pobres que residem próximas à instalações 

industriais geradoras de poluentes. 
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Da mesma forma, a injustiça social, agravada devido ao aumento da pobreza 

e da violência, somente podem ser combatidas caso haja o reconhecimento 

dessa condição entre os grupos e territórios. O estabelecimento de direitos 

sociais e os mecanismos legais que atuam sobre as atividades produtivas, 

auxiliam no reequilíbrio das forças sociais, garantindo o atendimento às 

populações vulneráveis e discernindo o acesso a benefícios e a programas de 

assistência social, por exemplo. 

 

4.1.3 Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos 

Em relação ao tema sugerido pela Science, foi realizada uma simplificação 

na nomenclatura proposta, passando para Infraestrutura Urbana e Serviços 

Públicos e um novo esforço de conceituação. A revisão mais importante se deu 

na proposição dos constituintes que formam o campo da infraestrutura no meio 

urbano, que auxiliarão na identificação de variáveis e indicadores, estabelecendo 

no âmbito do Marco Ordenador FPEIR os principais pontos que relacionam a 

temática em análise aos componentes força motriz, pressão estado, impactos e 

repostas.  

O Relatório Science incluía indicadores que tratavam desde o repasse de 

royalties às prefeituras municipais até mesmo taxas de crescimento 

demográfico. Como proposta, a nova abordagem evidenciará que a rede urbana, 

vista como um conjunto de aglomerações que produzem bens e serviços, deve 

estar amparada por uma infraestrutura de suporte material e social de apoio à 

reprodução da vida nas cidades (SANTOS, 2005).  

Com certeza uma das principais forças motrizes do nosso tempo, a 

Urbanização tornou-se o processo humano mais dinâmico na 

contemporaneidade, com uma velocidade e intensidade que avançou sobre as 

relações sociais e sobre o ambiente global, consolidando-o como principal modo 

de vida no planeta. É verdade também, que a urbanização representa um campo 

abrangente em conteúdo, teorias e práticas, sendo preciso reduzi-lo, dando 

visibilidade aos seus formantes que se deseja acompanhar e monitorar.  
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O processo de urbanização, hoje, tornou-se o motor central das atividades 

econômicas, gerando, inclusive, as condições materiais necessárias para a 

produção e acumulação de capitais. As inovações tecnológicas e informacionais 

no meio urbano, por exemplo, também têm o papel definidor de novas 

necessidades, pois se reduzem o tempo de retorno do capital e diminuem a 

fricção da distância, limitam, porém, a extensão geográfica da qual as empresas 

e grandes agentes econômicos podem procurar por fornecimento ampliado de 

trabalho e matéria prima sem com que enfrentem competições em mercados 

mais avançadas (HARVEY, 2008).  

Portanto, a urbanização passou a ser o fenômeno propulsor da divisão social 

do trabalho, resultado do reinvestimento contínuo na expansão da produção. 

Contudo, conjugado a esse processo, o espaço urbano exige uma vasta cadeia 

de serviços básicos e de consumo coletivo, fundamentais ao desenvolvimento 

econômico e à reprodução social, e sua distribuição desigual acaba por definir 

aqueles que terão melhores acessos a bens urbanos e seus direitos garantidos. 

É possível definir parte dos bens da cidade, ou seja, elementos materiais e 

políticos que permitem aos sujeitos e indivíduos viver e conviver no meio urbano, 

neste caso, políticas e serviços de saneamento, mobilidade e habitação.  

Saneamento: considerado como uma função pública de interesse comum 

regional e metropolitana, o saneamento torna-se peça chave para o 

desenvolvimento econômico e social de qualquer cidade. Pois, é um serviço 

básico para a garantia da saúde da população e de redução da vulnerabilidade 

social e ambiental. Parte do bem-estar da sociedade urbana passa diretamente 

por suas políticas de saneamento, que atualmente, já contam com importantes 

fontes de dados e plataformas de informação, que todas juntas e integradas 

formam o Sistema Nacional de Saneamento.  

No tema Urbanização o tratamento será distinto ao tema da Infraestrutura 

Logística, mais voltado ao viés industrial e produtivo, ou seja, visto a partir das 

atividades operacionais da UO-BS, por exemplo. No tema da Infraestrutura 

Urbana, o Saneamento estará interligado a outras funções públicas, tais como 

moradia e mobilidade urbana, articulação esta fundamental para o 

desenvolvimento sustentável do meio urbano. 
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Mobilidade Urbana: a região formada pela área de influência da Bacia de 

Santos tem as seguintes características: duas importantes regiões 

metropolitanas do país (Baixada Santista e Rio de Janeiro); uma faixa costeira 

que se estende ao longo de quatro estados brasileiros; duas regiões que vivem 

uma fase acelerada de crescimento em termos de produtividade econômica 

(Vale do Itajaí e Litoral Norte Paulista); e conta ainda com municípios periféricos 

com taxas elevadas de incremento demográfico (ex: Maricá e Itanhaém).  

Essas condições são elementos que podem afetar diretamente os sistemas 

de transportes municipais e regionais da área de estudo. Conforme apresentado 

anteriormente, a urbanização como força motriz e vetor de expansão da malha 

urbana sobre o espaço, engendrou um cenário onde a mobilidade transformou-

se não apenas num serviço básico, mas fator central de acesso aos recursos e 

serviços urbanos, tais como mercado de trabalho e consumo. Para aqueles com 

dificuldade de locomoção, há uma dupla situação de precariedade, pois 

geralmente habitam localidades distantes dos centros econômicos (ou seja, do 

emprego e dos sistemas sociais, como saúde e educação), e por sua vez, 

carentes em termos de infraestruturas urbanas, mais insalubres e vulneráveis a 

fenômenos ambientais. 

Habitação: este item vem ao encontro de uma das principais preocupações 

quando se está diante de um processo de reestruturação do espaço urbano 

regional. Por conta do início da exploração e produção de petróleo e gás na 

camada do pré-sal, há a entrada de um novo vetor de desenvolvimento 

econômico na faixa costeira da Bacia de Santos. Há uma interpretação que 

considera que esse tipo de processo tende a induzir movimentos de migração 

de trabalhadores para as áreas produtivas, levando a aumentar a população dos 

municípios do entorno das cidades sedes de importantes empreendimentos 

industriais, pressionando ainda mais os sistemas de serviços públicos, 

principalmente o habitacional e o de mobilidade urbana.  

O déficit habitacional, especialmente entre as camadas populares, retrato de 

uma realidade nacional, passa a ser um parâmetro fundamental para a análise 

do equilíbrio regional em termos de infraestrutura e serviços urbanos.  Por outro 

lado, é preciso medir até que ponto o avanço da mancha urbana está atrelado 
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aos novos empreendimentos na Bacia de Santos e à geração de expectativa e, 

até que ponto essa dinâmica refere-se ao resultado inerente ao movimento de 

urbanização de cidades, já presente praticamente em toda zona costeira do país. 

Nesse contexto, como principal fonte de pressão sobre as infraestruturas 

urbanas inseridas nos setores costeiros da Bacia de Santos, pode-se afirmar que 

o adensamento populacional e a expansão da mancha urbana sobre o espaço 

trazem grandes desafios a lugares ainda carentes de uma estrutura de serviços 

urbanos consolidada, e abre novos pontos de atenção aos principais centros 

urbanos da área de estudo, pois mesmo com a tendência à estabilização da taxa 

de crescimento demográfico na RMRJ e na Região Metropolitana da Baixada 

Santista, por exemplo, o curso de expansão da malha urbana nessas regiões 

ainda se mantém. Como os três elementos selecionados para este estudo – 

Saneamento, Mobilidade Urbana e Habitação – estão entrelaçados, o problema 

se torna cada vez mais complexo e passa a exigir ações integradas de diferentes 

atores e entes públicos. 

O processo de adensamento populacional e/ou de expansão urbana, 

historicamente, tem caminhado independente das cidades estarem providas ou 

não de infraestrutura de serviços urbanos. O que ocorre é uma permanente 

dinâmica de formação de centros e periferias, estas últimas dispostas de todas 

as formas e carências, com diferentes patamares de serviços urbanos 

disponíveis. Neste caso, conhecer como está a estrutura da rede de saneamento 

sobre o espaço urbano da região da Bacia de Santos; como vem atuando as 

políticas e programas habitacionais e seus reais impactos sobre os territórios 

centrais e periféricos e; como está distribuída a rede viária nos municípios da 

área de estudo são os primeiros passos para identificar o real estado das coisas 

e as verdadeiras transformações relativos à infraestrutura urbana que estão em 

andamento. 

A condição de precarização da infraestrutura urbana é uma propriedade da 

história, já descrita por estudos clássicos que buscavam entender as relações 

entre os arranjos de poder e de capitais econômicos que impulsionaram o 

processo de industrialização com as condições materiais de vida da classe 

trabalhadora nas cidades (ENGELS, 2008).  
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Devido à urbanização ser o motor de um sistema econômico no mundo hoje, 

a própria cidade se organiza e se constitui a partir da divisão social do trabalho 

e da distinção social entre lugares e territórios. O que se quer dizer é que os 

efeitos negativos da urbanização estão intimamente ligados à acumulação de 

capital e ao grau de pauperismo dela decorrente, isso porque o trabalhador e o 

morador de áreas periféricas, para se manter na cidade, precisam ocupar áreas 

desprovidas de serviços públicos que são menos custosas economicamente, 

porém, altamente vulneráveis em termos socioambientais.  

Esse processo pode ser conhecido também como Espoliação Urbana 

(KOWARICK, 2000), condição que representa um somatório de problemas e 

extorsões que se opera pela inexistência e precariedade de serviços de consumo 

coletivo, relacionados justamente ao acesso à terra e à moradia, às longas 

viagens ao trabalho e à sobrevivência sobre áreas insalubres em termos de 

saúde e violência.     

Muito tem se investido, principalmente nas últimas décadas, em projetos e 

intervenções de infraestrutura urbana, especialmente nas regiões metropolitanas 

e nos grandes aglomerados urbanos. Não faltaram programas e políticas 

destinadas à promoção do saneamento básico em favelas e loteamentos 

periféricos e à revitalização de centros comerciais. A questão é compreender 

como funcionam e onde melhor responderam à demanda.  

Programas emblemáticos como o Minha Casa, Minha Vida e o Programa de 

Aceleração do Desenvolvimento - PAC geraram importantes mudanças recentes 

nas estruturas urbanas em vários municípios do Brasil, contudo, em algumas 

localidades e cidades, enfrentaram maiores obstáculos para sua efetivação. O 

conhecimento sobre o estado da Infraestrutura Urbana é fundamental para 

entender o porquê desses impactos obedecerem a distintas ordens e efeitos. Da 

mesma forma, é preciso compreender a verdadeira capacidade de 

transformação dessas respostas.  

Alguns autores (CARLOS, 2001; MARICATO, 2011) defendem que as 

políticas urbanas, e não políticas de saneamento, moradia ou transporte apenas, 

devem abarcar um amplo domínio de experiências, envolvendo atores de 

diferentes setores e campos técnicos e científicos. Conforme mencionado na 
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discussão sobre Urbanização, está-se diante de um processo heterogêneo, 

veloz e complexo, que exige repostas mais profundas e estruturantes. 

As repostas aos problemas e aos impactos da precarização das estruturas 

de serviços, por serem as bases materiais da vida, precisam atender ao conjunto 

de elementos que envolvem a vida nas cidades. Um programa habitacional não 

pode estar descolado das políticas e da rede viária da cidade, do mesmo jeito 

que a construção de uma rodovia não deve estar desconectada da direção e do 

percurso traçado pela malha urbana e pela formação de novos mercados de 

trabalho e de consumo.   

Como um exercício de síntese da dimensão social e dos temas associados, 

é possível construir um quadro onde são relacionados os temas até então 

elaborados, observados no sistema de monitoramento, as forças motrizes 

atuantes sobre o espaço e possíveis vetores de pressão sobre os territórios, 

economias e populações. 

Quadro 2 - Dimensão Social 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

4.2 Dimensão Ambiental 

No tema aqui apresentado, há uma proposta de alteração do nome sugerido 

no Relatório 06 da Empresa Science: Uso dos Recursos Marinhos.   
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O termo Conflito no âmbito de um sistema socioeconômico sugere uma 

relação de encontro ou choque entre atividades econômicas, entre grupos ou 

entre territórios e agentes econômicos. Contudo, de acordo com os indicadores 

sugeridos no Relatório 06, torna-se difícil identificar e monitorar situações de 

conflito relacionando linearmente as informações selecionadas para este tema.  

O termo Conflito, que é amplamente utilizado na literatura para tratar das 

questões socioambientais, transcende as questões de direito de uso e de 

propriedade, sem que haja consenso em relação aos elementos 

socioeconômicos que o estrutura, principalmente em relação aos modos de 

exploração e preservação dos recursos ambientais (FUKS, 2001; ACSELRAD, 

2004). Tal condição dificulta a delimitação da temática e sua abordagem a partir 

de um sistema de monitoramento.  

Segundo Acselrad (2004) os conflitos aparecem geralmente nas discussões 

sobre a avaliação dos impactos ambientais que decorrem do processo de 

licenciamento de novos empreendimentos, quando os interesses econômicos e 

ambientais se opõem em razão dos possíveis impactos ao ecossistema e à 

sociedade local e como algo a ser prevenido.  

Para Zhouri e Laschefski (2010), os conflitos ambientais surgem das distintas 

práticas de apropriação técnica, cultural e social. Eles organizam os conflitos 

ambientais como: distributivos, espaciais e territoriais. O primeiro caracteriza 

desigualdades sociais no acesso e utilização dos recursos naturais, o segundo 

se dá quando os efeitos ou impactos ambientais ultrapassam os limites entre os 

territórios de vários agentes ou grupos sociais e o terceiro se estabelece quando 

a consequência ambiental e social pela apropriação territorial se opõe às formas 

de usos que dependem da regeneração natural do meio utilizado.  

Em muitos casos, os vários tipos de conflitos podem coexistir e alguns 

podem até mesmo provocar consequências que pertencem a outro tipo. Entre os 

usos costeiros, os principais tipos de incompatibilidade são de ordem locacional, 

organizacional, ambiental e visual. O locacional é quando dois ou mais usos 

precisam estar no mesmo local, mas o espaço é insuficiente. Organizacional, um 

uso causa danos sobre outro. Ambiental, o uso causa impacto no ecossistema 

local e restringe outros usos que necessitam da conservação do ecossistema, e 
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visual é quando um uso alterou os valores cênicos de forma que outros usos não 

toleram (VALLEGA,1999). 

Sem dúvida, a Zona Costeira da Bacia de Santos (ZCBS) caracteriza-se 

como uma zona de potenciais conflitos pois trata-se de uma região que 

concentra ecossistemas frágeis, com limitada capacidade de adaptação do 

ponto de vista ambiental, onde diferentes atividades que apresentam forças 

sociais desequilibradas ocorrem. Exemplos são as atividades relacionadas à 

conservação dos recursos naturais com o estabelecimento de áreas restritivas 

de usos, a pesca e a maricultura, a navegação (o comércio internacional se  

realiza praticamente através do transporte marítimo), os usos militares, a 

extração de diferentes recursos minerais, instalações de cabos e energia, defesa 

costeira, etc. Muitas dessas atividades produzem impactos e podem gerar 

conflitos relacionados aos usos do espaço marinho, onde as características de 

interdependência de ecossistemas, amplificam eventuais danos causados ao 

meio ambiente e consequentemente às atividades econômicas.  

 

4.2.1 Uso dos Recursos Marinhos  

No que concerne às atividades de E&P, especificamente, na fase de 

avaliação da área produtora, navios que fazem a varredura sísmica do local a 

ser explorado, geram a exclusão de áreas de pesca, assim como em torno de 

plataformas. Nessa etapa, pode ocorrer, por exemplo, afugentamento de 

espécies marinhas devido às ondas provenientes da sísmica, além de blowout 

na fase de perfuração. A instalação de dutos podem requerer a retirada ou 

modificação na comunidade de algas bentônicas, alterando a qualidade 

ambiental; a atividade sísmica e o tráfego de embarcações causam perturbação 

na biota marinha e ainda, a drenagem de áreas alagadas para a perfuração de 

poços, podem significar o comprometimento de toda uma cadeia alimentar pela 

migração de detritos e a destruição de microrganismos ou por meio do 

soterramento do leito marinho, tornando as atividades petrolíferas em áreas 

longínquas no mar, potenciais causadores de impactos e consequentemente 

conflitos no ambiente marinho como um todo.  
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Assim, percebendo um campo de monitoramento vasto e entendendo que 

não é o monitoramento dos conflitos, o objeto deste trabalho, mas sim as 

mudanças socioambientais nas áreas de influência das atividades de petróleo e 

gás, a proposta do presente relatório é substituir o Tema: Conflito de Uso do 

Espaço Marinho por USO DOS RECURSOS MARINHOS entendendo que este 

tema abrange, no âmbito da  dimensão socioambiental, os objetos, que uma vez 

monitorados, podem traduzir as mudanças  na área de influência das atividades 

de E&P na Bacia de Santos. 

Essa escolha considerou seu caráter abrangente, na medida em que é capaz 

de refletir os aspectos socioeconômicos das atividades atreladas ao uso dos 

recursos marinhos potencialmente renováveis de relevância econômica e social 

na área, ao mesmo tempo que permite traduzir aspectos da qualidade ambiental 

e de suas fontes de alteração. 

Ampliar o foco num único tema, não limita os eventos a serem monitorados, 

mas sim, faz um recorte objetivo do que deve ser monitorado na dimensão 

ambiental, de forma a traduzir as mudanças socioambientais na área de 

influência das atividades de E&P, onde o ambiente marinho não é visto apenas 

como um alvo de impactos, mas sob uma perspectiva de que os usos de seus 

recursos interagem com aspectos sociais. Além disso, este tema, que oferece 

um recorte específico, mas podendo ser abordado por diferentes vieses 

analíticos, permite reduzir a quantidade de indicadores a serem utilizados, 

aumentando a factibilidade e eficiência do Sistema de Monitoramento, além de 

contar com um conjunto de dados que já vem sendo produzidos em 

consequência do processo de licenciamento das atividades de E&P, realizadas 

pela Petrobras na Bacia de Santos. 

Sabe-se que outros eixos temáticos poderiam ser propostos para o 

monitoramento socioambiental da área considerando-se outras atividades 

socioeconômicas associadas ao ambiente marinho, presentes na Bacia de 

Santos e sob influência da atividades de E&P, como o tráfego marítimo, que 

inclui não apenas as atividades de cabotagem ou transporte náutico de grande 

porte, mas também as atividades náuticas esportivas e ou costeiras de 

transporte; ou as atividades  relacionadas à conservação ambiental que ao usar 
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os espaços marinhos, muitas vezes, de forma exclusiva, pode impactar 

atividades socioeconômicas como a Pesca e a Maricultura ou mesmo o turismo. 

Entretanto, esses aspectos já estão presentes em outros temas. 

Sendo assim, entendemos que ao dirigirmos o foco do monitoramento na 

dimensão ambiental, para os recursos marinhos, que estarão representados 

pelos recursos de relevância para as atividades socioeconômicas presentes na 

área, com rebatimento regional e mesmo nacional, como é o caso dos recursos 

relacionados às atividades de Pesca e Maricultura, será possível, de forma 

indireta, monitorar fenômenos econômicos, sociais e ambientais a elas 

atreladas, capazes de refletir as eventuais mudanças que se deseja monitorar. 

No caso específico das atividades de Pesca e a Maricultura, estas se 

constituem em forças motrizes no contexto socioeconômico da Bacia de Santos 

na medida em que a maior produção pesqueira do país em 2012 se deu na 

Região Sul, respondendo por 48,54% da produção nacional enquanto a região 

sudeste, respondeu por 24%6, havendo um aumento produtivo em ambas as 

regiões em relação a 2010. Do total de pescado produzido pela pesca extrativa 

marinha 40,57% teve origem na ZCBS. No que diz respeito à Maricultura, ela foi 

responsável por 43,9% da produção nacional no ano de 2011, sendo que 

somente 5,88% da produção nacional de pescado provém da aquicultura 

marinha e desse percentual 1,32% provém da ZCBS sendo que quase a 

totalidade (1,30%) provém do estado de Santa Catarina7. 

Para fins de indicadores, há a disponibilidade de uma base de dados que 

reúne as informações obtidas através do PMAP (Programa de Monitoramento da 

Atividade Pesqueira do Instituto de Pesca de São Paulo); dos projetos de 

monitoramento da atividade pesqueira realizados nos municípios de Angra dos 

Reis e Paraty, conduzidos pelas prefeituras locais em parceria com a fundação 

FIPERJ; e dos monitoramentos realizados pela UNIVALI/CTTMAR - 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ, em Santa Catarina. 

                                            
6 BRASIL. Ministério da Pesca e Aquicultura. Disponível em: 

http://www.pesca.sp.gov.br/noticia.php?id_not=12963. Publicado em: 13 set. 2013. 
7 Hoje dispomos de dados comparativos para todas estas modalidades produtivas de 

pescado apenas para os anos de 2012.  
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A preocupação com os recursos marinhos, como tema da dimensão 

ambiental, tem como meta traduzir como e quanto a capacidade de 

autodepuração dos ecossistemas naturais é respeitada e realçada e permitir 

monitorar os efeitos ocasionados por essas atividades sobre os ecossistemas 

marinhos e as dimensões desses efeitos na sociedade, enquanto que o foco no 

âmbito geral do espaço marinho é mais abrangente e muitas das atividades que 

usam este espaço estão sendo abordadas por outros temas. 

Os indicadores desenvolvidos a partir dessas forças motrizes serão 

estruturados de maneira que a dimensão ambiental dialogue com as dimensões 

econômica e social de forma a refletir o nível de equilíbrio do desenvolvimento 

econômico na região e refletir de forma significativa, mudanças socioambientais 

na área a partir de eventuais variações nos recursos pesqueiros. Para isso o 

acompanhamento das tendências e mudanças, usando-se como parâmetro o 

desenvolvimento sustentável, deve considerar os componentes Conservação 

biológica; Racionalização / eficiência econômica; Bem-estar e equidade da 

comunidade (CHARLES, 1992) na escolha de indicadores e se possível, para 

além destas três componentes "clássicas", incluir uma componente institucional 

através da aplicação da boa governação no sentido da melhoria da eficiência 

nos sistemas de gestão.  

Quadro 3 - Dimensão Ambiental 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

4.3 Dimensão Econômica 

Os relatórios B e C evidenciaram que a região da Bacia de Santos é 

constituída por setores costeiros e municípios extremamente heterogêneos entre 

si. A presença de grandes aglomerados urbanos ao lado de cidades de menor 

porte exige um esforço criativo para se pensar em estratégias de monitoramento 

das relações e estruturas econômicas. Há um deslocamento de escalas que se 

movimenta do local para o regional e, por que não dizer, sofrendo influência 

direta de determinações comerciais e composições globais. 

A rede urbana e os fluxos de comércio, serviços e negócios são decisivos 

para o estabelecimento da dinâmica econômica e espacial e, por tanto, para o 

desenvolvimento regional. A partir daí os níveis de integração de uma 

determinada região podem ser avaliados por meio do seu sistema e serviços 

urbanos (EGLER, 2010). 

Nesse aspecto, a capacidade de delimitar um campo econômico 

relativamente estável, capaz de atrair investimentos e capitais, passa a depender 

diretamente da consolidação e operações de redes logísticas, que não podem 

ser vistas como um conjunto de redes separadas (energia, transportes e 

telecomunicações), mas, sim, uma estrutura integral, interdependente, capaz de 

articular as potencialidades locais com grandes processos econômicos e 

empreendimentos industriais.  

Nos Produtos B e C (GEOECOMICA, 2016a; 2016b) alguns indicadores 

utilizados na caracterização dos municípios e da cadeia de petróleo e gás na 

Bacia de Santos evidenciaram uma distinta organização de serviços e de 

logística entre os setores costeiros. Os dados apresentados pelo Petrobras, por 

exemplo, no âmbito da dimensão econômica podem ser interpretados de duas 

formas: como expressões de atividades que exercem pressão sobre o ambiente, 

ou seja, informações sobre geração de resíduos em unidades operacionais, 

transporte de cargas e alteração no número de fornecedores nos últimos anos; 

ou representação de forças motrizes, tais como atividades e processos 

estruturantes, exemplificados pelos deslocamentos de passageiros por vias 
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aéreas, pela variedade e pela distribuição espacial dos pontos de apoio logístico 

(portos e aeroportos) à UO-BS e pela localização de fornecedores e das sedes 

de empresas que integram a cadeia de petróleo e gás.  

Considerando essas questões, na perspectiva da integração regional, serão 

trabalhados quatro temas: as Potencialidades Econômicas Locais, que permite 

uma focalização do olhar sobre o território, ou seja, observa-se o nível de preparo 

das cadeias produtivas dos municípios inseridos na Bacia de Santos, sua rede 

empresarial e sua diversidade econômica.  

Trata-se de um recorte para melhor acompanhar a geração de expectativa 

criada pelo anuncio de grandes empreendimentos nessas cidades, pela chegada 

de novos investidores e pela tensão criada a partir do embate entre verticalização 

econômica na região e a diversidade e heterogeneidade de cadeias produtivas 

locais; a Infraestrutura Econômica e Logística, por sua vez, refere-se a atual 

condição de integração entre a economia regional, a estrutura industrial, os 

serviços especializados distribuídos no espaço e os fluxos de capitais, pessoas 

e materiais que circulam entre os lugares e que se conectam a outras regiões do 

país e do mundo; o Emprego e Progresso Técnico, tema que circula pelos dois 

anteriores e representa as propriedades do local e da região que fomentam ou 

bloqueiam a integração regional a partir da economia, do investimento 

tecnológico e das redes urbanas e de logística. O que se quer dizer é que mais 

do que resultado de um contexto econômico e político puramente, o emprego 

está diretamente relacionado à especialização das cadeias produtivas e à 

expansão da produção numa escala regional ocasionadas por uma 

reestruturação econômica. 

Por fim, a Economia e o Desenvolvimento Regional é o grande tema síntese 

dos eixos temáticos anteriores, é a esfera de análise que permite criar 

comparabilidade tanto inter-regional, ou seja, que observa o comportamento da 

Bacia de Santos em relação às demais regiões do país, como também 

comparações inter-regionais, de forma a perceber os desequilíbrios econômicos 

e sociais internos à Bacia de Santos. 
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4.3.1 Potencialidades Econômicas Locais 

As Potencialidades Econômicas Locais, como tema de análise, devem ser 

interpretadas a partir do conjunto de dimensões mínimas que uma cidade deve 

ter para superar as atividades tidas como primárias, de forma a servir às 

necessidades dos setores secundários e terciários da economia, hoje em 

andamento. É fundamental que o ambiente produtivo local, que pode congregar 

cadeias de serviços, estrutura empresarial empreendedora, fontes de 

financiamentos e oferta de mão de obra, esteja equilibrado com as expectativas 

geradas, que passam a surgir quando a região na qual está inserida vem 

sofrendo com entrada de forças motrizes com capacidade de transformação 

estrutural na economia em diferentes escalas. 

Pensar essa geração de expectativa ocasionada pelo o aumento de 

produção e investimento em E&P, por exemplo, pode ser um exercício 

extremamente subjetivo, pois a união de diversas perspectivas sobre a economia 

local nem sempre é garantia de desenvolvimento dos mercados locais.  

Porém, no contexto de grandes mudanças, a própria geração de expectativa 

pode ser vista como força motriz que perpassa por diversas outras, já que em 

momentos específicos da economia local e regional tanto a esfera pública, com 

seus investimentos estruturantes e promoção de créditos financeiros, como a 

esfera privada, com prática empreendedora e desenvolvimento tecnológico 

podem promover a expansão dos setores e atividades econômicos. Ou, ao 

contrário, em um contexto de retração econômica, as mudanças na expectativa 

podem ser responsáveis pela restrição ao crédito, pela verticalização da 

economia, como fator de competitividade, e retração na oferta de serviços, na 

preparação de mão de obra e na diversificação das cadeias locais.  

Nesse sentido, o componente capital privado é um importante vetor de 

estruturação da economia local, contudo, que deve estar voltado aos processos 

também em escala regional. A reboque dos investimentos públicos, a atuação 

do empresariado é um termômetro que espelha as alterações de mercado, 

influenciando diretamente a produção, seus níveis de oferta e demanda por bens 

e serviços. Além disso, a ampliação ou o recuo deste capital impactará na 

geração de novas vagas de emprego ou, inversamente, no encolhimento do 

mercado de trabalho.  
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Da mesma forma, as atividades de E&P surgem como fatores estruturantes 

e forçantes que, por exemplo, geram demandas por bens e serviços 

especializados e financeiros nos mercados locais e podem servir tanto como um 

princípio de reestruturação ou de incremento econômico, como podem atuar 

como barreiras excludentes ao mercado interno da Bacia de Santos por conta 

da falta de uma rede empresarial capacitada para atender demandas por 

serviços especializados. Até este momento, aliás, os dados retirados da base da 

RAIS8 e os oriundos da própria Petrobras, trabalhados nos Produtos B e C, 

demonstraram uma concentração espacial de estabelecimentos que oferecem 

serviços e insumos às unidades operacionais da UO-BS e ao setor da indústria 

como um todo. Esta condição, se por um lado, está diretamente atrelada à 

estratégia de negócios das empresas, por outro, refere-se à existência ou não 

de fornecedoras locais. 

Com a entrada de importantes investimentos na Bacia de Santos, 

principalmente aqueles relativos às atividades de E&P, acredita-se que a 

capacidade geradora de desenvolvimento local tende a ultrapassar limites até 

então conhecidos, contudo esse fenômeno dependerá em grande medida da 

presença ou não de redes de serviços técnicos especializados e mão de obra 

qualificada na região. Neste caso, no entanto, ainda não se tem certeza se as 

atividades de E&P ligadas à exploração do pré-sal levará a esse salto de 

qualidade das cadeias produtivas locais e da plataforma de logística regional. 

Conforme já mencionado nos relatórios B e C, há um potencial tecnológico 

que pode contribuir tanto para a integração econômica entre os municípios do 

Projeto Piloto como da região da Bacia de Santos com o mercado internacional 

de produção em águas profundas e ultraprofundas. Os cenários futuros 

dependerão das decisões de investimentos que serão tomadas pelas principais 

instituições e atores envolvidos neste processo e pela existência de uma visão 

empresarial para a promoção do desenvolvimento e de mercados locais bem 

estruturados. 

                                            
8 Relação Anual de Informações Sociais/Ministério do Trabalho e Emprego 
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Para o exercício de monitoramento socioeconômico, esse ponto é 

fundamental, pois a constituição econômica da região é extremamente 

heterogênea, moldada por setores costeiros e por municípios de diferentes 

tamanhos e proporções econômicas, urbanas e sociais. Afinal, deve-se 

compreender que o peso de uma região metropolitana como a do Rio de Janeiro 

no conjunto das atividades empresariais e produtivas é um fato indutor de 

desenvolvimento regional da Bacia de Santos, da mesma forma que a 

identificação de localidades e municípios que podem vir a ser novos polos na 

oferta de serviços e de gestão empresarial auxiliariam no equilíbrio dos 

mercados locais e regionais, e na geração de oportunidades de emprego e de 

garantia de absorção de novos investimentos econômicos. 

Como resultado de uma possível reestruturação do ambiente de negócios, 

por conta da geração de expectativas nos mercados locais, temos: a demanda 

e a oferta por bens e serviços podem funcionar como fator de pressão, porém 

essas oportunidades podem não ser apropriadas como fator de desenvolvimento 

local e regional, caso o mercado local seja incapaz de competir com outras 

regiões dinâmicas (no país e no mundo), deixando de atender às necessidades 

das atividades seja de E&P, seja dos demais setores da economia; outro 

possível fator de pressão, que relaciona-se ao ambiente de negócios, se dá pela 

atual organização da legislação ligada ao setor empresarial, tais como o sistema 

fiscal e tributário de cada cidade e dos estados, o que permitiria ou não a 

ampliação da rede empresarial e sua sustentabilidade em termos de custo, de 

fornecimento e distribuição. 

Ou ainda, poderiam servir como elemento indutor do desenvolvimento 

econômico, que agregados à confiança do empresariado e ao 

empreendedorismo, aos novos investimentos e à presença de um mercado local 

e regional eficaz em termos de fornecimento e de possibilidades de negócios, 

elevando a região e os municípios a outro patamar econômico e produtivo. 

Para a reestruturação positiva dos mercados e do ambiente empresarial é 

fundamental a ampliação dos canais de diálogo e comércio entre os setores da 

economia. A formação de associações empresariais ou redes empreendedoras 

permitem respostas à dificuldade de manter a sustentabilidade do negócio e 

ajudam a garantir um retorno após recursos investidos nas empresas e na sua 
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produção. Além disso, ajustes na legislação podem contribuir para a redução da 

guerra fiscal entre localidades e para o alívio da carga tributária para alguns 

setores econômicos. 

Seja por meio de cooperativas, por arranjos produtivos territoriais ou a 

criação de juntas comerciais, tanto o pequeno empreendedor como os grandes 

agentes do mercado precisam de segurança para ampliar seus negócios e 

investir na diversificação econômica, geração de emprego e oferta de serviços. 

Até mesmo o acesso às linhas de crédito bancário é facilitado quando se tem 

uma melhor organização e qualificação do empresariado. Em termos realísticos, 

sabe-se também, que o aumento do investimento privado caminha ao lado da 

oferta e oportunidade de créditos. Importantes políticas públicas de 

financiamento têm atuado na última década para fins de incremento da estrutura 

empresarial. 

4.3.2 Infraestrutura Econômica e Logística 

Realizando a revisão dos relatórios 05 e 06 elaborados pela Science, ficou 

evidente que o tema Pressão na Infraestrutura de Serviços tratado pela empresa 

estava se referindo ao setor logístico. Além disso, a nomenclatura do tema deve 

ser sucinta e auto evidente. Então, como proposta, altera-se o nome deste item 

para Infraestrutura Econômica e Logística.  

A utilização desta denominação atende melhor aos documentos e aos dados 

que vem sendo produzidos pela própria Petrobras, por meio de seus estudos 

técnicos e levantamentos estatísticos. Além disso, o campo de conhecimento 

logístico já está amplamente consolidado, facilitando o entendimento do próprio 

tema.  

Contudo, trata-se de um setor amplo e complexo, sendo preciso delimita-lo 

para fins de monitoramento. Aqui será dado enfoque sobre as infraestruturas de 

transporte, armazenamento e distribuição de cargas e o deslocamento de 

pessoas. No caso deste último, diferenciando-o das discussões sobre 

mobilidade urbana, que será tratada na dimensão social.  

O que se quer é dar visibilidade a elementos com potencial estruturador da 

produção na região da Bacia de Santos, principalmente aqueles orientados às 
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atividades de E&P de petróleo e gás. Será a infraestrutura logística (ex: portuária, 

aérea, férrea e rodoviária) a responsável em garantir a criação de novas e a 

manutenção de antigas relações econômicas e produtivas entre os lugares e 

agentes econômicos, fazendo do espaço regional da Bacia de Santos um arranjo 

integrado que deve ser interpretado como um emaranhado de fixos e fluxos. Ou 

seja, os fixos estão relacionados à quantidade e a densidade de estruturas e 

técnicas disponíveis que influenciarão diretamente os processos produtivos e na 

economia; enquanto os fluxos vinculam-se ao domínio do político e do social, ou 

seja, aos meios de circulação, distribuição e consumo (SANTOS, 1987). 

Para fins de monitoramento, a principal força motriz que atua sobre a 

infraestrutura logística são as Atividades Produtivas de E&P em Águas 

Profundas e Ultraprofundas. Mesmo reconhecendo que não é a única atividade 

industrial no conjunto da Bacia de Santos, é importante que se acompanhe os 

efeitos e as pressões que surgirão desse setor sobre as estruturas de transporte, 

de armazenamento e de circulação de cargas e pessoas na região.  

Atualmente, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) tem sido o 

principal polo de apoio logístico da UO-BS, justamente por congregar um 

conjunto de fixos (objetos de produção) e fluxos (movimento e circulação de 

capital) bem estruturados. Ela é responsável, hoje, por grande parte dos 

fornecimentos de materiais e serviços às unidades da UO-BS, pela manutenção 

de equipamentos, pela logística de transporte de passageiros e de cargas etc. 

A demanda sobre a infraestrutura econômica e logística pode ser 

compreendida como uma das principais pressões que se estabelece com o 

avanço das atividades de E&P na Bacia de Santos é o aumento de demanda por 

serviços de logística, que por sua vez pressionará os sistemas já existentes. Seja 

por conta do crescimento da produtividade do setor, seja por um possível 

desequilíbrio existente na região em termos de estrutura da rede logística 

(concentrada na RMRJ).  

Além disso, a partir das novas relações econômicas que passaram funcionar 

na região por conta dos empreendimentos industriais que ali se estabeleceram, 

o campo da logística tornou-se um dos alicerces da economia regional. Assim, 

qualquer transformação ou mudança sobre suas redes de infraestrutura poderá 



 
 

Sistema de Indicadores Socioambientais no Âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

Revisão dos Temas 
Pág. 

59 / 84 

 

 

 

  

Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_04  

Revisão 03 

05/2017 

 

acarretar impactos na organização espacial da região, como a ampliação e 

consolidação de uma malha de transporte e de vias de circulação de fluxos. 

A rede logística e de apoio às atividades econômicas pode ser dividida em: 

• Transporte Aéreo - a Bacia de Santos conta com apoio de dois 

aeroportos, principalmente Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, e 

o Internacional de Navegantes. Porém, pensando no equilíbrio na 

distribuição dos serviços e na infraestrutura logística regional, o 

documento de caracterização dos municípios (Produto C), a partir de 

dados fornecidos pela própria Petrobras, apontou para uma perda 

recente do número de passageiros em Navegantes. O fluxo de voos e 

passageiros devem e podem ser monitorados de forma a perceber se as 

atividades da UO-BS estão contribuindo para a diversificação da rede 

logística. 

• Transporte e Armazenamento Marítimo: ocorreu um importante aumento 

no fluxo do tráfego de embarcações na faixa costeira de Bacia de Santos 

nos últimos anos. O IBAMA solicita, como condicionante do 

licenciamento da UO-BS, o acompanhamento do fluxo de navegações 

entre empreendimentos da Petrobras, empresas terceirizadas e 

subsidiárias. O Relatório do Monitoramento do Tráfego de Embarcações 

– PMTE é entregue anualmente e conta com um conjunto de dados e 

indicadores que podem, inclusive, auxiliar na elaboração do sistema. Da 

mesma forma, essas informações contribuem para a identificação dos 

principais pontos de atracamento e embarque e desembarque de 

resíduos, peças, insumos e cargas. 

• Transporte e Armazenamento. Rodoviário: a partir da movimentação de 

cargas e resíduos originários dos empreendimentos da UO-BS, há o 

aumento do fluxo rodoviário para transporte de materiais e descarte de 

resíduos, por exemplo. As atividades de escoamento da produção 

contam com importante apoio do sistema rodoviário. Algumas das 

licenças de instalação e operação têm no seu escopo a realização de 

controle sobre as vias de acesso, o que quer dizer que a Petrobras 
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produz relatórios de utilização das principais rodovias e estradas de 

interligação entre seus pontos de apoio logístico e de produção.  Além 

disso, a área de estudo abrange uma região que possui eixos viários 

importantes, responsáveis por conectar a Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, seus portos, estaleiros e aeroportos, à Baixada Santista e ao 

principal centro dinâmico do país, a Região Metropolitana de São Paulo.  

 

Alguns dos principais efeitos sobre a Infraestrutura logística na Bacia de 

Santos e seus setores costeiros são a sobrecarga sobre as redes de logística já 

existentes e o desequilíbrio regional dessa estrutura, ou seja, devido a maior 

presença de objetos tecnológicos, de capitais de diversas ordens e de bens e 

serviços em localidades e espaços urbanos específicos (ex: RMRJ), caso não 

haja nenhuma ação de reposta, o aumento das atividades produtivas de E&P 

levará ao priorização de uso desses fixos e fluxos já estabelecidos, inibindo uma 

melhor reorganização desses serviços especializados e suas redes no cenário 

de toda a região da Bacia de Santos.  

Com isso, pode ocorrer o enfraquecimento da economia como um todo e 

gera-se um fator de bloqueio ao desenvolvimento regional. Afinal, na carência 

de serviços logísticos e estrutura bem distribuída, as atividades de E&P em 

águas profundas e ultraprofundas podem inclusive buscar em mercados 

externos suas soluções para os processos de manutenção e de compra de 

equipamento e transporte e distribuição de cargas. 

Outro importante impacto gerado pela atividade de E&P refere-se ao 

aumento da produção de resíduos industriais e da necessidade cada vez maior 

de seu transporte, armazenamento e destino final. As atividades industriais são 

geradoras de uma variedade de resíduos, classificados por diferentes tipologias 

e grau de poluição. O transporte e o armazenamento de resíduos na área de 

estudo já possuem políticas e programas próprios de monitoramento e vem 

sendo acompanhado de perto por órgãos ambientais, que tratam essas ações 

como centrais para a minimização dos problemas e impactos socioambientais 

sobre o ambiente. A Petrobras além de monitorar, produz um conjunto de 

informações e relatórios que detalham o processo de descarte, pontos de 
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chegada nos portos dos municípios costeiros, percursos seguidos para o 

despejo dos resíduos e os pontos de tratamento e destino. 

Por fim, é fundamental que haja uma série de investimentos no campo da 

logística de forma a atender o aumento da demanda por redes de apoio deste 

setor. Como foi observado nos Produtos B e C do presente projeto, há uma 

importante concentração da infraestrutura portuária, aérea e de serviços no 

município do Rio de Janeiro. É preciso acompanhar se ao longo dos anos, o 

aumento de produtividade da área de E&P agirá como um diversificador da 

economia regional e da ampliação da infraestrutura logística e suas redes, ou se 

contribuirá para a intensificação do grau de concentração que se encontra hoje. 

No caso dos resíduos, já é possível afirmar que existem uma série de ações 

destinadas à gestão e ao transporte desses materiais. A produção de elementos 

poluentes, processados ou não nas unidades operacionais da UO-BS, contam 

com projetos de redução da quantidade gerada e de monitoramento desses 

resíduos. Há disponível, uma séria de informações que podem auxiliar na 

construção de indicadores capazes de demonstrar a relação entre a produção 

industrial, a sua capacidade de gerar impactos e as respostas mais eficazes a 

esta atividade. 

4.3.3 Emprego e Progresso Técnico 

A proposta desta temática visa dar visibilidade não apenas ao emprego, mas 

à capacidade de desenvolvimento técnico e tecnológico dos municípios e dos 

setores costeiros da área de estudo. Conforme descrito no Relatório B, a 

atividade de produção pautada em águas profundas e ultraprofundas introduz 

novos aparatos tecnológicos, que alteram o modelo produtivo de exploração de 

petróleo e gás característico da Bacia de Campos, por exemplo. As distâncias e 

a especialização desta atividade impõem desafios à ideia de progresso técnico 

em escala regional. A tendência dos principais centros de serviços e 

tecnológicos, como a cidade do Rio de Janeiro, em canalizar os investimentos 

faz com que seja preciso identificar o papel de cada município no conjunto do 

emprego e do desenvolvimento técnico no conjunto da Bacia de Santos. 
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Os processos socioeconômicos e o setor de emprego devem responder aos 

fatores relativos à relação entre qualificação profissional e técnica e 

oportunidades de trabalho, contudo, de forma a reestruturar as cadeias 

produtivas na zona costeira a partir da integração e não de estancamento das 

atividades econômicas. 

Por outro lado, é fundamental que se conheça a estrutura tecnológica de 

uma cidade ou região. As ações e a presença de centros de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (PDI), de investimento em mão de 

obra especializada e de opções de financiamento científico tornaram-se 

requisitos básicos não apenas para qualificação do mercado de trabalho, mas 

para o aumento da capacidade de integração entre os níveis de escolaridade e 

a produção técnica e científica para o desenvolvimento econômico e social de 

cidades.  

Fortemente relacionado ao campo do trabalho e do emprego, a área de PDI 

é vista no mundo contemporâneo como pilar essencial para o desenvolvimento 

sustentável das cidades. Da mesma forma, o desenvolvimento em pesquisa e 

tecnologias tem favorecido práticas produtivas mais eficientes e mitigadoras de 

riscos ao ambiente e à sociedade em geral. O próprio projeto de Monitoramento 

Socioeconômico da Bacia de Santos reflete um esforço de aprimoramento 

tecnológico e conceitual.  

No entanto, é preciso mensurar o desequilíbrio territorial que há no campo 

da PDI. Há cidades que se tornaram importantes centros científicos do país, com 

investimentos recentes na ampliação de seu parque tecnológico. A questão, 

neste caso, é saber quanto dessa condição tende a centralizar cada vez mais 

recursos, afastando as demais regiões da possibilidade de avanço tecnológico. 

E quanto é preciso investir ainda mais na consolidação de parques tecnológicos 

brasileiros de forma que esses bens científicos ganhem em competitividade e 

alavanquem novas relações de mercado e profissionais. 

O alinhamento entre as potencialidades locais e sua capacidade de 

adaptação do empresariado às mudanças nos mercados produtivos e na 

economia regional, fazem da demanda por investimentos e mão de obra 

qualificada uma forma de pressão. Pois, mesmo com visível avanço tecnológico 

no Brasil nos últimos tempos, é fundamental que seja descrito como vem sendo 
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dado esse apoio às universidades e às empresas brasileiras em termos de 

desenvolvimento tecnológico. As disputas por mercados, o incremento das redes 

de informação e a evolução das especializações profissionais e científicas têm 

requerido maiores montantes de recursos públicos e privados e a facilidade no 

acesso a financiamentos. 

As atividades de E&P no pré-sal, por exemplo, abriu uma nova porta tanto 

no que condiz ao mercado de trabalho, a partir de suas especializações e 

demandas, quanto em termos de ferramentas tecnológicas. As exigências 

competitivas do mercado de energia no mundo fazem com que haja uma 

permanente busca por requalificação das estruturas logísticas e das cadeias de 

serviços, além da presença de uma qualificada mão de obra. 

Essa pressão sobre os mercados pode levar à perda de competitividade de 

cidades que estão hoje localizadas nas áreas de exploração de petróleo e gás, 

perdendo oportunidade de incremento do emprego e de estruturação das 

cadeias de fornecimento e serviços para outras regiões do país e do mundo. 

O cenário de PDI na Bacia de Santos demonstra uma concentração de 

serviços tecnológicos que atendem às atividades de E&P na RMRJ e em alguns 

municípios específicos, como Santos (na área de gestão) e São Sebastião (no 

apoio logístico). Além disso, em relação ao desenvolvimento tecnológico, há a 

centralidade da cidade do Rio de Janeiro, com suas universidades e centros de 

pesquisa (ex: Cenpes/Petrobras). 

Em termos de mão de obra qualificada, os próprios dados Petrobras indicam 

a maior presença de funcionários e prestadores de serviços originários das 

principais capitais da região sudeste.  É preciso então compreender quais são 

os reflexos dessa caracterização no conjunto das economias e populações dos 

municípios que integram a região da Bacia de Santos. 

Logicamente, o tema Emprego e Progresso Técnico não se restringe as 

operações da UO-BS, que mesmo servindo de termômetro, a análise e o 

monitoramento não podem se resumir a ela. Conhecer o “peso” Petrobras 

auxiliará numa visão geral do problema relativo à qualificação do mercado de 

trabalho, seu grau de oportunidade e o avanço tecnológico como um todo, 

contudo, a estrutura do emprego e do campo científico são pilares para o 
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desenvolvimento regional, sua diversificação em termos econômicos e sua 

capacidade competitiva frente a outros mercados são fatores essenciais. 

Deve-se ter cuidado com a relação entre qualificação profissional, PDI e 

Mercado de Trabalho. O desequilíbrio entre esses setores pode, ao invés de 

impulsionar o emprego, restringir, especializar e enxugar cada vez mais vagas e 

oportunidades. Nem sempre o avanço tecnológico e sua incorporação às 

cadeias produtivas são elementos garantidores do acesso ao emprego e à renda 

por parte da população. Atividades industriais e seus processos, se não forem 

regionalizadas corretamente, podem criar barreiras de acesso ao mercado de 

trabalho, gerando ainda mais distinção entre os profissionais de alta e baixa 

qualificação, entre mercados especializados e impactos sobre o mercado 

imobiliário, por exemplo. 

Além disso, a concentração de centros de pesquisa e fontes de 

financiamento para PDI nos mesmos lugares podem levar a uma permanente e 

desigual absorção de oportunidades de investimentos para os mesmos centros 

econômicos, auxiliando na desigualdade regional, no avanço das cidades 

periféricas e no recrudescimento das disparidades entre cidades e mercados 

locais.  

O debate sobre a formação de mão de obra evidencia seu papel como vetor 

de desenvolvimento e capacidade de uma cidade alavancar sua economia. 

Contudo, é fundamental comparar os caminhos seguidos pelos programas e 

projetos de qualificação profissional e as demandas setoriais de mercado e por 

tecnologia. Muito se gasta com cursos de capacitação e ensino técnico, porém 

não se tem um alinhamento claro com as estruturas produtivas e com o campo 

científico. É fundamental essa aproximação. 

Além disso, as fontes de financiamento tendem a ser canalizadas por áreas 

já bem estruturadas e com alto poder político de decisão sobre os negócios, 

mercados e economias. É preciso diversificar as linhas e fontes de 

financiamentos tanto para PDI como para qualificação profissional.  

As empresas por sua vez, precisam enxergar que o investimento em 

tecnologia e em qualificação de seus funcionários tem potencial de elevação de 

escala de seus negócios, fazendo com que saiam da inércia e ganhem em 

competitividade e na modernização de seus serviços. 
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4.3.4 Economia e Desenvolvimento Regional 

Nesse item específico agregam-se dois assuntos, que tanto no Produto de 

Caracterização da Cadeia de Petróleo e Gás (B), como de Caracterização dos 

14 municípios (C) foram tratados conjuntamente. Na verdade, os setores de 

comércio e serviços, e seus desdobramentos sobre o mercado consumidor e de 

trabalho, são fatores estruturantes da Economia. Ou seja, pontos centrais de sua 

dinamização. A ideia é uni-los num mesmo tema.  

Como proposta, o presente relatório considera a vertente econômica não 

apenas como fonte geradora de recursos, mas como estruturante do 

desenvolvimento regional. A concepção regional é retomada desde o primeiro 

relatório da Geoeconômica, até mesmo porque este tema vem sendo 

negligenciado em muitos trabalhados de monitoramento territorial. O próprio 

marco ordenador FPEIR tem como uma de suas finalidades reincorporar a 

escala regional nos projetos de sustentabilidade. O caso da Bacia de Santos é 

característico.  

A utilização dos Setores Costeiros como recorte regional para o 

monitoramento socioambiental reforça a proposta de trabalhar com o Tema 

Economia e Desenvolvimento Regional resgatando a interrelação entre as 

atividades produtivas – neste caso, o setor de E&P é uma referência de análise 

e comparação - a disponibilização de recursos e serviços ambientais e a 

institucionalidade de poderes, que exercem influência direta sobre os municípios 

e setores costeiros e, por serem muitas vezes negligenciados, costumam criar 

obstáculos a programas de desenvolvimento e de investimentos.  

Acredita-se, mesmo não sendo o único agente, que as ações oriundas das 

decisões estratégicas das empresas de E&P seja uma importante força motriz 

que alicerça as bases da Economia e do Desenvolvimento Regional. Há uma 

potencialidade, mesmo considerando a distância em relação à costa da 

produção de petróleo e gás na camada do pré-sal, de estruturar a região da 

Bacia de Santos, seus setores costeiros e municípios de forma a consolidar uma 

cadeia produtiva diversificada, capaz de impulsionar os empregos diretos e 
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indiretos, avanço do mercado local e regional e incentivo ao investimento privado 

por conta do aumento de expectativas por parte do empresariado.  

Tendo cuidado em não criar relações lineares entre a atividade de E&P e 

todo fenômeno que venha surgir na região de estudo, a capacidade de 

mobilização de investimentos e agentes econômicos fazem com que a área de 

E&P mobilize um conjunto de recursos que podem ser direcionados ao 

desenvolvimento sustentável e regional e à reestruturação econômica e urbana 

de algumas cidades. 

Neste caso, uma das mais importantes pressões que as atividades de E&P 

podem gerar sobre os mercados locais e regionais é a Demanda por uma Cadeia 

de Fornecedores Locais. Pensando pela ótica do desenvolvimento regional, é 

central que haja um “conteúdo local” provido de bens e serviços que atendam às 

demandas do setor. A falta de mercados para responder ao avanço da 

exploração do pré-sal e seus desdobramentos sobre o território podem levar a 

uma evasão de recursos econômicos, fazendo com que fiquem na região apenas 

as externalidades socioeconômicas e ambientais oriundas deste tipo de 

atividade.   

Criar meios para garantir o retorno e contrapartidas é necessário. Investir 

nesta diversificação econômica dos lugares e municípios é parte essencial para 

incentivar o desenvolvimento em escala regional. A Petrobras e as demais 

empresas do setor de energia funcionam neste caso tanto como forças motrizes 

como elementos de pressão. As respostas precisam, então, fazer prevalecer 

mais o primeiro caso em detrimento da segunda condição para fins de 

desenvolvimento econômico e social da região. 

Na construção conceitual do Marco Ordenador, o estado que sofre pressões 

por parte das demandas por serviços especializados e pela falta de cadeia de 

fornecedores é justamente a estrutura produtiva regional. Como já foi bem 

explorado, atualmente, certos municípios têm tido atuação de protagonismo na 

Bacia de Santos. Além disso, conhecer melhor os setores econômicos em cada 

localidade torna-se peça chave para a construção de respostas efetivas aos 

impactos acarretados pelas pressões geradas pelos Investimentos em E&P. 
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Comércio e Serviços: representa na maioria dos casos o setor mais 

importante da economia de um município. Inclusive, por conta da atual 

característica da cadeia de petróleo e gás, que se apoia praticamente nas 

atividades de E&P, o que se pode esperar como efeito de dinamização da 

economia regional é a expansão deste segmento. Até mesmo, como foi visto nos 

Produtos B e C, os empreendimentos que atendem a UO-BS estão localizados 

em cidades específicas. Mensurar as relações econômicas de comércio e as 

redes de serviços torna-se importante tarefa para perceber os impactos indiretos 

da produção da UO-BS, que vão além das áreas industriais e tem a propriedade 

de se propagar na região. 

Indústria de Transformação, Extrativista e de Construção Civil: o setor da 

indústria muitas vezes costuma ser tratado uniformemente. É preciso identificar 

suas diferenças internas. O perfil da mão de obra é distinto entre a Indústria de 

Transformação e da Construção Civil. Se por um lado, este último gera ampla 

escala de geração de emprego e pode impulsionar outros mercados, como o 

imobiliário; o primeiro, mesmo produzindo maior valor agregado, é mais restritivo 

e exige qualificação profissional e maiores investimentos em logística e 

tecnologia. Por outro lado, deve-se ter cuidado na análise da indústria 

extrativista. O PIB do setor, por exemplo, considera os valores gerados nas 

atividades de E&P. Contudo, sabe-se que em alguns casos, o produto interno 

bruto pode ser um indicador que alimente perspectivas econômicas 

equivocadas. A produção de petróleo e gás pode ser diretamente transportada 

para outras praças, ou seja, nem sempre está atrelada a presença de uma 

cadeia produtiva local com estrutura regionalizada bem definida e integradora de 

municípios e localidades. 

Estrutura Produtiva e perfil das empresas: o foco dessa categoria recai sobre 

os ramos empresariais e os estabelecimentos comerciais distribuídos na área de 

influência da Bacia de Santos. Esse item já estava previsto no trabalho da 

Science. A única diferença é que ele assume maior importância no contexto do 

desenvolvimento econômico, antes tratado praticamente numa escala municipal 

e local. A partir de informações sobre diversidade econômica e empresarial é 

possível monitorar a expansão ou redução da rede empresarial no entorno da 
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UO-BS, de forma a perceber como as atividades da cadeia de petróleo e gás 

vêm se desdobrando no campo empresarial – se essa rede vem atendendo ou 

não as demandas operacionais dos empreendimentos Petrobras e das demais 

empresas do setor de Petróleo e Gás. No caso das micro e pequenas empresas, 

diferentemente da abordagem ligada à Geração de Expectativas e 

empreendedorismo, voltada mais para as características desse mercado, aqui 

se deseja mensurar o peso que este segmento vem assumindo sobre a 

economia regional, seja como gerador de receitas, seja como importante 

receptor de mão de obra.  

 

Até este momento os diferentes produtos entregues demonstraram parte das 

variadas propriedades e perspectivas inerentes a área de E&P.  No que condiz 

aos investimentos e seu papel no desenvolvimento da economia regional, os 

temas abordados também mostraram que há diferentes efeitos que se 

relacionam a estas atividades. A geração de expectativa após o anúncio de um 

grande empreendimento, o lançamento de programas públicos de caráter 

estruturante, o crescimento urbano e as lutas por serviços e direitos, todos esses 

itens que movimentam os territórios da Bacia de Santos, de certa forma, se 

interligam aos investimentos e a demanda por serviços destinados à operação 

de exploração de petróleo e gás. 

Nesse sentido, um dos principais impactos sobre a economia da região 

refere-se a perda de capacidade local e regional em aproveitar as oportunidades 

econômicas e sociais que estes investimentos podem acarretar. A evasão de 

recursos para outras regiões do país e do mundo por falta de uma estrutura 

produtiva regional integrada e emergente impõe aos municípios da Bacia de 

Santos apenas a obrigatoriedade de gerir e enfrentar as externalidades 

provenientes das atividades de E&P e seus impactos diretos e indiretos sobre o 

ambiente, sobre a economia e sobre a condição social dos grupos e populações. 

Assim, como principal reposta, é preciso investir e incentivar a diversificação 

econômica da região e no conteúdo local por meio novas fontes de 

financiamentos públicos e privados direcionados às cadeias de fornecimento e 

de serviços voltados à E&P. Seja no setor logístico, ou na formação de mão de 

obra qualificada, é essencial que se tenha interesse em promover a região da 
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Bacia de Santos como área dinâmica e integrada economicamente. Avaliar o 

crescimento do PIB ou da distribuição dos royalties na região, por exemplo, pode 

camuflar os importantes desafios que se tem pela frente. Por outro lado, é central 

que os governos locais e estaduais compartilhem de práticas de regulamentação 

e de fiscalização mais eficazes e de maneira a permitir que o crescimento 

econômico se transforme em possibilidades e o motor do desenvolvimento 

regional.  

O papel das políticas de incentivo fiscal deve ser cuidadosamente 

acompanhado, pois elas não podem funcionar como fator de desequilíbrio entre 

economias locais, além disso, é preciso mensurar o peso de cada setor e 

município no conjunto do cenário econômico da Bacia de Santos para que se 

possa pensar em ações e repostas complementares, que respeitem o ambiente 

de negócios e as condições socioeconômicas de cada lugar. 

Por fim, a partir da observação do quadro síntese, é possível ler a dimensão 

econômica a partir da relação entre os temas selecionados para o sistema de 

monitoramento e o conjunto de forças motrizes que intervêm sobre o espaço e 

os ambientes dos setores costeiros da Bacia de Santos. A geração de 

expectativa, por exemplo, surge como uma força transversal nesse sentido, pois 

tem sua origem nas expectativas locais, e ao mesmo tempo, responde aos 

grandes investimentos públicos estruturantes e privados, que demanda serviços 

especializados, mão de obra qualificada e cadeias logísticas bem definidas.  
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Quadro 4 - Dimensão Econômica 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

4.4 Dimensão Político-Institucional 

A discussão sobre a dimensão político-institucional dá continuidade ao 

tratamento das temáticas relativas à atuação das políticas públicas e da 

necessidade de atendimento ao interesse público. O debate tem como pano de 

fundo a redemocratização da política no país, especificamente no que se refere 

à descentralização da gestão determinada pela Constituição de 1988. 

Após essa reestruturação política, inúmeros instrumentos de planejamento 

e de gestão fiscal foram criados, seja por meio de práticas de distribuição de 

receitas, seja por conta da criação de espaços de tomada de decisão 

diversificados (conselhos de políticas públicas, fóruns e instâncias regionais, 

agências de controle metropolitano etc.). Contudo, há ainda hoje uma dificuldade 

em articular os diferentes arranjos político-institucionais produzidos ao longo 

desse tempo, cujas estruturas heterogêneas muitas vezes funcionam de forma 

distinta e até mesmo conflituosa. 

O olhar regional sobre o espaço inevitavelmente incorpora esses diferentes 

arranjos, envolvendo políticas municipais, investimentos federais de grande 
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porte e concessionários de serviços estaduais, por exemplo. No conjunto da 

Bacia de Santos, todos esses elementos estão reunidos, interferindo e atuando 

diretamente sobre os resultados de programas e intervenções públicas, sobre 

investimentos de todas as ordens, sobre a oferta de serviços urbanos e na 

qualidade de vida das populações. No presente relatório será destacado o tema 

das Finanças e Gastos Públicos como central no âmbito da dimensão político-

institucional.  

As mudanças estruturais na Bacia de Santos, por conta do crescimento da 

exploração de E&P, seus investimentos, e das inúmeras dinâmicas territoriais 

(demográfica, urbana, desenvolvimento de mercados, demanda por serviços 

públicos) exige uma reformulação das instituições públicas e das estruturas 

financeiras e orçamentárias. 

Atualmente, inclusive, já existem uma série de instâncias de decisão e de 

participação (previstos ou não na legislação) compostos por membros da 

sociedade civil, do poder público e do setor privado e empresarial, que buscam 

enfrentar problemas socioeconômicos e lidar com a gestão de caráter territorial. 

Esses fóruns não servem apenas como espaços de reivindicações, mas também 

funcionam como esferas de governança, a exemplo dos conselhos 

metropolitanos e das cidades, que envolvem representantes de prefeituras e 

governos estaduais.   

As finanças e os gastos públicos, no entanto, não são estabelecidos em 

escala regional, mas em nível federal, estadual e municipal. E, por sua, vez, as 

tomadas de decisão política também obedecem esta mesma lógica, dificultando 

a criação de esferas de poder regional, que poderiam contribuir para um melhor 

entendimento e atuação sobre regiões dinâmicas como a da Bacia de Santos. 

Espera-se, então, que o sistema de monitoramento possa contribuir em duas 

direções, no que tange à dimensão político-institucional: observar o grau de 

autonomia dos entes públicos, ou seja, a capacidade de uma prefeitura ou 

governo estadual atuar e intervir sobre as dinâmicas territoriais, de forma a 

induzir o desenvolvimento sustentável das cidades e dos setores costeiros. E 

perceber os níveis de cooperação entre sujeitos e instituições no cenário da 

Bacia de Santos.  
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Para esta tarefa, visa-se dados a respeito de recursos destinados a 

investimentos e a gastos por função realizados pelas administrações municipais, 

estaduais e federal e de financiamentos de projetos e de políticas que sejam 

frutos de convênios e oferta de crédito público. 

4.4.1 Finanças e Gastos Públicos 

No relatório da Science esse tema aparece em diversas outras temáticas a 

partir de seus indicadores, pois as variáveis de despesa, receitas e de 

arrecadação tributária de fato perpassam os diversos assuntos abordados pela 

proposta do sistema. Contudo, conforme trabalhado no Produto C – 

Caracterização dos Municípios, esses elementos financeiros foram agrupados 

no tema Finanças Públicas e Gastos Públicos.  

Inclusive, trata-se de uma temática amplamente discutida na administração 

pública e no ambiente político-institucional, sendo todas as rubricas e formas de 

repasses de recursos aos municípios incorporados a ela. Essa abordagem 

permite conhecer o peso que as transferências governamentais possuem sobre 

o orçamento municipal e seu efeito no grau de dependência fiscal das 

prefeituras. Por outro lado, a fraca capacidade de arrecadação própria não inibe 

a existência de uma heterogênea realidade entre as administrações locais, o que 

restringe a correlação direta entre entrada de novos recursos e o aumento de 

investimentos por parte da prefeitura. O campo das finanças públicas é 

complexo, por isso não pode ser tratado apenas por uma de suas variáveis, seja 

ela tributária ou de despesas.  

Como elemento que perpassa diversos temas já apresentados (ex: 

infraestrutura logística e urbana, geração de expectativa e acesso a crédito, 

políticas sociais e de promoção da qualidade de vida), a atuação do poder 

público visa primordialmente atender ao Interesse Público. Esta função talvez 

seja a principal força motriz no campo das Finanças Públicas.  

Trata-se de uma obrigatoriedade do Estado, que além de responder pelas 

principais políticas e intervenções sobre o território, precisa criar prioridades, 

definir agendas (em conjunto com a sociedade), organizar o orçamento e 

direcionar seus investimentos de acordo com as metas e o seu próprio 

planejamento. 
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Uma primeira questão clara refere-se a escala de decisão sobre o gasto 

público. Dificilmente haverá uma esfera regional decidindo sobre o empenho de 

recursos. Os municípios, os estados e a União são os responsáveis por viabilizar 

políticas e ações, contudo, há um problema quando são demandadas soluções 

em dimensões regionais e exigem um maior nível de diálogo entre poderes e de 

integração entre estruturas e instituições governamentais. 

O crescimento permanente da demanda por recursos e investimentos 

públicos gera forte pressão sobre a despesa e os setores da administração. 

Cada vez mais, com o avanço do processo de urbanização, com as exigências 

por medidas de contenção aos impactos ambientais e por melhora na qualidade 

de vida da população, há uma forte compressão das finanças públicas. Há em 

diversos casos a inversão orçamentária, ou seja, prefeituras e estados que 

arrecadam valores abaixo de seus gastos gerais. Essa condição leva a um 

ambiente de incerteza e a novas formas de pressão, estas por mais 

financiamento, repartição das receitas da União, solicitação de novos créditos e 

de transferências. 

Outro elemento que se atrela à pressão das despesas é relativo à sua 

distribuição e organização. Os gastos públicos são separados por setores da 

administração e sua despesa é por função, ou seja, canalizadas pelas áreas da 

saúde, educação, assistência, segurança, meio ambiente, obras públicas etc. 

Porém, o orçamente é aprovado no seu conjunto, totalizando todos os gastos do 

governo. Após esta aprovação é feita a distribuição por setor e, neste caso, o 

peso político, o tamanho administrativo e as prioridades farão com que seja feita 

uma divisão orçamentária.  

Uma questão logo surge quando há problemas de caráter intersetorial, 

ocasionando muitas vezes gastos duplicados e despendido de recursos. Além 

disso, por conta da estrutura institucional setorizada, que geralmente conta com 

legislação própria e certo grau de autonomia, os investimentos e políticas tendem 

a enfrentar descompassos em relação ao conjunto do governo, ou seja, em 

alguns casos, as prioridades não são atendidas porque não há um planejamento 

integrado, exigindo assim ainda mais orçamento para novas e contínuas 

despesas. 
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As finanças públicas são divididas em receitas e despesas, sendo assim, é 

possível mensurar a relação entre o aumento ou redução de receitas com a 

totalidade dos gastos públicos ao longo tempo. De uma forma geral, na região 

da Bacia de Santos, ocorreu uma elevação das receitas municipais, porém, em 

muitos casos, o crescimento da despesa foi ainda maior. Esse fenômeno impõe 

um desafio às administrações municipais, pois com o avanço da demanda por 

serviços e investimentos, há uma constante pressão sobre os sistemas públicos, 

que por sua vez, são obrigados a ampliar suas despesas correntes.  

Da mesma maneira, é preciso conhecer o nível de autonomia de cada 

município, pois é sabido que, no caso brasileiro, as prefeituras têm como 

principal fonte de receita as transferências intergovernamentais, inclusive, para 

custear seus gastos fixos com máquina pública (ex: manutenção, pagamento do 

funcionalismo). 

O impacto do aumento das despesas públicas no estado atual das finanças 

públicas é a perda gradativa de autonomia orçamentária e fiscal por parte dos 

municípios. Atualmente, até mesmo as grandes cidades, como o Rio de Janeiro, 

São Paulo e Belo Horizonte apresentam um percentual de aproximadamente 

30% do orçamento geral oriundo de transferências constitucionais. 

Como principal resultado há a elevação da inadimplência e do endividamento 

por parte das prefeituras, que incapazes de cobrir suas despesas recorrem a 

empréstimos, elevando suas dívidas com pagamentos de juros crescentes. 

Outro ponto é em relação a capacidade de investimentos por parte das 

administrações locais. Por não poder custear nem os gastos básicos, as 

despesas com investimentos (infraestrutura urbana, ampliação das redes de 

saúde e educação etc.) tendem a reduzir a zero, canalizando grande parte dos 

recursos, inclusive royalties, para o pagamento de folhas salariais. 

Na escala regional, o principal problema resulta do processo de atomização 

da ação pública. Incapaz de dialogar com outros entes federados, o município 

ou o estado assumem as despesas ocasionadas por problemas que muitas 

vezes possuem um caráter e dimensão regional. Ao invés de uma atuação 

compartilhada e intersetorial, a realidade das finanças públicas leva ao 

isolamento cada vez maior por parte das prefeituras, que muitas vezes acreditam 
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que desta forma conseguirão, numa negociação bilateral, angariar mais fundos 

e recursos ao seu orçamento.  

Mais do que avaliar o peso das transferências sobre o orçamento geral do 

município, é preciso identificar se as prefeituras estão conseguindo ampliar suas 

formas e atividades de arrecadação. A relação custeio da máquina administrativa 

e receita tributária própria tem mostrado uma perda de capacidade do município 

em arcar com seu custo fixo, ou seja, despesas essenciais estão cada vez mais 

dependentes de repasses intergovernamentais.  Como as prefeituras, de certa 

forma, se acostumaram com essa condição, muito pouco tem sido feito em 

termos de planejamento urbano e definição de marcos regulatórios capazes de 

alavancar, por exemplo, a arrecadação com IPTU.  

A título de exemplo, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, segundo 

maior aglomerado urbano do país, carece de instrumentos consolidados de 

planejamento urbano que auxiliem seus municípios no processo de atualização 

de suas plantas imobiliárias. Diferentemente de São Paulo e Santa Catarina, não 

há no estado do Rio de Janeiro estruturas administrativas de caráter 

metropolitano e regional. Mesmo sabendo que a competência de gestão de uso 

do solo é da prefeitura, sabe-se que diante do quadro de carência de recursos e 

receitas, os municípios precisam contar cada vez mais com novos arranjos 

institucionais e de gestão compartilhada para lidar com essas dificuldades. 

A receita gerada com a arrecadação de royalties por parte de algumas 

prefeituras, a princípio, não deveria ser utilizada para o custeio fixo da máquina 

pública (ex: folha salarial do funcionalismo, manutenção da frota, pagamento de 

concessionárias de água e energia), mas para despesas com investimentos no 

município ou na própria estrutura administrativa.  

Nesse sentido, a própria atividade de E&P deve ser desmistificada, pois é 

muito comum a geração de expectativa em relação ao aumento de receitas, seja 

por parte das prefeituras, seja por parte da própria sociedade. Na prática, grande 

parte dos royalties são destinados a poucos municípios confrontantes às áreas 

de produção, podendo até existir um crescimento na arrecadação local. Porém, 

este quadro não quer dizer que a cidade esteja passando por uma fase de 

desenvolvimento e diversificação de sua economia. Além disso, conforme ficou 
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claro na leitura dos dados fornecidos pelo Petrobras e pela ANP a respeito dos 

royalties, pode-se afirmar que apenas alguns municípios da zona costeira da 

Bacia de Santos foram beneficiados com a transferência de royalties oriundos 

da UO-BS, como os casos de Maricá (RJ) e Ilhabela (SP). 

No entanto, por conta da situação administrativa e orçamentária citada 

anteriormente, o recurso dos royalties acaba sendo canalizado para a 

manutenção de atividades permanentes da administração municipal. 

Acompanhar os gastos por funções públicas auxiliará na análise sobre os setores 

que o orçamento municipal vem priorizando, permitindo assim, monitorar como 

o aumento de recursos públicos por conta de repasses dos royalties vem sendo 

gerido pelas prefeituras municipais. 

Por outro lado, criar meios para a gestão intersetorial não apenas das 

políticas, mas do próprio gasto público seria uma importante resposta ao quadro 

atual das finanças públicas na Região da Bacia de Santos. No caso brasileiro, a 

elevação dos municípios à condição de ente federativo representa mais um fato 

a ser discutido, já que esteve associada a uma expectativa de autonomia 

financeira, política e administrativa que não se concretizou efetivamente 

(Barbosa, Gusmão, 2015).  

É preciso destacar, contudo, que diversos mecanismos de transparência e 

melhoria da gestão já foram criados nos últimos anos. Leis de acesso à 

informação, de responsabilidade fiscal e da transparência ampliaram as 

ferramentas de controle sobre os orçamentos e sua fiscalização. É preciso 

expandi-las e aplica-las, fazendo com que novas práticas sejam incorporadas e 

sirvam de incentivo à integração setorial e à consolidação do planejamento por 

toda a administração. 
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Quadro 5 - Dimensão Político-Institucional 

Fonte: Elaboração Própria 

 

5 Considerações Finais 

Após o exercício de revisão e conceituação dos temas do Projeto Piloto de 

Monitoramento Socioeconômico da Bacia de Santos, é possível estabelecer a 

primeira associação entre os eixos temáticos e os componentes do Marco 

Ordenador FPEIR.  

Como estratégia para diferenciar e justificar a escolha por este modelo lógico 

foi dado enfoque a um conjunto de processos e atividades em escala 

macroestrutural intitulado Forças Motrizes. Representantes dos vetores de 

mudança da sociedade no tempo e no espaço, estabeleceu-se que as Forças 

Motrizes acarretam na reestruturação econômica e nas dinâmicas sociais, 

porém, podem se tornar geradoras de diferentes formas de pressões sobre o 

ambiente, sobre a condição socioeconômica de populações e sobre o estado 

das estruturas políticas e econômicas, tanto no âmbito regional ou local, como 

no meio urbano ou marinho.  
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Para fins de análise e compreensão das relações entre os componentes do 

Marco Ordenador é preciso dar visibilidade aos aspectos que estruturam esse 

conjunto de elementos socioeconômicos, permitindo organizá-los a partir de 

suas propriedades comuns. Não se quer aqui extrapolar todas as possibilidades 

de articulação entre campos e áreas de conhecimento necessárias para a 

construção do sistema piloto, mas esse tipo de distribuição de eixos de análise 

permite antecipar alguns vínculos entre eles. Este é o primeiro passo, que pode 

ser reorganizado a partir da seleção e identificação dos indicadores e dos tributos 

básicos para o acompanhamento real dos fenômenos atuantes e produzidos na 

região da Bacia de Santos. 

De modo geral, os modelos de organização de indicadores têm como 

característica comum o fato de poderem ser utilizados para análises tanto em 

nível local como regional, nacional ou até mesmo global. Entretanto, entre as 

opções, foi definido para o sistema piloto de indicadores o Marco Ordenador 

FPEIR (Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta) que, como 

apresentado ao longo deste relatório, tem uma maior capacidade de articular e 

monitorar diversos campos temáticos. Esse modelo apresenta como vantagem 

a utilização de indicadores variados, sejam eles sociais, demográficos, 

econômicos, culturais, ambientais, favorecendo a proposição e o 

estabelecimento de ações relacionadas aos determinantes socioeconômicos e 

ambientais que são fontes primárias na geração de problemas de distintas 

ordens, e não apenas fatores diretos e imediatos.  

Mais do que isso, permite aos gestores públicos estaduais e municipais, 

além dos moradores da área de influência da UO-BS, dos movimentos sociais, 

da sociedade civil organizada, dos órgãos de fiscalização e licenciadores e dos 

profissionais de diferentes áreas, a visualização e a compreensão dos processos 

socioeconômicos  em um amplo contexto social e ambiental, definindo assim o 

que é mais prioritário em termos de necessidades e possibilitando que sejam 

apresentadas respostas às exigências por mitigação e prevenção. Além disso, o 

Marco Ordenador FPEIR favorece a produção de informação e a criação de 

circunstância técnicas para a formulação de estratégias capazes de se apropriar 

de aspectos locais e regionais, de forma a fortalecer o desenvolvimento 

sustentável e estrutural dos territórios. 
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Ao final de cada dimensão do sistema foi apresentado um quadro síntese, 

demonstrando as relações entre temas, forças motrizes e algumas pressões 

exercidas sobre os territórios e populações, capazes de produzir efeitos sobre 

os lugares. Assim, a partir da criação dessa estrutura esquemática, acredita-se 

que será possível construir indicadores relativos a cada componente do Marco 

Ordenador: forças motrizes, pressões, estado, impactos e repostas. 
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