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É possível estabelecer parâmetros comparativos nos 
impactos ambientais e sociais da cidade de Macaé e 
projetá-los para a cidade de Santos? 

 

 

Pergunta problema 



Realizar análise ambiental da qualidade de vida no Município de 
Macaé – RJ, que servirá como instrumento de apoio à decisão, na 
gestão do território municipal na cidade de Santos - SP, em 
especial quanto aos impactos gerados pela cadeia de petróleo e 
gás.  

Objetivo Geral 



• estruturar a informação sobre a realidade dos municípios, através do 
levantamento dos dados relevantes e da identificação dos dados 
disponíveis para análise; 

• elaborar um diagnóstico territorial da atual situação do Município de 
Macaé - RJ, através da avaliação de impactos positivos e negativos, 
aprimorando o conhecimento sobre o território; 

• integrar e sintetizar os diversos tipos de dados provenientes das mais 
diversas fontes, em diferentes escalas, formatos e unidades territoriais;  

• identificar, através da análise de indicadores da dimensão socioeconômica 
que compõem o modelo de análise adotado (mobilidade, habitação, 
qualidade de vida, ...);  

• hierarquizar os impactos, através de um mapeamento da análise de 
multicritérios (AHP). 

 

Objetivos Específicos 



• A investigação das perturbações que ocorreram em um determinado 
município, funciona como fator de integração dos dados obtidos sobre o 
ambiente e sobre a sociedade, enriquecendo os fundamentos para tomada 
de decisão, assim sendo, o presente estudo tem seu enfoque voltado à 
identificação, com uso de metodologia apropriada, dentro do município de 
Macaé, projetando Santos. 

• O interesse que motivou a escolha do Município de Macaé – RJ para a 
realização da avaliação da qualidade de vida se deve à sua importância 
estratégica no litoral norte fluminense e às mudanças no desenvolvimento 
econômico e crescimento populacional, a partir da década de 70, com a 
implantação de uma base de produção de petróleo. 

Justificativas 



Macaé 



Macaé 



Santos 



Santos 



• A pesquisa de dados quantitativos foi estruturada com base nos dados 
disponíveis em formato digitais; 

• Revisão Bibliográfica: petróleo, pré-sal, Bacia de Campos,  Petrobras, Região 
Metropolitana da Baixada Santista; 

• Entrevistas com representantes públicos: 

– Prefeito Municipal, Secretaria de Planejamento e vereadores; 

– Companhia Petrobras;  

– Convention & Visitors Bureau; 

– Habitantes. 

• Interpretação dos resultados da pesquisa. 

 

  

Metodologia 



Pesquisa em órgãos especializados em dados estatísticos: 
– SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados- SP) 

– IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

– CEPERJ  (Centro Estadual de Estatísticas Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio 
de Janeiro) 

– MTE / CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego / Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados) 

– ISP (Instituto de Segurança Pública – RJ) 

– OSP (Observatório de Segurança Pública – SP) 

– Convention & Visitors Bureau (Macaé e de Santos) 

– PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) 

– AGEM (Agência Metropolitana da Baixada Santista) 

– INMET / BDMEP (Instituto Nacional de Meteorologia / Banco de Dados Meteorológicos 
para Ensino e Pesquisa) 

– NEPO (Núcleo de Estudos de População - UNICAMP) 

– IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 

 

Metodologia 



Período de estudo 



É uma das dimensões dos efeitos das relações sociais, ora 
como um determinante destas.  

Sua concretização no território ocorre através da produção de 
uma estrutura espacial desigual e diferenciada a partir das 
condições que cada lugar oferece, por exemplo, a 
hiperconcentração de capitais em alguns lugares, o 
desenvolvimento desigual entre as regiões, a migração de 
trabalhadores tidos como qualificados e desqualificados, a 
consequente urbanização periférica em outros, a 
desconcentração demográfica, econômica e da densidade de 
atividades sociais para fora de regiões consideradas 
tradicionais, etc. Underwood (1989) 

Perturbação 



• Ocupação urbana; 

• Densidade demográfica e migração; 

• Mercado de trabalho; 

• Desenvolvimento econômico; 

• Impactos ambientais; 

• Mobilidade urbana; 

• Qualidade de vida; 

• Segurança pública. 

 



• Na década de 70, Thomas L. Saaty desenvolve o 
Método de Análise Hierárquica (AHP); 

• método multicritério, que analisa as relações 
complexas existentes, através da decomposição 
do problema em fatores e depois, sintetiza 
hierarquicamente obtendo um modelo de 
decisão; 

• Para análise dos critérios, foi adquirida a licença 
do software MakeitRational, sob licença nº MAK 
130325-1798-74129S.  
 

Analytic Hierarchy Process (AHP) 



Para estruturarmos os multicritérios do AHP precisamos 
desenvolver 3 processos: 
• decomposição de uma estrutura hierárquica, partindo-

se do objetivo global e detalhando seus critérios e 
subcritérios e alternativas; 

• julgamentos comparativos pareados entre todos 
componentes da estrutura hierárquica, atribuindo-se 
valores de 1 (indiferente) a 9 (extrema preferência) e; 

• montando a síntese de prioridades através do cálculo 
dos pesos das alternativas pelas preferências geradas 
na matriz dos julgamentos comparativos. 
 



Densidade demográfica 

• Especulação Imobiliária 

• Verticalização 

• Infraestrutura  

• Favelização 

• Migração para outros municípios 

  

Desenvolvimento econômico 

• Custo de vida (o enriquecimento de 
parte da população e o afluxo de 
trabalhadores pobres sem qualificação); 

• Royalties  

• Geração de novos postos de trabalho; 

 
 

Meio Ambiente 

• Lixo 

• Indústria da pesca 

• Vazamentos de óleo em alto mar 

• Temperatura média Urbanização 

• Ocupação desordenada do solo  
  
Mobilidade 

• Trânsito 

• Poluição do ar 
  
Qualidade de vida 

• Segurança pública 

• Saúde  

• Educação 

• Despreparo do poder público local 



• Capacitação de profissionais; 

• Conscientização da população; 

• Elaboração de Plano Diretor da Cidade; 

• Prevenção de acidentes (Planos de Contingências). 

 

Capacitação 
Profissional 

Conscientização Plano Diretor Prevenção de 
Acidentes 

Alternativas 

Critérios 

  

 



Intensidade de Importância 
(Escala Numérica) Definição  

(Escala Verbal)  
Explicação  

1 Mesma importância  As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo  

3 Importância pequena de uma sobre a outra  
A experiência e o julgamento favorecem levemente uma atividade em 
relação à outra  

5 Importância grande ou essencial  
A experiência e o julgamento favorecem fortemente uma atividade em 
relação à outra  

7 Importância muito grande ou demonstrada  
Uma atividade é muito fortemente favorecida, sua dominação de 
importância é demonstrada na prática  

9 Importância absoluta  
A evidência favorece uma atividade em relação à outra com o mais alto 
grau de certeza  

2, 4, 6, 8 
Valores intermediários entre os valores 
adjacentes  

Quando se procura uma condição de compromisso entre duas definições  

Recíprocos dos valores acima de zero 
Se a atividade i recebe um dos valores acima, 
quando comparada com a atividade j, então j 
tem o valor recíproco quando comparada com i  

Uma designação razoável 

Racionais Razões resultantes da escala  
Se a consistência tiver de ser forçada para obter n valores numéricos para 
completar a matriz  





Cada alternativa é associada com cada critério e foram atribuídos valores de 1, 2, 3 e 4, 
para cada tipo de aderência, sendo respectivamente (baixa, regular, boa, excelente). 



Analisando o gráfico abaixo, veremos que os impactos negativos são muito 
maiores que os impactos positivos trazidos pela vida da Cadeia de Petróleo e 
Gás para a cidade de Santos. 

 



No gráfico abaixo vemos que o critério mais preocupante para os habitantes de Santos é 
a qualidade de vida e isto é surpreendente, pois a cidade possui um dos melhores 
índices de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, mas a sociedade não vê ou 
não reconhece este índice. 





• Planejamento global (Gestão macro do processo, Plano Diretor para a 
exploração do Pré-sal, Processo participativo – Organização de 
Conferências...); 

• Empresas (Projetos consistentes e estruturantes complementares às ações 
governamentais, Política de qualificação profissional antecipada...); 

• Poder Público (Planejamento de bairros e condomínios, Programas 
habitacionais, Qualificação da gestão e implementação de programas de 
qualificação profissional, Proteção de áreas sensíveis...); 

• Política para controle de invasões e monitoramento de processos 
migratórios (Política de orientação legal ao cliente em imobiliárias, cartórios e 
lojas de material de construção, Campanhas educativas...); 

• Universidades e Centros de Pesquisas (Pesquisas para impactos pontuais 
previstos, Implantação do Parque Tecnológico, Formação de banco de 
dados...); 

• Ações voltadas para a pesca (Desenvolvimento de amplo e contínuo estudo 
ambiental em toda a área do pré-sal, Investimento em equipamentos e 
embarcações, implantação e ampliação de estaleiros de barcos de pesca 
artesanais...). 
 
 



De: Imprensa PAB  
Para: undisclosed-recipients:; 

Enviadas: Tue, 29 Dec 2009 18:06:23 -0200 (BRST) 
Assunto: Deputado quer discutir impactos dos investimentos do Pré-Sal na Baixada 
 
Uma das primeiras medidas que o deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) deverá adotar na Assembleia 
Legislativa, após o recesso parlamentar, será a organização de um fórum estadual para discutir os impactos 
ambientais e sociais dos investimentos da cadeia produtiva do petróleo na Baixada Santista. 
 
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Royalties Paulistas, Paulo Alexandre quer convidar especialistas 
para debater o assunto com representantes das prefeituras da Baixada e do Governo do Estado. 
 
Para o deputado, a experiência de Macaé (RJ) deve servir de alerta para a região. A cidade do litoral fluminense 
recebeu um grande investimento do petróleo, mas não melhorou significativamente seus indicadores sociais. Em 
algumas áreas, houve até piora. 
 
Paulo Alexandre propõe um acompanhamento das possíveis transformações sociais, a partir da análise do IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) ou de outro indicador que possa ser criado. Na opinião do parlamentar, 
devem ser monitorados dados como segurança, trânsito, custo de vida, exclusão social, educação e 
superpopulação e densidade habitacional. 
 
 
 



• Observar rigorosamente um zoneamento urbano; 
• Conservar áreas de escape para as águas pluviais e para a 

biodiversidade; 
• Reduzir ao máximo o desmonte das colinas, recuperação sua vegetação 

nativa sempre que esta operação for necessária; 
• Reduzir as desigualdades sociais no que concerne à partilha do espaço 

urbano; 
• Manter os canais descobertos, promovendo sua despoluição e, sempre 

que possível, sua restauração e revitalização; 
• Restaurar as matas ciliares dos rios que não foram canalizados, 

impendido o lançamento neles de esgoto sem tratamento terciário. 



Em nosso entendimento a resposta para a pergunta problema 
“É possível estabelecer parâmetros comparativos dos impactos 
ambientais e sociais da cidade de Macaé e projetá-los para a 
cidade de Santos?”  

É afirmativa, pois demonstramos que é possível gerar subsídios 
para políticas públicas, estimulando agendas governamentais 
escalonadas por prioridades, usando dados de outros 
municípios (destacando-se os momentos e culturas diferentes). 



• Geração de estudo para cidades do Litoral Sul (Praia 
Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe); 

• Criação de métricas para uso do AHP para elaboração de 
Políticas Públicas; 

•  .... 
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