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Resumo 
 
A extração do petróleo, um recurso natural não renovável, gera perturbações ao ambiente e exige 
medidas para minimizar esses impactos. Este trabalho identificou e analisou os impactos gerados na 
cidade de Macaé após a chegada da Petrobras e projetou os impactos para a cidade de Santos. Para 
realização desta pesquisa foram ouvidos representantes da sociedade civil e municipal, e foram 
analisados dados de órgãos públicos, institutos de pesquisa e de censo. Para agilizar a descoberta dos 
impactos mais relevantes, foram identificados critérios hierárquicos e utilizado o método AHP 
(AnalyticHierarchyProcess) para estruturação e solução do problema. Os impactos estudados foram: 
Densidade demográfica, Mercado de trabalho, Desenvolvimento econômico, Impactos ambientais, 
Mobilidade e Qualidade de vida (Educação, Segurança pública e Saúde). A pesquisa tem como objetivo 
gerar um modelo analítico com multicritérios visando o diagnóstico do principal impacto a ser 
administrado e qual a melhor alternativa para este impacto.  

Palavras chaves: Petróleo e Gás, Impactos Sociais, Políticas públicas, AHP 

 

1. INTRODUÇÃO 

Farias (2002) cita que a história do Brasil tem estreita relação com a busca e o aproveitamento 
dos seus recursos minerais, que sempre contribuíram com importantes insumos para a economia 
nacional, fazendo parte da ocupação territorial e da história nacional. Tivemos ciclos de ouro, extração 
mineral, de materiais e de alimentos. Cidades surgiram sem qualquer planejamento e às vezes 
utilizando a pior espécie de mão de obra (escravos e migrantes sem preparo).  

Estes “eldorados” (Minas Gerais – minério e pedras preciosas, Serra Pelada – ouro, Amazônia – 
madeira e a Bacia de Campos - petróleo) se estudados podem servir de modelo para outras cidades e 
seus respectivos impactos. Os problemas ambientais, econômicos e sociais que foram gerados nestes 
lugares destacam-se: o avanço do desmatamento, o trabalho escravo, o trabalho degradante, a 
descaracterização regional, a qualidade de vida, o custo de vida, a poluição das águas e dos solos em 
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decorrência da atividade garimpeira e agropecuária, isso apenas para citar alguns, mas existem muitos 
outros, tanto no campo como na cidade.  

1.1. Objetivo da pesquisa 

O presente trabalho enfatiza a importância da elaboração de um modelo ambiental para tomada 
de decisão na gestão do território municipal, preparando a infraestrutura local para a ocorrência de 
uma perturbação neste ambiente. Esse tipo de investigação oferece contribuição ao conhecimento do 
território municipal como um todo, para melhorar o planejamento do seu desenvolvimento e facilitar a 
sua gestão. 

1.2. Cenário do problema da pesquisa 

Este artigo é a síntese de minha tese de doutorado e constitui-se de um estudo de caso 
aplicado que analisa os impactos gerados no Município de Macaé – Estado (Rio de Janeiro - RJ) e 
projeta os impactos e perturbações que serão gerados no Município de Santos – Estado (São Paulo - 
SP), tendo como origem a vinda da Petrobras (empresa brasileira exploradora de petróleo). O modelo 
analítico que será gerado utiliza o mesmo padrão equilibrado de tempo e de característica entre os 
momentos distintos de ambas as cidades. 

A abordagem parte do princípio que é possível gerar um modelo para análise e compreensão 
das relações e fenômenos que ocorrem entre as duas cidades, que tem a mesma causa de 
perturbação. A produção de diagnósticos padronizados e replicáveis são desafios na formulação de 
políticas públicas no Brasil, pois devem refletir a multidimensionalidade dos problemas abordados. A 
caracterização das perturbações ambientais entre municípios, mesmo que com características 
diferentes, pode ser usado como base para correções de rumos, aproveitamento racional dos recursos 
e planejamento municipal. 

1.3. Pergunta a ser respondida pela pesquisa  

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

1.4. Justificativas 

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 - RJ, projetando 
Santos - SP. 

1.5. Período da pesquisa:  

Preliminarmente definimos que o período de análise das cidades de Macaé e de Santos, seriam 
cinco anos antes e cinco anos depois da chegada da Petrobras, porém após uma análise preliminar dos 
dados encontrados, resolvemos alterar o período de análise para: Macaé (passado - 1974 a 1993e 
presente - 1994 a 2011) e para Santos (passado - 2006 a 2011 e prospecção do futuro - 2012 a 
2016). A figura 1 demonstra quais períodos servirão de base para análise do presente 

Fig. 1: 2º Período da pesquisa 
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Fonte: Autor 

  

2. CONCEITOS TEÓRICOS 

A seguir serão descritos as principais variáveis que serão estudadas nesta pesquisa. 

2.1. Perturbações 

Underwood (1989) define perturbação como a alteração ambiental que pode ou não causar 
alguma resposta na população de interesse. Em sua pesquisa Sutherland (1981) classificou três grupos 
de repostas: 

• Perturbações tipo 1 - São as perturbações que, por não terem intensidades suficientes, não 
causam resposta, ou seja, não interferem nas características naturais das populações, as quais são 
capazes de resistir ao tensor; 

• Perturbações tipo 2 - Neste caso ocorre efetivamente estresse nas populações biológicas 
atingidas, com resposta temporária, seguida de recuperação. O tempo de recuperação depende da 
capacidade de retorno de cada espécie aos níveis normais de variabilidade (resiliência). Neste caso 
o tensor não permanece no ambiente por longos períodos; 

• Perturbações tipo 3 - Estresse mais intenso, resultante de impacto longo ou permanente, o qual 
impede / dificulta a recuperação das populações devido à persistência dos agentes agressores 
(poluentes) no ambiente. 

2.2. Petrobras 

No dia 3 de outubro de 1953, do Palácio do Catete (Rio de Janeiro), antiga sede do Governo 
Federal, o presidente Getúlio Vargas 1  enviava mensagem ao povo brasileiro, informando que o 
Congresso transformara em lei o plano governamental para a exploração do petróleo. A Lei 2004, de 
1953, que criou a Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras também criou as bases da política petrolífera 
nacional.  

Em quarenta anos a Petrobras, tornou-se líder em distribuição no País e colocando-se entre as 
quinze maiores empresas petrolíferas. Desenvolveu tecnologia avançada para produção de petróleo em 
águas profundas e ultras profundas. Em 1992 e 2001, a Offshore Technology Conference (OTC), 
premiou a Petrobras com o mais importante prêmio do setor. Desde 1997, a Petrobras, ingressou no 
seleto grupo de 16 países que produz mais de 1 milhão de barris de óleo por dia. 

2.3. Macaé 

O município de Macaé (RJ) é privilegiado, pois reúne mar e serra numa área de 1.215,904 km². 
Com aproximadamente 206.728 habitantes moradores (dados do Censo 2010). Vide mapas (Rio de 
Janeiro e destaque para Macaé) na Figura 2. 

                                                           
1
Getúlio Dorneles Vargas, presidente do Brasil entre 1930 a 1945, após um Golpe de estado e depois retornou a 

presidência pelo voto direto (jan/1951 a Ago/1954). 
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Fig. 2: Mapa do estado do Rio de Janeiro com destaque para a cidade de Macaé 

  
Fonte:Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (2012) 

Entre 1950 e 1970 as principais atividades econômicas de Macaé eram: cana de açúcar, 
pecuária, café e a pesca. Entre 1971 a 1974 vingava a monocultura de cana de açúcar, devido a 
modernização do setor. Em 1974 a população de Macaé era de 65.318 habitantes e a Petrobras 
escolheu este município para ser a sede na Bacia de Campos. Depois desta escolha mais de 4 mil 
empresas chegaram, o petróleo passou a ser a maior força econômica de Macaé e a população cresceu 
216,5%. Macaé se torna o “Eldorado fluminense”, uma vez que milhares de pessoas migraram de 
várias regiões do país, em busca do sonho de viver melhor assim.  

2.4. Santos 

A cidade de Santos está situada no litoral do estado de São Paulo numa área de 271 km2, sendo 
que 39,4 km2 (parte insular) é a área da sede Municipal, situada na Ilha de São Vicente e o outros 
231,6 km2 situam-se na parte continental (vide Fig. 3).  

Fig. 3: Mapa do estado de São Paulo com destaque para RMBS 

  
Fonte:Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo (2012) 

Santos é a cidade base da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS)2 e começou a se 
destacar no cenário brasileiro, por que seu porto escoava as principais riquezas do país, entre elas o 
café. O porto de Santos é o maior da América Latina, porém a economia da cidade também gira em 
torno do turismo, da pesca e do comércio. 

2.5. AHP 

                                                           
2
A RMBS contempla nove cidades: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos 

e São Vicente. 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production– Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

5

Na década de 70, Thomas L. Saaty desenvolveu a técnica de análise de decisão e planejamento 
de múltiplos critérios - AnalyticHierarchyProcess (AHP) e esta se tornou o método de multicritério mais 
conhecido para resolução de problemas de decisão e com conflitos negociados. 

3. Metodologia do Estudo 

A motivação para escolha do Município de Macaé deve-se à 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. 

O estudo apresentado neste artigo privilegia a integração de dados de diversas fontes, formatos 
e escalas com base em uma metodologia montada sobre um modelo digital do ambiente.  

Um aspecto importante a destacar neste estudo é a ênfase nos indicadores socioeconômicos, 
principalmente no setor censitário. O estudo ajuda a interpretação dos espaços intramunicipais, sejam 
urbanos ou rurais, e busca captar a extensão da variabilidade local dos indicadores no município. 

A partir destas análises, diferenciais inframunicipal existentes no território podem então 
começar a ser observados, e as políticas públicas podem ser mais bem conduzidas considerando as 
especificidades locais, agora visíveis.  

Neste estudo serão estudadas as perturbações relacionadas com a chegada da Petrobras e as 
demais empresas ligadas a cadeia de petróleo e gás, na cidade de Macaé e depois serão projetados 
impactos para a cidade de Santos. Destacaremos os impactos mais importantes e sensíveis pela vinda 
da cadeia de petróleo e gás. Os impactos estudados no município de Macaé e projetados para Santos 
são: 

• Densidade demográfica; 
• Mercado de trabalho; 
• Meio ambiente; 
• Desenvolvimento econômico; 
• Impactos sociais; 
• Mobilidade; 
• Qualidadede vida. 

Usamos o software “Make it Rational”, pois se trata de ferramenta de apoio à decisão que utiliza 
o Método AHP. O mesmo foi alimentado com dados estatísticos obtidos em institutos especializados e 
também através da documentação histórica existente nos órgãos de cada município (Macaé e Santos) 
e nos estados (Rio de Janeiro e São Paulo).  

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. 

Os critérios utilizados para análise de multicritério visando a escolha da melhor alternativa estão 
citados no quadro abaixo: 

Quadro 1 - Critérios escolhidos para Avaliação das Alternativas.  

Densidade demográfica 
• Especulação Imobiliária; 
• Verticalização; 
• Infraestrutura; 
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• 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. 

 
Fonte: Autores (2013) 
 

As alternativas escolhidas para efetuarmos a análise pra tomada de decisão estão citadas no 
quadro abaixo: 

 

 Quadro 2– Alternativas propostas a serem analisadas.  

A. Capacitação de profissionais; 
B. Conscientização da população; 
C. Elaboração de Plano Diretor da Cidade; 
D. Prevenção de acidentes (Planos de Contingências). 

 
Fonte: Autores (2013) 
 
A seguir formulamos a árvore hierárquica para tomada de decisão considerando os critérios 
identificados anteriormente e as dimensões de mensurabilidade, representatividade e diferenciação 
citadas por Betencourt e Borenstein (2002). 
 
 Para esta análise utilizamos o método de comparação “par-a-par”, pois não temos como fazer 
aferições para validar os resultados, Combinando este método com a árvore hierárquica, podemos 
estimar a dimensão de um critério comparando-o com outro critério.  
 
 Para cada combinação pareada de critérios atribuímos valores de 1 à 9 (igual importância (1), 
fraca importância (3), forte importância (5), muito forte importância (7), importância absoluta (9) e 
valores intermediários (2, 4, 6, 8). A partir da matriz gerada por esta combinação e pelos julgamentos 
de pontuação, nós classificamos em termos relativos os critérios. 
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 Cada alternativa será associada com cada critério e serão atribuídos valores de 1, 2, 3 e 4, para 
cada tipo de aderência, sendo respectivamente (baixa, regular, boa, excelente). 
 
Fig. 3:Árvore Hierárquica do problema 

 

 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Software Make it Relational(2013) 
 
 O Make it Rational a partir da pontuação atribuída aos critérios e às alternativas, montou uma 
matriz de combinações e apontou que o Poder Público da cidade de Santos precisa elaborar um Plano 
Diretor focado nos impactos diagnosticados na cidade de Macaé. Surpreendente foi a alternativa 
“Conscientização da Sociedade em Geral” ficar em segundo lugar de relevância. Isto aponta que a 
sociedade não pode ficar passiva deste processo, pois não adiantará elaborar Planos se a sociedade 
não participar de sua elaboração, cobrar pelo seu cumprimento e mantê-lo atualizado. 
 

Fig. 4:Ranking das Alternativas 

Alternativas 

Objetivos 

Critério

Capacitação 

Profissional 

Conscientização Plano Diretor Prevenção de 

Acidentes 
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Fonte: Make it Rational (2013) 
 

4. Considerações Finais 

Muitas cidades sofrem com a falta de ações ou com a omissão do Poder Público e são muitas 
desculpas citadas: dificuldade em priorizar ações, como hierarquizar os problemas, satisfazer a maioria 
ou uma minoria e etc. 

Como vimos neste estudo, a abrangência e flexibilidade do método AHP e somando-se ao uso 
de ferramenta informatizada (“Make It Rational”), tornou um ambiente com vários critérios  e várias 
alternativas, num processo ágil, transparente e preciso (dentro do julgamento que o estipulado). Com 
certeza o Poder Público poderia usá-la como estratégia de governo. 

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. 

Fig. 5:Ranking dos Critérios 

 

Fonte: Software Make it Relational (2013) 
 

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. 

Fig. 5:Critério mais preocupante na relação com as Alternativas 
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 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,estimulandoagendas governamentais escalonadas por prioridades, usando dados de outros 
municípios (destacando-se os momentos e culturas diferentes). 
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