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RESUMO - A presente pesquisa visou identificar os impactos socioeconômicos e 

ambientais gerados pela exploração do pré-sal na bacia de Santos, com o objetivo 

de contribuir com a discussão acerca do desenvolvimento do município. Para tanto, 

realizou-se uma revisão bibliográfica pertinente ao tema, em fontes primárias e 

secundárias de pesquisa, além de algumas entrevistas com representantes da 

Prefeitura Municipal de Santos.  

INTRODUÇÃO - Com a descoberta de novos poços de petróleo na Bacia de Santos 

(Pré-sal), gerou uma nova fonte econômica na Região Metropolitana da Baixada 

Santista – RMBS, acerca da evolução advinda da exploração e produção deste 

recurso, o que traz uma expectativa de desenvolvimento e investimento regionais, 

porém causa impacto no meio ambiente e na qualidade de vida por se tratar de um 

recurso natural e não-renovável. Este artigo tem o objetivo de mostrar alguns 

trechos de acontecimentos históricas e a necessidade da destinação desse recurso 

para investimentos em desenvolvimento sustentável, na qualidade de vida e meio 

ambiente. Quanto ao fator ambiental, o risco é muito maior, pois qualquer 

vazamento mesmo pequeno, é devastador para o meio ambiente. Muitas pessoas 

sabem que o Petróleo (ouro negro) existe, sabem que com o mesmo  é feito 

combustíveis (gasolina e diesel), gás de cozinha, querosene entre outros. Mas não 

sabem o que ele realmente é, a textura, espessura, cor e o mais importante como 

ele surgiu. (O Químico, 2011). Seguindo a linha de raciocínio do autor o Petróleo é 

uma substância oleosa e inflamável, que é encontrada principalmente no fundo do 

mar, em jazidas ou em grandes escavações de solo, pode ter diferentes cores como: 

castanho claro, marrom, verde, e chegando até o preto. O petróleo é um recurso não 

renovável ou seja não é algo que de para se plantar, e apesar de grandes 

descobertas como a do pré – sal é algo escasso e muito caro para extração além de 

necessitar de tecnologias muito avançadas, tendo em vista isso muitos 

pesquisadores já estão procurando fontes alternativas de energia e combustível. É 

originado de restos de fósseis e outras matérias orgânicas, depositados e 

acumulados há milhões de anos que com o passar de milhares de anos vão se 

decompondo e se transformando no “ouro negro”. De acordo com (Barbosa, 2013) 

Os cinco maiores produtores de petróleo do mundo são: O primeiro é a Arábia 

Saudita  com participação mundial de 13,3%, e produção aproximada 11.5 milhões 

de barris/ dia (2012). O segundo é a Rússia   com participação de 12,8% e produção 



aproximada de 10.6 milhões de barris/ dia (2012). O terceiro é o Estados Unidos 

com participação de 9,6% e produção aprox. de 8.9 milhões de barris/ dia (2012). O 

quarto é a China com participação de 5% e produção aprox. de 4.1 milhões de 

barris/ dia (2012). O quinto é o Canadá com participação de 4,4% e produção aprox. 

de 3.7 milhões de barris/ dia (2012). O Brasil nesse ranking ficou no décimo terceiro 

lugar com participação mundial 2,7% e produção aprox. 2.14 milhões de barris por 

dia.  Após analise (ANGELO, 2012), é possível notar uma estimativa de crescimento 

na produção de petróleo do Brasil, e a conclusão é de um estudo da Universidade 

Harvard que põe o Brasil entre os 6 maiores produtores de Petróleo do mundo em 

2020. 

Em 2020, os maiores produtores serão Arábia Saudita, Iraque, 
Nigéria e Angola (entre os países da OPEP- Organização dos Países 
Produtores de Petróleo) e Rússia, Estados Unidos, Brasil e China 
(entre os países fora da OPEP). A oferta de areias petrolíferas pelo 
Canadá será substancial, compensando o declínio observado nas 
jazidas ao longo do período e ampliando a posição relativa da oferta 
externa à OPEP. No entanto, a oferta de petróleo da OPEP deve 
crescer a uma taxa superior ao longo do período. (FGV, 2012, pg. 
19) 
 

OJETIVO DE PESQUISA - Identificar e analisar os impactos socioeconômicos e 

ambientais do pré-sal na Bacia de Santos. 

 

METODOLOGIA - Para a realização deste estudo buscou-se realizar uma revisão 

bibliográfica pertinente ao tema de pesquisa, pautados em fontes primárias e 

secundárias. Além de entrevistas de campo. 

 
O  PRÉ-SAL - Segundo FOGAÇA (2013) a camada pré-sal recebeu este nome 

porque se formou antes da camada rochosa salina por este motivo o termo “pré”, e 

foi encoberta por esta camada durante milhões de anos. O  pré-sal é explorado 

abaixo dos 5.500 metros de chegando até a superar  os 7.000 de profundidade. 

Ratificando o que a autora (FOGAÇA, 2013) diz, a camada de sal é o maior 

problema enfrentado pelo Brasil, pois o sal é altamente corrosivo. O que obriga o 

Brasil a desenvolver novas tecnologias. De acordo com Palma (2011), no dia 2 de 

agosto de 2010, publicou-se a Lei nº 12.304-2010, que trata da criação de Empresa 

Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A (Pré-Sal Petróleo S.A.), 

empresa pública sob forma de sociedade anônima, atrelada ao Ministério de Minas e 



Energia, com sede em Brasília e escritório central no Rio de Janeiro. De acordo com 

com  artigo 3º da Lei nº 12.304/2010, a Pré-Sal S.A.,"sujeitar-se-á ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários." (Brasil. Lei Ordinária nº 12.304/2010. Autoriza 

o Poder Executivo a Criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de 

Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A.(PPSA) e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 08 de agosto de 2010. 

Nesta linha de raciocínio segue Palma (2011) para desempenhar suas funções, a 

empresa deve observar as melhores práticas da indústria do petróleo, neste caso, 

pode-se afirmar que tambem as práticas ambientais estarão sendo observados pela 

Pré-Sal Brasileira S.A. A preocupação do impacto ambiental nas águas profundas, 

foca em um possível vazamento, como ocorreu no golfo do México e teve um grande 

impacto na vida marinha, tambem se volta em uma possível diminuição dos recursos 

pesqueiros na zona de exploração, conforme Palma (2011). Segundo Palma (2011), 

o projeto de lei da Câmara dos Deputados instituído no Senado Federal sob o nº 

16/2010, foi acrescentado pelos Senadores cláusulas essenciais no Contrato de 

Partilha de Produção como segue: a obrigatoriedade de apresentação de inventário 

Periódico das emissões de gases que provocam efeito estufa , cuja questão deve 

dar publicidade, com cópia ao Congresso Nacional (artigo29, inciso XXI); e a 

apresentação de Plano de Contigência relativo a acidentes por vazamento de tais 

combustíveis (artigo 29 inciso XXIII -Brasil. Poder Executivo. Senado Federal).  

 

OCORRÊNCIAS ADVINDAS DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - De acordo com 

Palma (2011), alguns fatos decorrentes devido ao trabalho de pesquisa de petróleo 

em rochas oceânicas podemos citar o caso da Barra de Macaé (RJ), o qual duas 

crianças encontram um artefato em forma de munição de revolver e levaram para 

casa, em casa uma das crianças puxa a cordinha existente no artefato e  morre na 

explosão, outro fica sem parte do corpo e uma menina é atingida com queimaduras. 

Este fato ocorreu em 1988, a empresa responsável foi condenada, mas, alegou que 

havia cerca de 25 mil desses artefatos abandonado desde  o inicio da exploração de 

petróleo no Brasil e que não era a responsável, em julho de 2010 a empresa foi 

condenada a indenização. Conforme o autor, as pesquisas no fundo de oceanos em 

busca de petróleo se valem de um conjunto de canhões de ar para produzir impulsos 

explosivos de sons em direção ao fundo do oceano, esses canhões podem variar 



em número de 12 a 48 canhões simultâneos. Esses mecanismos geram ondas 

sonoras que ao bater nas rochas dos oceanos  parte delas retornam e é captadas 

por um aparelho chamado hidrofones, estes convergem os sinais elétricos, que é 

mandado digitalmente para os sistemas de registros abordo do navio sísmico. Ainda 

não há estudos científicos o qual comprova danos a vida marinha, porem, esse tipo 

de pesquisa pode impactar a vida marinha.  De acordo com Palma (2011),  assegura 

que podem  levar as baleias de barbatanas a ter significativos problemas, assim 

como as atividades pesqueiras, diminuição da qualidade da água alem das 

impurezas  e gases deixados pelos motores dos navios. O artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988 descreve que, para assegurar equilíbrio ambiental e 

ecológico, é necessário um estudo prévio de impacto ambiental para a obra ou 

atividades que possam degradar ou tem o potêncial de degradação, segundo 

estudiosos do assunto, os estudos apontam a agressão ao meio ambiente 

proveniente de atividades de pesquisas sísmicas e ainda segundo o autor,  as 

atividades sísmicas são feitas em águas rasas de até 50 metros e águas profundas, 

as atividades consistem em períodos normalmente de dois meses sem intervalos, 

com tiros de canhões a cada 4 segundos, nas águas profundas há os animais de 

grande porte e nas águas rasas os  organismos e peixes menores. Ainda conforme 

Palma (2011), temos a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) nº 350, de julho de 2004, que esclarece sobre o  licenciamento 

ambiental, e  em que área serão exploradas, de acordo com Artigo 2º, inciso II, diz 

que essas áreas compreendem águas rasas e as áreas terrestres desde que façam 

parte do campo pesquisado,  a regulamentação da área terrestre, quando não 

estiver dentro do conjunto que inclua área terrestre e água rasa, poderão ser 

licenciadas pelos Estados ou Municípios dependendo do tamanho do impacto 

ambiental da exploração, porem, em terrenos particulares essas atividades terá que 

ter autorização dos proprietários da terra, estes com a  comprovação da posse. O 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

coordena o licenciamento ambiental das áreas a serem pesquisadas, o mar não esta 

no leque de abrangência do IBAMA desde que essas áreas não sejam áreas de 

conservação ambiental, fora esses  casos o Estado e Municípios coordenam as 

operações. Segundo Palma (2011), a Resolução CONAMA nº 350.2004. enfoca nas 

iniciais, "considerando que as atividades de aquisição de dados sísmicos maritmos e 

em zonas de transição são potencialmente causadores de impactos ambientais  



marinho e costeiro e em atividades como a pesca e a aqüicultura, entre outros" e o 

artigo 1º da Resolução CONAMA nº 350.2004 reafirma " as atividades de aquisição 

de dados sísmicos marítimos e em zonas de transição serão objeto de licenciamento 

ambiental por se tratar de atividades potencialmente causadoras de impactos 

ambientais". De acordo com Palma (2011) as ações da Federação dos Pescadores 

do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ) visando a suspensão do licenciamento das 

pesquisas e paralisação de atividades geofísicas e geológicas realizadas no meio 

marinho com canhões de ar (air guns), até que fosse apresentado Estudos do 

Impacto Ambiental, ações estas, que, fixava medidas compensatórias para 

atividades pesqueiras. A autora concluiu que, com crescimento das reclamações das 

colônias de pescadores, da diminuição de até 90% dos recursos pesqueiros, nas 

áreas de pesquisas, verificou que a causa era o uso dos canhões de ar que fazia 

disparos, atingindo 2000 metros de lâmina d'água e 15000 metros de subsolo 

oceânico, que supostamente foi o causador do impacto na biota marinha. Estas 

ações impetradas pelos pescadores do Rio de janeiro não tiveram um laudo pericial 

e baseados em outras ações semelhantes, foi considerado que as pesquisas 

sísmicas não causam impactos à vida marinha. Segundo Palma (2011), um 

estudioso e pesquisador com quarenta anos de experiência, o qual possui obra 

referência nas Nações Unidas, Stanislav Patin, em seu livro descreve pesquisas de 

noruegueses, que os peixes pelágicos, mais especificamente os arenques, responde 

por sinal sísmico a 100 quilômetros da origem do teste. Também descreve estudos, 

que em um raio de 2 metros da origem dos testes, há uma destruição de 90% dos 

peixes , outros animais em torno de 4 metros há causas como, perda da visão, 

hemorragia e paralisia e no caso do salmão há uma desorientação no caminho da 

rota desses animais. Ainda de acordo com Palma (2011) as perfurações iniciais, 

assim como durante a  produção  pode haver erupção do poço para a parte interna 

do poço ou externa conhecido com o nome de  "blowout",  que é um "escoamento 

descontrolado dos fluídos contidos na rocha-reservatório para dentro do poço, 

eventualmente atingindo a superfície de forma catastrófica" (Cardoso, 2005.p.55), 

isso leva milhares de litros de petróleo ao oceano e se acompanhado de incêndio há 

um volume enorme de  poluição lançado na atmosfera. De acordo com Palma 

(2011), o mundo todo já teve por volta de 200 desastres incluindo acidentes com 

plataformas de petróleo a qual o "blowout" é o principal causador,também aparecem 

afundamento, fogo, furacões e  colisões. Um acidente que deixou 167 mortes 



ocorreu em 6 de julho de 1988, cuja plataforma "Piper Alpha" localizada em área 

terrestre no Reino Unido  explodiu. Na Noruega, em 27 de março de 1980 a 

plataforma "Alexander L. Kielland" em um colapso morreram 123 pessoas. Segundo 

Palma (2011), os vazamentos que marcaram o mundo  podemos citar em 1967, um 

návio-tanque que derramou toneladas do líquido no Canal Ingles, poluindo praias da 

França e Inglaterra, neste caso o impacto é ambiental e financeiro, pois, a indústria 

pesqueira teve enormes prejuízos. Em 1978 o navio-tanque "Amoco Cadiz" 

derramou 220.000 toneladas de óleo, em 1989 o navio-tanque Exxon Valdez" 

derramou 40.000 toneladas de petróleo e em 1993 o navio-tanque "Braer" derramou 

85.000 toneladas. Casos como do navio "Torrey Canyon", cujo empresa proprietária 

a "Barracuda Tanker Corporation" localizada em  Bermmudas, em um erro de 

navegação encalhou no Recife "Seven Stones" na Inglaterra quando se aproximava 

do porto de "Milford Haven", foram derramados 119.000 toneladas de petróleo bruto 

do návio,  segundo Palma (2011). Ainda segundo Palma (2011), "Patmos", um 

petroleiro grego que em 21 de março de 1985 no estreito do Messina Itália colidiu 

com outra embarcação, este navio  derramou 700 toneladas de petróleo atingindo a 

costa da Sicilia, em pedido de indenização que iniciou em 30 de junho de  1986 em 

primeira instância no Tribunal de Messina  e terminou em  instância superior em 30 

de março de 1989 com a responsabilização dos envolvidos no derramamentos. 

Seguindo os mesmos fatos, Palma (2011), tivemos na Colombia, vários ataques 

feitos por guerrilheiros num total de 495 houve derramamento de 145.000 toneladas 

de petróleo e em 2001, houve 177 vazamentos nos primeiros meses do ano. De 

acordo com Palma (2011), o Estado de São Paulo foi o  que  mais registrou  

ocorrências de  vazamentos de petróleo, não se tem dados concretos, se, por haver 

maiores números de portos e campos de petróleo ou por ter maior número de  mídia, 

a seguir os derramamentos mais expressivos, porem, muitos órgãos não emitiam 

dados antes a 2000. Seguindo a mesma linha de raciocínio, segundo Palma (2011), 

segue os dados de derramamento de petróleo ou óleo na natureza com maior 

impacto: ano 1975, mês de março , vazamento de 6.000 toneladas de petróleo pelo 

návio-tanque "Tarik" na Bahia de Guanabara, Rio de Janeiro; em 1978, mês de 

janeiro, derramamento de 6.000 toneladas de petróleo pelo návio-tanque "Brazilian 

Marina" em São Sebastião, São Paulo; em 1980, mês de março, derramamento de 

60.000 litros de petróleo pelo návio-tanque "World Gala" em São Sebastião, São 

Paulo; em 1983, mês de outubro, a construtora Firpavi com dinamites fizeram com 



que uma pedra de 20 toneladas atingisse o oleoduto do Terminal Marítmo Almirante 

Barroso para Refinaria Presidente Bernardes, havendo vazamento de 2.500.000 

litros de petróleo em Bertioga, São Paulo; em 1984, mês de fevereiro, explosão de 

duto da Petrobras na favela Vila Socó, em Cubatão deixando 93 mortos e 2.500 

desabrigados. 

 

 O PORTO DE SANTOS E O PRÉ-SAL - A entrada e saída de máquinas e 

equipamentos pelo porto de Santos que já está sendo gerada pela exploração do 

petróleo do pré-sal deve fazer com que o local dobre de tamanho até o final desta 

década. Hoje por ali já passa quase ¼ (24,5%)de toda a balança comercial 

brasileira:R$ 212,8 bilhões em 2011( para um valor, em todo país, de R$868,2 

bilhões). Em termos de eficiência, Santos tem a meta de terminar 2012 como dono 

da 30ª melhor  performance operacional dentre todos os terminais do planeta – em 

2007, estava na 61ª colocação. Para 2022, a meta é ,ais ambiciosa: ser um dos 10 

complexos portuários mais ágeis do mundo. 

 
RESULTADOS -  A descoberta do pré-sal na bacia de Santos data de julho de 2006, 

e neste ínterim já se pode notar evidências dos impactos desse empreendimento na 

região, principalmente no tocante a valorização imobiliária, que já conta com mais de 

176 prédios sendo erguidos, 98 projetos de edifícios com mais de 27 andares já 

foram aprovados e outros 76 estão sendo analisados. Além do impacto na 

valorização imobiliária, pretende-se traçar outras evidências de mudanças ocorridas 

no município relacionadas ao comércio, portos e pescadores da região, geração de 

emprego e meio ambiente. A metodologia para realização desta pesquisa se  deu 

através de entrevistas com aplicação de questionário semi estruturado para 

comerciantes, taxistas, corretores imobiliários, pescadores, e moradores da região, 

trazendo a percepção do cotidiano daqueles que vivem a cidade para o estudo, que 

se fundamentou em  levantamento bibliográfico pertinente ao tema e dados obtidos 

através de fontes primarias e secundarias de pesquisa.  Nota-se que o impacto 

financeiro ficará restrito a exploração em si e a parte que cabe ao município 

explorado, o principal impacto da descoberta do pré-sal na cidade de Santos foi o 

boom imobiliário que se originou. Isso porque toda grande descoberta vem cercada 

de entusiasmo, e isso faz atrair muita gente especializada (curiosos sobre o assunto, 



químicos, cientistas, pesquisadores, etc.). Toda essa movimentação imobiliária gera 

um componente econômico, na medida em que as pessoas / empresas gastam 

dinheiro na cidade - seja com hotelaria, gastronomia, e outros. Gerará um impacto 

social, na medida em que emprega pessoas da região para as operações. Ao 

mesmo tempo, grande parte dessa mão de obra deve ser especializada (químicos, 

biólogos, geógrafos, etc.). Quanto a movimentação para o Porto de Santos 

inicialmente não vai mudar muito se seguir a estrutura atual. Hoje, a instalação de 

refinarias está concentrada em São Sebastião. O que querem fazer em Santos é um 

complexo de empreendimentos voltados a manutenção offshore, na região da Ilha 

de Bagres. Neste caso os navios seriam obrigados a passar por dentro do canal do 

Porto de Santos.   Quanto ao fator ambiental, o risco é muito maior, pois qualquer 

vazamento, mesmo pequeno, é devastador para o meio ambiente. E muitas vezes 

corrigir um vazamento pode levar meses.  Considerando que Santos é uma cidade 

turística, o impacto de um vazamento é devastador. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS - Com a descoberta do Pré-sal, o mercado brasileiro 

teve um impacto de mudanças onde  os investidores (ou especuladores) trocaram o 

seu foco da capital para a baixada santista, novos empregos surgiram no mercado 

em relações a petróleo e gás natural, e de pouco já pode-se notar algumas 

mudanças. A expectativa é muito grande, com este recurso a economia irá aumentar 

fabulosamente, mas com um simples descuido ou mal administrado poderá levar a 

um caos ou a uma catástrofe ambiental sem volta. Por ser uma descoberta recente, 

temos muitas novas fontes e mudanças no mercado como exemplo do leilão de 

Libra, temos ainda o interesse em entrevistar os moradores para saber o tipo de 

expectativa e o que pensam sobre o caso. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANGELO, Cláudio. Petróleo da reviravolta até 2020, diz analista, 06/07/ 2012 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/52916-petroleo-da-reviravolta-ate-2020-

diz-analista.shtml, Brasília, acessado em: 28/09/2013 ás 17:01 

BARBOSA, Vanessa.  Os 20 Maiores produtores de Petróleo do mundo, publicado 

em : 27/06/2013,http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/os-20-

http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/os-20-paises-que-lideram-a-producao-de-petroleo-no-mundo#2


paises-que-lideram-a-producao-de-petroleo-no-mundo#2, acessado: 28/09/ 2013, ás 

15:55 

BRASIL, Constituição Federal de 1988 disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br|ccivil_03|/constituição/_constitui%c3A7ao.htm> 

CARDOSO, Luiz Cláudio. Petróleo do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2005. 

FOGAÇA, Jennifer. O que é o Pré-sal. http://www.brasilescola.com/quimica/o-que-

presal.htm, acessão em: 28/ 09/ 2013 ás 19: 26  

FGV Projetos, O MERCADO DO PETRÓLEO: Oferta, Refino e Preço, abril, ed. 15. 

2012. 

O químico em Recursos Naturais  - O que é petróleo e qual sua origem, Publicado 

em 27/11/2011 http://www.copesul.com.br/recursos-naturais/o-que-e-petroleo-e-

qual-sua-origem-2/, acessado: 21/09/2013 ás 13:20. 

PALMA, C. M. Título: Petróleo Exploração, Produção e Transporte sob a Ótica do 

Direito Ambiental,  2011,Editora:Millennium Ltda 

___________________ Clumming, Jim Acustic Ecology Institute.Seismic Surveys: 

What we don't know may hurt.Relatório Técnico do Greenpeace USA. 2003. p. 07. 

(2011), Disponível em:      <http://www.anp.gov.br|guias_r8/bibliografia.htm>. acesso 

em jun.2009.) 

___________________ Centre of Documentation, Research and Experimentation on 

Accidental Water Pollution. Understanding Black Tides. Disponível em:  

<http://www.black-sides.com/uk/tools/learning-guide-understanding-black-tide,pdf>. 

Acesso em 19 out.2010. p. 29- tradução de Palma,2011) 

__________________ Ecology Brasil, agosto de 2008.62 p. disponível em 

<http//|www.ibama.gov.br/licenciamento|index.php> acesso em: 10 nov. 210 

"Relatório de Impacto Ambiental de pesquisa Sísmica 2D, Blocos BM-ES-529, 531 e 

427  e 3D Blocos BM-ES-416,472 e 470- Bacia do Espírito Santos" 

http://www.brasilescola.com/quimica/o-que-presal.htm
http://www.brasilescola.com/quimica/o-que-presal.htm
http://www.copesul.com.br/recursos-naturais/o-que-e-petroleo-e-qual-sua-origem-2/
http://www.copesul.com.br/recursos-naturais/o-que-e-petroleo-e-qual-sua-origem-2/

