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Resumo da Tese apresentada a COPPE/UFRJ como parte dos

requisitos necessários para a obtenção do gr tu de Mestre em

Ciências <M. Sc.)
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Orientador: Prof. Luiz Pinguei li Rosa

Programa: Planejamento Energético

O objetivo do trabalho aqui apresentado se constitui na

descrição, sob o ponto de vista das suas principais

interações com o meio ambiente, das atividades de exploração

e explotfçâo petrolífera desenvolvidas na Região Amazônica.

Com este intuito, tomou-se como referência a atuação da

PETROBRAS nas áreas próximas aos Rios Urucu e Juruá, no

Médio Soli mães, Estado do Amazonas.

0 trabalho consta basicamente de duas partes. A

primeira parte ê dividida em quatro tópicos principais,

referentes à análise das atividades de prospecção,

perfuração, prodição e transporte do petróleo. Para cada uma

destas atividades, procura-se estimar as impactos ambientais

nais relevantes associados ao seu desenvolvimento

operacional, sob a dtica principalmente do» impactos sobre

os meios físico e bíótico locais.
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A segunda parte do trabalho encontra-se voltada para a

análise das repercussões e expectativas, a nfvel social e

econômico local e regional, motivadas a partir da

consolidação da área de Urucu e Juruá como mais um pdlo

petrol ffero nacional, destacando-se as conseqüências para os

municípios próximos, a questão indígena e suas relações com

as atividades petrolíferas e, finalmente, as perspectivas de

maior autonomia energética que se abrem para a região.
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Thesis supervisor: Luiz Pingueili Rosa

Department: Energy Planning

The object of this Thesis is the description of oil

exploration and production, fro» the point of view of the

•a in interactions with the environment, in the Amazon

Region considering as reference the performance of PETROBRAS

in the areas of the Urucu and Juruá rivers, in the

Middle Solimoes, in the State of Amazonas.

The paper comprises basically two sections. The first

one is divided into four topics that refer to the analysis

of prospecting, drilling, production and oil transportation

activities. For each one of those activities, we try to

estimate the most relevant environmental impacts, mostly

from the viewpoint of the impacts on the local physical and

biotical medium.
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The second section of this work is «ore concerned to

the analysis of the local and regional repercussions and

expectations in the social and economical level, after the

Urucu and Juruá areas were confirmed as another Brazilian

oil province, and it emphasizes the effects on nearby

counties, ths indian problem and the relation to oil

activities, and finally the perspectives now opening to the

region, relative to its energy autonomy.
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L'objectif de ce travail c'est la description des

activités d'exploration et d'exploitation pétrolière

développées en Amazonie brésilienne, du point de vue de ses

principales interactions avec 1'environnement. Pour cela,

nous avons pris comme référence les activités de la

PETR0BR4S aux environs des rivières Urucu et Juruá, dans le

bassin du SolinSes, a l'État du Amazonas»

Le travail renferme deux parties distinctes» La

première, divisée en quatre chapitres, correspond à

l'analyse des activités de prospection, de forage, de

production et de transport du pétrole et leurs effets sur

l'environnement, en particulier ceux concernant les milieux

physique et biotique locaux.
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Lu seconde parti» du travail s'est tournée vers les

répercussions et expectatives, du point de vue social et

économique (local et régional), établies a partir de la

consolidation des champs de Urucu et Juruá coeae un nouveau

pôle pétrolier national. Les questions soulevées relèvent

les conséquences des activités pétrolières pour les villes

et les villages et pour les peuples indiens. Finalement,

nous analysons les perspectives d'une plus grande autonomie

énergétique de la région et la signification de cette

autonomie pour les gens qui y habitent.
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PREFACIO

Referência assídua de debates e eventos os mais

variados, presença mais do que constante em todos os

noticiários, sejam eles políticos ou econômicos, nacionais

ou internacionais, as discussões em torno das relações

entre o homem e o meio-ambiente vem ocupando um espaço cada

vez maior na pauta dos assuntos considerados de real e

significativa importância para a nossa sociedade.

Apesar disso, de uma maneira geral e ressaltadas

honrosas exceções, i ainda hoje marcante a subest iinação da

importância da problemática ambiental entre nós, encontrada

tanto dissimulada em discursos efetivamente vazios de

contendo e de ação prática, quanto presente nas visões do

tipo das que ainda interpretam os movimentos e as

preocupações ecológicas características do mundo atual

«penas como ma's um dos muitos modismos periodicamente

lançados entrr nds.

Prefere-se, assim, com freqüência, c em razlo de uma

seVie de interesses específicos, postergar indefinidamente

a busca efetiva de soluções para a grande maioria dos

problemas enfrentados ou, quando muito, oferecer apenas

Meras medidas paliativas como resposta as diversas pressões

e cobranças sofridas.

Inserida neste quadro, a Amazônia vem ocupando

atualmente., em razão da significação, da peculiaridade c



da extrema diversidade das questões que representa» UM lugar

de destaque no seio de toda esta discussão.

Has em que consiste, para nós , a questão amazônica ?

Por onde passariam as suas soluções ?

A própria imensidão do território amazônico, mais
2

de 5 milhões de km , o que corresponde a cerca de 60 X do

território nacional (*), dos quais mais de 99 % ainda

conservando sua cobertura florestal original, nos remete já

certamente uma idéia do tamanho» da diversidade e da

complexidade do conjunto de variáveis que compõem o

problema.

Como ponto de partida de toda esta discussão,

entretanto, uma constatação parece atualmente nortear, de

uma maneira geral, a grande maioria das reflexões acerca da

questão. Essa constatação ê a de que, nos dias de hoje,

cada vez mais se torna difícil encarar a Amazônia segundo

uma ótica maniquefsta e simplifícadora, do tipo que reduz
*

suas questões a uma mera opção entre a exploração predatória

e a preservação redentora, ou que vè, ainda, uma espécie de

dícotomia fundamental entre qualquer forma de

desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente a

longo prazo.

Fugindo a esta contraposição limitadora, um conceito

qu? se encaixa com absoluta propriedade na dicussão da

problemática amazônica é o de "desenvolvimento sustentado".

<*> Amazônia Legal brasileira



Este conceito se baseia fundamentalmente na busca de

formas de desenvolvimento econômico e social assentadas no

uso racional dos recursos naturais a longo prazo que,

possibilitando a satisfação das necessidades humanas

presentes (de todos e não apenas de uma minoria), garantam

sinultaneamente o atendimento das necessidades futuras.

Qualquer projeto de desenvolvimento sustentado requer,

entretanto, para a sua formulação, o conhecimento prévio e

abrangente das condições e caracterfsticas ffsicas» sociais

e econômicas do meio para o qual se pretende propor estas

alternativas de desenvolvimento.

No caso específico da Amazônia* nSo obstante o grande

nrfmero de trabalhos já existentes e atualmente desenvolvidos

sobre a Região, a ainda relativa escassez da experiência e

do conhecimento científicos acerca de todas as suas

questões - em função mesmo da sua vastidão e abrangência -,

paralelamente a incipiente determinação política

governamental que somente agora começa a se fazer presente,

nao permite vislumbrar ainda uma melhor definição das formas

de viabilização de um processo como este.

Ao contrário, o que se vê na Amazônia atualmente e

aindm uma ampla indefinição quanto a grande maioria dos

problema? da Região, o que, associado a prdpria natureza

polêmica de todas as questSes e interesses envolvidos, dá

•argem ao surgimento, aqui e em todo o mundo, das mais

variadas formas de distorção, as quais se traduzem com

freqüência na minimização da importância dos problemas

existentes.
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Esta insuficiência do conhecimento atual e estas

distorções cada vez na is reforçam a constatação da

considerável necessidade presente e futura de trabalhos

científicos, estudos, pesquisas e reflexões acerca das

questões ambientais» de uma maneira geral, e da problemática

amazônica, em particular.

Somente a crescente produção e o acdmulo progressivo de

conhecimento prático e teórico, paralelamente ao aumento e

extensão dos graus de conscientização e participação

política, inclusive a nível decisdrio, a todos os diversos

segmentos sociais necessariamente envolvidos neste processo,

poderão no futuro proporcionar uma base sdlida para a

implementação de políticas de desenvolvimento econômico e

social que venham atender objetivamente às reais

necessidades de toda a sociedade brasileira e não mais de

determinados grupos e setores específicos desta sociedade.

0 objetivo principal deste trabalho é o de contribuir

de alguma maneira para a formação dessa massa crítica de

conhecimentos que, na sua totalidade, possa vir a respaldar

e a orientar a tomada de decisões que visem a propiciar uma

maior justiça social, econômica e, por que não, ecoldgica

neste país.



APRESENTAÇÃO

I - Histérico

X.I - As priMiras tentativas

As primeiras pesquisas exploratórias de combustíveis

fósseis na A«azônia remontam ao princípio do nosso século,

tendo inicialmente como objeiivo a descoberta de carvão

mineral, e, posteriormente, a partir da década de 20, de

petrdleo naquela Região.(1)

NSo obstante se constituírem ainda nas primeiras

contribuições efetivas para o conhecimento geológico e

estratigráfico das bacias amazônicas, e encontrarem uma

série de dificuldades para sua realização, estas primeiras

pesquisas, administradas pelo então Serviço Geológico e

Hineraldgico do Brasil, chegaram a constatar a presença

de indícios de petrdleo e gás em rochas e estruturas

potencialmente geradoras e acumuladoras nas sondagens

efetuadas em formações do Baixo e Médio Amazonas.<2>

(1) Cf. OLIVEIRA, E. P. "Histdría da Pesquisa de Petróleo
no Brasil", Rio de Janeiro, Ministério da Agricultura,
i940f P. 19-20

<2> OP. cit., p. 21



Entretanto, CM razão da n3o obtenção de resultados

inediatos Mais expressivos, esta primeira fase de busca de

petrdleo na Amazônia nSo alcançou uma dimensão mai«=

significativa, acarretando mesmo, a partir da década de 30,

a suspensão da realização de novas pesquisas exploratórias

de petrdleo nas bacias amazônicas.(3)

1.2 - Nova Olindai expectativa e frustração

A retomada das atividades veio com a segunda metade da

década de 40, quando começaram a ser efetuados os primeiros

levantamentos sísmicos visando a melhor definição das

condições tectônicas e estratigráficas da Bacia

Amazônica.(4) Logo em seguida, a partir de princfpio dos

anos 50, e mais intensamente com o advento da fundação da

PETROBRAS (1954>r deu-se o reinicio das atividades de

perfuração de poços nas áreas tidas como mais favoráveis a

ocorrência de hidrocarbonetos.(5)

Como conseqüência, já em 1955 descobria-se a

acumulação de <5leo de Nova Olinda, no Médio Amazonas, à qual

se seguiu ainda a detecção de algumas outras acumulações, o

que proporcionou, a época, o surgimento de amplas»

expectativas com relação ao sucesso exploratório na

Região.(6)

<3> Op. cit.r p. 29

(4) Cf. CAPUTO, N. V. "Exploração de petrdleo na região
amazônica", in "Brasil Mineral", n. 36, nov/1986, p. 114

(5) Op. cit.r idem

<6> Cf. PXMENTEL, L. M. "0 primeiro sucesso na Amazônia",
in "Brasil Mineral", n. 36, nov/1986, P.



Para frustração geral, no entanto, todas as jazidas

encontradas em Nova Olinda apresentara*, depois dos testes

realizados, caracterfsticas de aproveitamento subcomereial,

ou seja, impossibilidade de exploração econômica,

comercialmente compensatória, do óleo encontrado.(7)

Apesar da frustração de Nova 01inda, esta descoberta

deu a partida para uma fase de intensa atividade

exploratória na Região Amazônica, gerando como conseqüência

uma grande quantidade de trabalhos geoffsicos e de

perfuração e levando ao desenvolvimento das primeiras

prospecções exploratórias de hidrocarbonetos na Bacia do

Alto Amazonas.(8)

A partir dos meados da década de 60, entretanto, os

resultados pouco promissores obtidos nas bacias

sedimentares paleozóicas amazônicas, como de resto nas

demais bacias paleozdicas brasileiras, determinaram um

decréscimo progressivo e até mesmo a suspensão temporária

das atividades petrolíferas nestas áreas. Nestas bacias,

entre outras dificuldades encontradas, a presença de fatores

geológicos impedindo a obtenção de respostas satisfatórias e

resultados confiáveis dos métodos de pesquisa então

disponíveis para a avaliação da presença de acumulações de

hidrocarbonetos constituía verdadeiro entrave tecnológico ao

desenvolvimento das atividades exploratórias. Isto

acarretou, como conseqüência, a transferencia dos trabalhos

(7) 0p. cít., p.

(B) Cf. CAPUTO, OP. cit., P. li»
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de prospecção para outras bacias sediMcntares brasileiras

tidas a ipoça COMO «ais favoráveis.(9>

Particularmente em relação as bacias amazônicas,

COMO já foi dito, após al9uns anos de intensa pesquisa, a

precariedade dos resultados obtidos ocasionou a diminuição

progressiva das atividades, culminando COM a completa

suspensão dos levantamentos sísmicos e das perfurações

exploratórias em toda a Região.

1.3 * Década de 71 i a crise do óleo e a rctoMada das

eKplorações

A retomada do processo exploratório na Amazônia somente

se deu a partir do início dos anos 70 (Quadros I e II), COMO

reflexo de um fenômeno observado em escala mundiais ao longo

de toda esta década, o aumento dos preços e as modificações

geopolíticas ligadas ao petróleo em todo o mundo, trazendo

como conseqüência a escassez e a instabilidade, praticamente

forçaram o desenvolvimento de um processo de modernização do

parque produtor c transformador de óleo, como estratégia de

sobrevivência tanto por parte dos países dependentes quanto

por parte Io próprio mercado petrolífero mundial.(10)

<9> Cf. GOMES, F. A. "Situação da exploração de petróleo
no Brasil e suas perspectivas", in "Coletânea de
Relatórios de Exploração (II)", CENPES/PETROBRAS, 1967,
p. 37-38

Cf. REIS, L. A. "Sistemas Energéticos e Tecnologia -
A Informática na Inddstría do Petróleo", Rio de
Janeiro, AIE/COPPE, 1989, Tese M. S c , p. 40



EXPLORAÇÃO SÍSMICA NA AMAZÔNIA
Cobertura sísmica (km) por ano

19B0

| | Bacia do Amazonas B I Bacia do Solimões

ttumdro I - Exploraçio «Tsmica na Amazônia
Fontei PETROBR4S

PERFURAÇÃO EXPLORATÓRIA NA AMAZONIA
Número de poços perfurados por ano

80 86 1986

| | Bacia do Amazonas • § Bacia d 0

•uadro II - Perfurado exploratória na Amazônia
Font ei PETROtftAS



No bojo deste processor um singular avanço foi

propiciado pelo desenvolvi wento e pela adoção dos métodos da

informática na inddstria petrol Tfera,(ii) particularmente no

campo da aquisição, processamento e interpretação de dados

geofísicos,(12) o que possibilitou a evolução significativa

do conhec intento geológico das bacias sed i men tares

brasileiras e, em especial, das bacias amazônicas.

No caso específico da Amazônia, também a maior

mobilidade operacional proporcionada, a partir da década de

70, pelo aso nas atividades de exploração de helicópteros e

sistemas avançados de telecomunicações permitiu, cada vez

mais, a interiorização das atividades exploratórias, ou

seja, o acesso de homens, máquinas e equipamentos aos sítios

e às regiões» mais internas e de roa i s difícil acesso,

superando a histórica limitação imposta pela dependência

quase exclusiva da utilização das vias fluviais como meio de

transporte e comunicação na Região.(13)

1.4-0 gás de Juruá

Os resultados positivos desta nova fase, entretanto,

somente começaram a surgir quase ao fim d» década, mais

precisamente em junho de 1978, quando as perfurações

realizadas pele PETROBRâS nas; proximidades do Rio Juruá, na

Bacia do Salimoes, conduziram a localização de uma série de

<ii) Op. cit., p. 53

<12) Cf. CAPUTO, op. cit., p. ÍÍA-íló

(13) Op. cit., P. 114
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campos de gás natural na região» dando origem a descoberta

da provfncia gaseífera do Juruá (Fig. i).(14)

Registrou-se, assim, com esta descoberta, a primeira

comprovação oficial da existência de acumulações e reserva»

de hidrocarbonetos passíveis de aproveitamento comercial na

Região Amazônica.

Com a intensificação dos trabalhos, novos levantamentos

geofísicos permitiram a identificação, ainda nesta região,

de- vários outros alinhamentos estruturais favoráveis: «

presença de hidrocarbonetos e uma série de novas acumulações

de gás foram então sucessivamente descobertas.(15)

Na sua totalidade, os volumes originais recuperáveis

de gás natural estimados para a área do Juruá se situam
3

atualmente em 27 bilhões de nt de gás (íó)r embora a época

das primeiras descobertas houvessem sido divulgadas
3

estimativas da ordem de até 120 bilhões de m de

gás.(17)

(14) Cf. PIMENTEL, op. cit., p. 106

(15) Op. cit., idem

(16) Fonte: PETROBRflS ( ju lho/ i??»)

(17) Cf. declarações & imprensa do então assessor pariu
assuntos de petróleo do Ministério de Minas e Energia,
Márcio Nunes, à época da realização do<:> estudo;;;
preliminares visando a possível construção de uni
gasoduto, até São Paulo, para viabilização do
aproveitamento do gás de Juruá. Segundo estas
declarações, as reservas de gás, para compensar os
custos do gasoduto - estimados em cerca de 5 bilhões
de dólares ~, deveriam ser de 80 bilhões de metros
crfbicos, "mas está quase certo termos lá os 120
bilhões (de m3)". Jornal "A Notícia", Manaus,
17/12/1983



Estas reservas (provadas + prováveis • possíveis)

tornan a região do Juruá una das «ais importantes

províncias gaseíferas do território brasileiro,

representando. Juntamente COB as reservas posteriormente

descobertas na Bacia do Solimões, uma parcela considerável

das reservas brasileiras de gás natural, atualmente
3

avaliadas como da ordem de 115 bilhões de m .(18)

No entanto, a viabilização do aproveitamento destas

reservas continua aguardando uma melhor definição das

políticas de desenvolvimento econômico e de exploração dos

recursos naturais da Região Amazônica. Atualmente, a

dimensão dos volumes descobertos, a dispersão dos campos e a

considerável distância em relação aos mercados

potencialmente consumidores tornam difícil a imediata

entrada em produção dos poços de gás natural da região do

Juruá, embora projetos e alternativas como o de um possível

BACIA 00 SOLIMOES

Fio. 1 - UocmlIzaçfo dos CAMPOS de dl«o • gás de Urucu
* Juruá, na Bacia do Solí»8cs, A»azon»s
Fonttf PETR0BR48

(18) Fonte: DEPRO/DIPLAN/PETROBRAS <julho/i??0>
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aproveitamento destas reservas para geração termoelítrica,

visando principalmente ao abastecimento regional de energia

elétrica, venha* sendo estudados era «aior atenção nos

dltiaos tempos.(19}

1.5 - Urucu e o petróleo

A partir de 1934. dando continuidade aos trabalhos de

prospecção de óleo na Região Aaazonica, a PETROBRAS parte

então para o levantamento sismográfico da região situado

entre os Rios Te té" e Coari, onde o detalhamento sTsmico das

feições estruturais mais expressivas e promissoras conduziu

ft perfuração dos primeiros poços exploratórios nas

proximidades do Rio Urucu.C2©>

Estes poços acabaram por determinar a descoberta dos

campos de óleo e gás de Urucu (Fig. 1), cujas

características para exploração de hidrocarbonetos logo

se mostraram mais favoráveis do que aquelas

encontradas na região do Juruá, tanto no que diz respeito à

área de ocorrência e às dimensões dos reservatórios

comor principalmente, em relação aos fluidos

descobertos.(21)

(19) Cf. "Jornal do Brasil", Rio de Janeiro, 31/01/1996

(20) Cf. "Urucu e o Petrdleo na Amazônia", publicação
informativa do Serviço de Comunicação Social (SERCOW)
da PETR0BR4S, jul/1988, p. 9

(21) Cf. PIMENTEL, op.cit., p. 104
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O descobrimento dos caupos de Urucu significou, pela

primeira vez no Brasil, a descoberta de óleo COM vazSo

comercial em uma bacia sedimentar paleozdica,(22) em que

pese a vastidão territorial ocupada por bacias sedimentares

deste tipo em solo brasileiro.(23)

Com a seqüência dos trabalhos, novas áreas também

propensas à ocorrência de hidrocarbonetos foram

posteriormente melhor avaliadas, conduzindo a novas

descobertas na região situada a Leste de Urucu,(24)

viabilizando o surgimento de um pdlo produtor de

petróleo na Região Amazonica.(25)

Com relação às dimensões das reservas disponíveis,

projeções extremamente otimistas surgidas a época

imediatamente anterior a entrada em produção dos primeiros

poços perfurados na área do Rio Urucu, no início de 1988,

(22) Cf. "Urucu e o Petrdleo na Amazônia", op. c i t:., p. Í3

(23) NSo obstante a ocorrência de jazidas petrolíferas ao
longo de bacias sedimentares paleozdicas em várias
partes do mundo, não são estas bacias as mais
propícias, de uma maneira geral, às grandes descobertas
petrolíferas em termos globais. Em relação à repartição
das descobertas mundiais de dleo e gás, sob o ponto de
vista estratigráfico, ê bem mais significativo o
peso representado pelos períodos geoldgicos mais
recentes (correspondentes às Eras Mezozdica e
Cenozdica), o que reforça a idéia do predomínio de um
caráter mais recente, geologicamente falando, na
formação dos hidrocarbonetos fdsseis atualmente
disponíveis, bem como das perdas continuamente
ocorridas nas séries mais antigas ao longo do tempo
geológico. Cf. PERRODON, A. "Géodynamique Pétrolfere",
Paris, Masson, 1985, p. 226-228

(24) Cf. Boletim "Notícias da PETROBRrtS", mai-jun/1989, p. 4

(25) OP. cit., idea



avaliava» as potencialidades da região como passíveis de

transformá-la na mais importante província petrolífera

terrestre do p*ís.(26> No entanto, os volumes originais

recuperáveis (provados + prováveis + possíveis) atualmente

estimados de álea e condensado da região são de 36,4 milhões

dr barris,(27) representando ainda uma parcela diminuta

das reservas brasileiras atualmente provadas, situadas ew

cerca de 2,8 bilhões de barril».(28/ Bem mais consideráveis,

pelo menos em termos quantitativos, são os volumes originais

recuperáveis de gás natural também encontradas em Urutur

3
estimados em ecrez. de 25 bilhões de m ,(2'?>

(26) Cf. Boletim "Notícias da PETROBRAíT, jan-fev/i9887

p.8, onde se registram, para a região do Rio Urucu,
estimativa? de reservas da ordem de 656 milhões
de barris de dleo e 87,7 bihSes de i»3 de gás.

(27) Fonte: PETROBRdS (julho/1990)

<28) Fonte: DEPR0/DIPLAN/PETR0BR43 (julho/1990)

(29) Fonte: PETROBRrtS (julho/1990)
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II - Objetivos e Metodologia do trmbmlho

A indústria do petráleo, assim como uma série de outras

industrias modernas, não obstante as crfticas e

considerações que poderíamos tecer quanto à lógica que rege

o seu funcionamento, é uma atividade plenamente incorporada

ao "modus operandi" da sociedade industrial contemporânea»

enquanto responsável pela garantia do abastecimento de um

jnsumo energético fundamental ao desenvolvimento desta

soe iedade.

Esta espécie de "vulnerabilidade estratégica'' em

relação ao petrdleo, experimentada em maior ou menor escala

por todas as modernas economias industriais mundiais, já

dolorosamente comprovada nos dois grandes choques do

petróleo da década de 70, requer por parte dos planejadores,

nos vários países, esforços permanentes no sentido da sua

progressiva redução ou. pelo menos, da sua manutenção em

nfveis tais que não representem obstáculo ao desenvolvimento

econômico e social destes pafses.

Visando a este fim, uma série de alternativas dentro da

área energética vém sendo já há algum tempo estudadas em

diversas partes do mundo, alternativas estas que vão desde a

possib i 1 idade: de utilização em maior escala das fonte»

energéticas renováveis e não convencionais até o incentivo

aos programas de conservação e racionalização do uso da

energ ia.

A curto prazo, entretanto, uma necessidade que se

impBe, principalmente para aqueles paTses que, como o

Brasil, ainda não contam com a auto-sufieiéneia interna no
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abastecimento de óleo, continua sendo a busca de reservas ao

longo do seu território capazes de reduzir a sua dependência

externa com relação ao petróleo.

Dentro desta lógica, é* possível considerar que, sob

determinados aspectos, as atividades exploratórias de

petróleo e gás natural na Amazônia tragam consigo certas

perspectivas promissoras. Estas perspectivas acham-se

ligadas principalmente à efetiva contribuição que as

reservas de hidrocarbonetos ali descobertas possam vir a

oferecer na busca de uma maior autonomia energética por

parte do pafs.

Entretanto, paralelamente a estes benefícios passíveis

de serem efet ivamente incorporados pelo pafs e pela RegiSo,

o desenvolvimento destas atividades traz como conseqüência a

possibilidade do surgimento de uma série de outros efeitos,

fortemente indesejáveis e nao menos significativos.

A peculiar vulnerabilidade dos ecossistemas amazônicos,

particularmente sensíveis a ação human», aliada as

características potencialmente impactantes da industria

petrolífera e a uma espécie de falta de planejamento crônica

em relaçlo às questões ambientais, facilmente verificada na

Maior parte dos grandes projetos desenvolvidos em nosso

país, tornam, de uma certa forma, preocupantes as possíveis

conseqüências futuras do desenvolvimento destas atividades

na Região, ou seja, dos impactos (físicos, bidiícos, sociais

e econômicos) por elas gerados.

Em senso lato, entende-se normalmente- como impacto

ambiental a produção de qualquer alteração, favorável, ou

desfavorável, no meio ambiente ou em algum dos «eus
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elementos, em função da presença ou realização de alguma

atividade humana. A rigor, o impacto de uma açSo sobre o

Meio ambiente pode ser definido C O M O a diferença entre a

situação do meio ?.!*biente tal conn ele resultaria apds a

efetiva realização desta ação e a situação do Meio ambiente

tal COMO ele haveria evoluído naturalmente sem a sua

real ização.OO)

Dentro de um sentido mais estrito e prático, no

entanto, a qualificação e a valorização de uma determinada

alteração ambiental como impacto ambiental está sujeita

normalmente a uma séVie óe critérios vai or ativos de natureza

subjetiva de várias ordens (técnica, política, jurídica,

social, e t c ) , que variam inevitavelmente segundo a ordem de

interesses, compromissos e idiossincrasias pessoais a qual

se sujeita qualquer tipo de abordagem ou interpretação.

Dentro desta visão, o que pretendemos encaminhar aqui é

uma apresentação e uma discussão acerca, no nosso entender,

dos principais impactos ambientais associados aos projetos

de exploração e e>:p lot ação de petrdleo e gás na Amazônia, em

particular na Bacia do Solimões, onde atualmente se

concentra a maior parte das atividades petrolíferas

desenvolvidas na Região.

0 objetivo prec fpuo do trabalho t* o de elaborar uma

descrição comentada, a partir da compilação de. uma série de

informaçBeí documentais e bibliográfica?; e de visita de

campo à área geográfica aqui estudada, dos impactos

(30) Cf. BOLEA, M. T. "Evaluacion dei Impacto Ambiente",
Madrid, Foundacion MAPFRE, 1984, P. 3
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anteriormente referi dosr procedendo, quando possível, a

realização de observações quanto aos procedimento»

verificados em algumas das operações e situações analisadas.

Estruturalmente, o trabalho encontra-se dividido em

duas partes principais. Na primeira parte, busca-se dar

ênfase aos impactos mais diretamente associados ao meio

ambiente natural, físico ou bidtico, surgidos como

conseqüência das atividades petrolíferas em cada uma das

suas diversas etapas, que vão, dentro do escopo deste-

trabalho, desde- a prospecção até" o transporte, visando

ao posterior processamento, do óleo eventualmente

produzido. Apds uma descrição sucinta dos objetivos e das

características operacionais de cada uma destas etapas»

procura-se apresentar os principais problemas ambientais a

elat> vinculados.

A segunda parte do trabalho objetiva analisar os

aspectos sdcio-econômicos das alterações provocadas nat

áreas de influência das atividades petrolíferas, procurando-

se abordar aqui estas atividades de uma maneira global.

Finalmente, cabe aqui ressaltar que este trabalho foi

desenvolvido tendo-se em vista alcançar, sem prejuízo de sua

qualidade científica, um pdblico o mais amplo possível,

visando a atrair desde pessoas direta e sistematicamente

envolvidas com as atividades petrolíferas (técnico»,

administradores) até aquelas que eventualmente venham a ter

algum tipo de interesse ligado a estas atividades e suas

relações com o meio ambiente (comunidades afetadas,

ambientalistas, e t c ) .



Sendo assim, buscou-se por vezes conferir ao texto UB

certo tom didático, no intuito de facilitar o seu

entendimento por parte mesmo dos não especialistas,

tornando-o mais palatável e acessível a um maior ndmero de

pessoas e, portanto, mais democrático quanto a

disponibilidade das informações nele reunidas.



PRIMEIRA PARTE
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t - INTRODUÇÃO

Ao longo das atividades exploratórias de petróleo e gás

natural, ê o cumprimento progressivo de u»a série de etapas

e operações distintas que conduz ao objetivo final de se

ter disponíveis os volumes de hidrocarbonetos demandados

pela sociedade (ou pelo menos por parte dela) para

satisfação de suas necessidades.

Cad? UM?, destas etapas - prospecção, perfuração,

produção e transporte - possui logicamente características

peculiares tanto em relação ao seu próprio desenvolvimento

operacional, através do emprego de uma gama variada de

materiais e equipamentos» métodos e tecnologias, quanto no

que se refere às suas repercussões sobre o meio ambiente.

Apesar de qualitativa e quantitativamente

diferenciados, os impactos da indJstria petrolffera se

encontram presentes em todas estas etapas sendo que, de uma

maneira geral, pode-se afirmar que a tendência í a do seu

progressivo agravamento e complex ificação a medida em que se

avança ao longo da "fflibre" petrolífera.

Especificamente em relação as atividades petrolíferas

na Região Amazônica, a grande maioria das operações

desenvolvidas durante o cumprimento de cada uma destas

diversas etapas se reveste de um cariter absolutamente

peculiar, em função de uma série de circunstâncias que

teremos oportunidade de abordar. Isto torna a exploração de

petróleo na Região um problema constante não somente sob

o ponto de vista tecnológico - descobrir e produzir

petróleo em locais geologicamente c geograficamente
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desfavoráveis -, como ta»bc* ca relação a capacidade de

•iniaizar os efeitos negativos gerados e/ou induzidos pelo

conjunto destas atividades ao longo do seu desenvolvimento.



i.i - pRospEccno

A prospecção do petróleo tem como objetivo identificar

a presença He formações geológicas propícias a ocorreria de

hidrocarbonetos, aplicando basicamente para isso

conhecimentos e métodos geológicos e geofísicos. Através

destes métodos procura-se alcançar a melhor definição

possível das feições estruturais e esfcratigráficas de uma

determinada irea.

0 petróleo ê o resultado de um longo processo de

degradação de organismos vegetais e animais depositados

junto a sedimentos rochosos em mares ou lagos de água

salgada que existiram há alguns milhões de anos. 0 acJmulo

progressivo destes sedimentos ê o que dá origem às chamadas

rochas sedimentares, somente sendo possível encontrar~se

petróleo em regiões cujo subsolo seja constituído por

diversas camadas sucessivas destas rochas, ou seja, nas

bacias sedimentares.(31)

<3i. > Além disso, outras condi çSes necessariamente pré-
evs istentes para a ocorrência de uma jazida petrolífera
explorável economicamente são: a existência de rochas
geradoras submetidas a temperaturas adequadas, de
rochas reservatórios capazes de armazenar o petróleo e
de rochas selantes e "armadilhas" para a sua retenção,
devendo ainda haver uma adequada relaçSo temporal,
geologicamente falando, na combinação destes fatores.



No Brasil, três grandes bacias sedimentares

terrestres d ist inguem-se por suas dimensões: a Amazônica,

a do Parnafba e a do Paraná, além de outras de

menor porte relativo - tais como as do São Francisco, cio

Pantanal <Parecis/Alto Xingu) e do Recôncavo - e das

Litorâneas (Fig. 2).

BARftCIftlNHAS

CAMPOS

SMTOS

Fig. 2 - Bacias sedímentares brasileiras
Fonte! PETROBRAS

Ocupando lugar de destaque entre elas, a Bacia

sedimentar Amazônica, com uma áVea avaliada em torno de

1 500 000 km , se estende desde a foz do Rio Amazonas», no

litoral norte, até as fronteiras brasileiras dos Estados do

Amazonas e do Acre com a Colômbia, Peru e Bolívia,

alongando-se de leste para oeste e limitando-se a norte e a



sul com o Escudo das Guianas e o Escudo Brasileiro»

respect ivãmente.(32)

Essa grande área sedimentar é atualmente dividida*

«jpaunrio critérios geológicos, em Bacias do Acr^- do Solimões

(Alto Amazonas), do Amazonas (Baixo e Médio Amazonas) e de

Marajd, const derando-se Bacia do Amazonas a área sedimentar

situada entre os Arcos de Purus e de Gurupá, como Bacia do

Solimões a área entre os Arcos de Purus e de Iquitos e como

Bacias de Acre e de Marajá as áreas terestres

respectivamente localizadas a oeste do Arco de Iquitos e a

leste do Arco de Gurupá (Fig. 3).(33)
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ESCALA EN

i
\

COLÔMBIA

f

• \ ^

\ ACRE

PERU" i

400

DP

""""^ 1

( sou»»

AMAZONAS

«v WVITDS

"T-e^A

VENEZUELA ^ - Y L
) ~* "̂  /hJLeaciA DO
t_ MAMsm/j w*unj

4 —íiV Zàr*í

I RONDÔNIA ( L f

A
*SL AMAPÁ \

\ \ ^V > /

Fig. 3 - Bacia •edimentar Amazônica
Fontes CAPUTO, op. cit.r P . Í Í «

<32> Cf. CAPUTOf op. cit.r P. 109-iie

(33) Op. cít., idem
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Apresentando características geológicas bastante

peculiares entre as bacias sedimentares amazônicas,

notadamente no que se refere ao aspecto estrutural, a Bacia

do Snlimões se distingue, sob certos aspectos

particularmente relevantes para as atividades de prospecçâo

petrolífera, dessas demais bacias. UM fator determinante

desta peculiaridade 9eoldgica estrutural da Bacia do

SolimSes diz respeito ao fenômeno pelo qual toda a região

compreendida entre o Arco de Iquitos, a oeste, e o Arco de

Purus, a leste, foi submetida a um grande esforço tectônico

de compressão - fenômeno não verificado. pelo menos com tal

magnitude, nas outras bacias amazônicas -, gerando uma séVie

de alinhamentos favoráveis a prospecção de

h idrocarbonetos.(34)

£ nessa região, a Bacia do Solimões, que hoje se

concentram os esforços exploratórios de petróleo e gás

natural empreendidos na Região Amazonica.(35)

(34) Op. cit., P. 125

(35) NSo obstante a maior concentração atual das atividades
petrolíferas na Bacia do SolimSes, particularmente
na área do Rio Urucu» pesquisas e atividades
exploratórias vém sendo regular e sistematicamente
desenvolvidas ao longo de todas as bacias amazônicas,
por intermédio da própria PETR0BRA5 ou de empresas
atuando sob contratos com cláusula de risco na RegiSo.
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1.1.1 - At trfcnlca» d* prosptcçio

Os métodos e tecnologias empregados durante a fase de

prospecção petrolffera variam segundo a etapa na qual se

encontra o desenvolvimento das atividades exploratórias e o

maior ou menor grau de conhecimento possuído acerca de uma

determinada formação geológica ou bacia sedimentar.

Inicialmente, estudos geológicos preliminares

possibilitam a verificação da composição sedimentar da

bacia. Através d?* análise de amostras, do estudo minucioso

do terreno e do emprego de técnicas de levantamento

aerofotogramétrico e sensoriamento remoto procura-se chegar

a uma primeira estimativa da natureza e da configuração das

camadas geológicas mais prdximas a superfície.

Em seguida, com o auxílio de estudos e métodos

geoffsicos, procura-se então partir para o conhecimento das

camadas mais profundas do sub-solo. Com este objetivo, sSo

empregada;.i técnicas de magnet omet r i a - identificação, em

pontos determinado» da superfície, das variações do campo

magnético terrestre -, de gravimetria - avaliação das

variações locais de intensidade e direção que as rochas, de?

diferente» densidades, causam no campe;? gravi tac ional d*.

Terra -, e, sobretudo, de slsmografia. Es-te» métodos:

permiteivi estimar, coin grau der precisão variável, as:

estruturas e formações mais profundas da bacia pesquisada,

informando sobre a eventual presença de "armadilhas" e

an orna .ias propícias a retenção t: a acumulação de

h í drocarbonetos.



Os Métodos sisnogrrfficos para prospecçSo de petrdleo

baseian-se fundamentalmente na produção, captaçSo e

posterior interpretação dos resultados (velocidade,

intensidade, etc.) de uma série de ondas elásticas que

atravessam (refraçSo) ou se refletem (reflexão) nas

diferentes camadas estruturais terrestres em diversas

profundidades. Estas ondas elásticas, provocadas através

da detonação de cargas de explosivos a partir da superfície,

sS<? captadas e, em seguida» processadas de forma a

permitir a posterior interpretação dos dados obtidos.



1.1.2 - A prospccçio petrolífera na Regi Io

Amazonic* (36)

Uma equipe sísmica atualmente operando na Amazônia

conta com algo e;u torno de 300 homens, subdivididos e»

turmas e sub-equipes responsáveis pela realização de uma

séVie de tarefas c operações específicas, com o objetivo

final di efetuar o levantamento sismográfico de un»s.

determinado região.

A operação global normalmente se inicia a partir da

instalação de uma base estrategicamente localizada às

margens dos rios mais próximos às áreas, a serem levantadas.

Dali, segundo as orientações do programa sísmico, sao

abertas linhas de att-5 200 km de comprimento. em regiões por

vezes totalmente desconhecidas, podendo levar à permanência

das equipes por até" trinta dias no interior da selva para a

realização de apenas uma linha sísmica de um programa que

pode incluir dezena» (Fig. 4>.C37>

As primeiras turmas a partir e que seguem

constantemente a frente de toda a equipe são aquelas

responsáveis pela abertura das clareiras e picadas de

orientação, imediatamente seguidas por um segundo grupo que

As informações; aqui reunidas, referentes ao
desenvolvimento das atividades de prospecção
petrolífera rt«t Região Amazônica, foram obtidas em sua
maior parte junto ao Departamento de Exploração (DEPEX)
da PETROBRrtS, prestadas diretamente por técnicos, e do
vfdeo "Levantamento Sísmico Tridimensional na 4rea do
Rio Urucu", realizado pelo mesmo DEPEX no período de
abril a setembro de 1988.

(37) Cf. Boletim "Notícias da PETROBRA*S", mai-jun/i?89, p. 5
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responde pela limpeza e ligeiro alargamento das picadas e

pela preparação de pontes e acessos que servirão de passage*

para as turmas seguintes.

Nas clareiras maiores , normalmente abertas a
2

cada 2,5 km e ocupando una área de i 006 a 2 006 m ,

funcionam as centrais de apoio, espécie de mini—bases

provisoriamente estabelecidas e progressivamente

abandonadas, quer têm como objetivo prestar o auxílio

necessário à realização das operações, permitindo o

transporte e o alojamento de pessoal e o armazenamento de

provisões, equipamentos e material diverso (tais como cabos,

explosivos, e t c ) . São estas clareiras que servem como base

para pouso e decolagem dos helicópteros, geralmente em

nrfmero de 3 por equipe sísmica, responsáveis pelas operações

de transporte pesado e de apoio as equipes isoladas dentro

da mata.

Ao processo de carregamento das linhas, efetuado nas

imediações dos chamados PTfs (pontos de tiro), localizados

normalmente a cada 50 metros, segue-se a etapa

correspondente ao trabalho de preparação visando a captação

dos dados de sísmica provenientes da futura detonação das

cargas. É efetuada a conexão dos fios e cabos de transmissão

dos sinais, bem como dos aparelhos responsáveis pela sua

captação, os geofontí,.

Após testadas e verificadas as perfeitas condições da

linha e cessadas todas as operações geradoras de ruídos, uma

turma de detonação faz a conexão das cargas a linha de fogo

e da central de sísmica, localizada em uma das clareiras

próximas, um observador faz o disparo.



Ea seguida ao egistro de cada um dos vários pontos de

tiro, uaa dl tina equipe se encarrega do recolhi wento de todo

Material e equipamentos empregados num trecho determinado -

normalmente correspondente a alguns PT's já detonados -,

transportando-os manualmente até a clareira mais próxima.

Ali, o material é acondicionado er através da utilização de

helicópteros, transportado até uma nova clareira aberta mais

a frente, reiniciando o ciclo e dando continuidade ao

trabalho, com toda esta dinâmica permitindo a cobertura de

até 19 km por dia de linhas sísmicas em plena selva.

Finalmente, os dados adquiridos no campo são

processados e interpretados na base, gerando um diagrama

correspondente a uma seção sísmica que servirá de referência

para a elaboração de um mapa sísmico da área pesquisada. £

com base nestes mapas que são definidas as eventuais

locações de poços a serem perfurados, no caso das estruturas

locais SP mostrarem promissoras â acumulação clp

hidrocarbonetos.
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1.1.3 - Os Impactos das atividades d* prospccçlo

Os impactos ambientais ligados as atividades de

prospecção petrol Tfera na Região Amazônica podem ser

considerados, de uma maneira geral, bastante limitados.

Entretanto^ certos aspectos relacionados ao desenvolvimento

destas atividades merecem aqui alguns comentários.

i.1.3.1 - As clareiras da cisai cm

Um primeiro ponto que caberia ser abordado é* o que diz

respeito às picadas e clareiras que são abertas ao longo da

floresta durante a movimentação e operação das equipes de

prospecção. Em função da sua dimensão ( normalmente em

torno de 0,1 a 0,2 hectare > e da inexistência de maiores

impactos ligados à atividade das equipes, estas áreas

desmatadas têm normalmente a sua regeneração garantida num

per fodo de? tempo relativamente curto» Isto se dá devido à

própria capacidade de recuperação da mata quando não sujeita

a agressões de natureza mais violenta ou de maiores

dimensões, embora a vegetação secundária ali posteriormente

desenvolvida seja, a princípio, diversa daquela original. A

razão para isso é* que determinadas espécies não se recuperam

naturalmente, pelo menos a curto prazo, o que faz predominar

então, nestas áreas, uma vegetação mais rasteira, do tipo

"capoeira".

Além disso, ocorre também que, a partir da

identificação de determinados sítios como mais favoráveis à

descoberta de hidrocarbonetos, desenvolve-se, com a evolução

progressiva dos trabalhos de pesquisa sísmica, a realízaçSc
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de UM naior nrfaero de levantamentos - e consequentemente a

abertura de UM «aior numero de linhas sísmicas - COM O

objetivo de se alcançar una definição «ais precisa da

estrutura geológica local. Representando, no entanto, esta

fase da prospecção u«a etapa já relativamente avançada das

atividades exploratórias - a qual se chega nor«ai«ente apds

a aquisição de dados be» concretos COM respeito a presença

de óleo na área pesquisada - deixaremos para Mais adiante a

análise dos impactos desta concentração de atividade? numa

determinada região, em razão «esmo da sua interação com

outras etapas da exploração petrolífera, como a perfuração e

a própria produção do petróleo.

i.i.3.2 - A detonação de explosivos

Quanto aos trabalhos de levantamento sísmico envolvendo

a detonação freqüente de cargas de explosivos, o que poderia

despertar algum tipo de preocupação em relação aos riscos c

conseqüências destas operações, podemos considerar que a su«

realização não implica, de uma Maneira geral, em maiores

problemas em relação a geração de impactos.

Devido ao enchimento e posterior compactação do:; furos

preparados para o acondicionamento das cargas com terra, a?

detonações normalmente produzem na superfície apenar» ur.»

"baque" surdo, não ocorrendo na maioria das vezes nem ao

menos a abertura de buracos ou crateras indicativos da

explosão das cargas. Também a presença dt animai*

silvestres, que poderiam eventualmente ser atingido» pela?

detonações é já bastante reduzida em função da própria



•oviewntaçio das equipes de prospecçio ao longo da linha

nas adjacências da área pesquisada.
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1.2 - PERFURAÇÃO

A fase seguinte as atividades de prospecção do

petróleo, casa os resultados desta primeira etapa

exploratória se revelem positivos, se constitui na

perfuração dos poços que confirmarão (ou não) as hipóteses

levantadas quanto a possibilidade da existência de reservas

de óleo passTveis de exploração econômica.

A perfuração petrolífera engloba o conjunto das

operações e técnicas empregadas com vistas a realização de

poços exploratórios de hidrocarbonetos nos locais tidos como

mais propícios a sua presença, ou seja , nas áreas cujos

dados obtidos ao longo dos trabalhos de prospecçao tenham

revelado a existência de estruturas favoráveis a ocorrência

do óleo.

Com relação aos impactos ambientais, observamos já a

partir desta etapa uma complexificação da sua ocorrência, na

medida em que se modificam o tipo de atividade, o porte dos

equipamentos e natureza dos materiais empregados e, ainda, o

tempo de permanência nos locais de operação.
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i»2.i - Oft Métodos c tecnologias empregados na

perfuração

Os primeiros poços perfurados na tentativa de

exploração do petróleo eram abertos por percussão, através

de um processo que utilizava o impacto mecânico de

ferramentas no solo. Este método, entretanto, tornou-se

obsoleto em função das restrições tecnológicas e da

limitação das profundidades alcançadas pelos poços. Tomou

então seu lugar o método de perfuração por rotação, no qual

o conjunto dos equipamentos utilizados na abertura dos poços

constitui as chamadas sondas de perfuração (Fig. 5 ) .

Um dos principais elementos compreendidos por uma sonda

de perfuração terrestre é a torre de perfuração. Composta

por uma série de módulos, mecanismos e equipamentos, cada um

deles responsável pelo cumprimento de uma função específica

dentro do processo de abertura dos poços, a torre de

perfuração representa a estrutura básica efetivamente

empregada nesta operação.

£ na torre de perfuração que se dá a montagem

progressiva dos tubos responsáveis pela transferência do

movimento úe. rotação, produzida por motores na superfície, a

broca localizada na extremidade inferior da coluna de

perfuração. A broca de perfuração cabe a efetiva

desagregação para posterior remoção das sucessivas camadas

do sub-solo, ou seja, a abertura do poço propriamente dita.

Fazem parte ainda de uma sonda de perfuração terrestre,

além de toda parte referente a infra-estrutura material e

humana necessária ao desenvolvimento da operação, o
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conjunto de Motores de acionamento dos mecanismos de

perfuração e os sistemas responsáveis pela circulação do

fluido de perfuração.

0 sistema de circulação de fluido è constituído

basicamente por um conjunto de bombas, dutos e reservatórios

cuja função específica è a de garantir o fornecimento do

fluido necessário à perfuração dos poços. Este fluido de

LEGENDA
1-Torre
2'Motoras
3-Guindio
4-Bombo dt lomo
5-Blooo dtcoroomtnto
6-Colori»
7-Goncto

9-HoBtequodrodo
V - M N O fototivo
11-«olwioi de MQuronço
12-Tubodiptrfuroçao
O-Comondo
i4-Broco
19> Tvbo$ dl njHiftinwnto

17-1onojMdilofM
1B*Loooi dl MfQOognn de

tubo» dl ptrfuréçflo

Fig. 5 - Representado esqueuitica d* una sonda de
perfurmclo terrestre

PETR0IR48



perfuração consiste em uma Mistura variada de substâncias e

aditivos químicos introduzida nos poços através dos tubos de

perfuração e que esguicha pela broca de uma maneira cont fivia

ao longo de toda a sua operação.

De emprego indispensável à viabilização operacional da

perfuração dos poços no atual estágio técnico da indrfstria

petrolífera, o fluido de perfuração possui como suas

finalidades principais lubrificar e resfriar a broca e o

contato tubos/parede do poço; manter a pressão do poço com o

objetivo de evitar desmoronamentos e possíveis vazamentos de

óleo e gás; e possibilitar o transporte à superfície dos

detritos de rocha e fragmentos das formações perfuradas,

permitindo a obtenção de dados sobre a histeria e a

natureza de toda estrutura geológica do local onde se

realiza a perfuração.

Também visando a obter uma maior estabilidade ao longo

da perfuração e ao mesmo tempo isolar determinadas formações

ou trechos perfurados, são efetuados, durante a operação,

revestimentos progressivos dos poços através da introdução

nestes de tubos especiais de aço (os tubos de

revestimento), posteriormente fixados nas paredes do poço

por intermédio da injeção de uma camada de cimento

especialmente preparado para este fim (Fig. 6).

Com relação aos poços perfurados, estes são

convencionalmente divididos em dois grandes grupos: os

poços exploratórios, cujo objetivo ê verificar a efetiva

ocorrência de acumulaçSes de hidrocarbonetos e estabelecer

limites e fronteiras de um campo possivelmente descoberto,

e o* poços de desenvolvimento de campo, perfurado» quando da
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obtençio de resultados positivos m avali«cio dos poços

exploratórios, e que visa* a permitir a efetiva explotaçSo

das reservas descobertas.

=//=//=//=//=#=//=//=/£=

Flf. 6 -

REVESIMEN1D DE PRODUÇÃO 7 - ( ^ « c » )

ZONA PRODUTORA

\ 2,580»

Esquema de UM poço exploratório de petróleo ao
téraino d* sua perfuraclo
(Poço 4-LUC-5-AM, perfurado a leste de Urucu)
Font ei DEPER/PETROMáB

Una perfuraçSo petrol í fera mobiliza, ao longo do seu

desenvolvimentOr «»» enome variedade de Materiais e

equipamento*, altfm de dezenas de profissionais

especializados. A par t i r do seu iníc io, a perfurado de UM
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poço exploratório de petrdleo è una atividade praticamente

ininterrupta, que sd se encerra quando são atingidos os

objetivos inicialmente estipulados para a sua realização -

os quais se traduzem nas profundidades programadas para os

poços a serem perfurados, que variam de algumas centenas até

alguns poucos milhares de metros -, não obstante a

possibilidade: de reavaliação destes objetivos ao longo da

operação: em função dos resultados progressivamente

alcançados.
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i.2.2 - A perfurado na Aaazónia

Assim como em qualquer outra região, a etapa

concernente a perfuração dos poços exploratórios de petróleo

na Região Amazônica se inicia a partir da definição, com

base nos estudos geológicos e geofísicos previamente

efetuados, dos locais mais propícios à descoberta de

jazidas de hidrocarbonetos passíveis de exploração

econômica futura.

Em seguida li determinação d& localização de um futuro

poço exploratório, tem início todo o trabalho de preparação

das locações, objetivando dotá-las de condições próprias ac

recebimento e posterior garantia de operação das sondas.

Na Amazônia, sendo estas locações normalmente situadas

em regiões de mata fechada e de difícil acesso, a primeira

tarefa corresponde a abertura das clareiras e a preparação

do terreno (desmatamento, terraplenagem, e t c ) , de forma a

possibilitar & chegada do pessoal e das máquinas e

equipamentos necessários a realização dos poços.

0 conjunto das tarefas responsáveis pelo deslocamento e

preparação para o funcionamento de uma sonda de perfuração

engloba as operações de desmontarem, transporte e montagem

da sonda. 0 desenvolvimento articulado destas operações,

conhecido no seu conjunto como DTM, se encontra estritamente

vinculado a um programa de perfuração previamente elaborado.

Neste programa estão especificados, além das locações dos

poços a serem perfurados, os prazos estimados para a sua

realização.
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Até a década de 79, todas as atividades de perfuração

exploratória na Amazonia eram efetuadas con o emprego de

sondas convencionais. Estas sondas eram transportadas

através de balsas até as áreas mais próximas das margens dos

rios onde havia a perspectiva da ocorrência de

hidrocarbonetosr e ali realizavam-se as perfurações.(38)

Com o advento da utilização das sondas de perfuração

moduladas (sondas desmontáveis em partes e componentes

variados), tanto o trabalho de perfuração dos poços como

toda a atividade exploratória de uma maneira geral ganhara*

novos contornos, na medida em que viabilizava-se a

interiorizaçio das atividades na Região através do

transporte destas sondas moduladas e respectivos

equipamentos de apoio, por intermédio de helicópteros, até

clareiras abertas em plena selva, em locais

consideravelmente afastados dos rios.(39)

A grande maioria das operações de DTM hoje realizadas

na Região Amazônica faz recurso ao emprego de helicópteros,

que, além do transporte das sondas, são os responsáveis por

todo o apoio necessário ao seu pleno funcionamento,

ficando o emprego das sondas convencionais na dependência,

entre outras circunstâncias, das condições de localização

dos poços e da existência de vias de acesso as locações.

Como já foi anteriormente acentuado, todas as

atividades petrolíferas na Amazônia, e aqui particularmente

as atividades relacionadas a perfuração exploratória na

(38) Cf. PIMENTEL, op. cit., P. 105

(3?) Op. cit., ide»



RegiIo, envolve* dificuldades bastante «ais acentuadas do

que aquelas normalmente verificadas em outras regiões

terrestres do pafs.

Especificamente em relação as atividades de perfuração»

ale* da própria situação de relativo isolamento a que ficam

submetidas as equipes de trabalho dentro da mata, também são

freqüentemente adversas, em termos operacionais, uma série

de características geográficas e climatoldgicas locais,

entre as quais poderíamos citar o regime de chuvas

tropicais, o problemático regime fluvial (com suas cheias e

secas anuais) e o prdprio terreno sobre o qual se realizam

4-HUC-15-,
J-HUC-11-

3-MC-X
3-nuc-a-

5-HUC.3
3.RUC19D

s-mic-1

>-í. 8UC-1

• LCUP.1

cacau CM M

o POÇOS S M mnmmtçio MMMÍVCL

Fig. 7 - Poços perfurados na ir9* do Rio Urucu
<setembro/1990)
Fontei 0EPER/PETR0BR48



as operações, em geral extremamente argiloso e di-Pfcil de

ser trabalhado.

Não obstante estas dificuldades, os resultados obtidos

na perfuraç«íu petrol ffera n« área do Rio Urucu e suas

adjacências, na Bacia do Solimoes, têm se aostrado

extremamente favoráveis em ternos de sucesso exploratório:

até setembro de i98?r do conjunto de poços perfurados desde

a descoberta do poço RUC-i - primeiro poço produtor

encontrado na região - apenas 4 deles não trouxeram, em

definitivo, novas descobertas comerciais de óleo, condensado

ou gás natural (Fig. 7).
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i.2.3 - 0» lapactos da perfurado

Se quanto as atividades ligadas à prospecção do

petróleo, como vimos anteriormente» podemos concluir que o

seu desenvolvimento não incorre normalmente em maiores

problemas em relação & geração de impactos sobre o meio

ambiente, o mesmo já não pode ser afirmado com tanta

segurança no que diz respeito às atividades de perfuração.

Empregando um conjunto significativamente mais complexo

de materiais e equipamentos e fazendo recurso a uma grande

variedade de substâncias e produtos químicos - que

acarretarão em conseqüência a produção de resfduos e

rejeitos de várias naturezas -, a perfuração de um poço

exploratório de petróleo requer, em relação à adoção de

medidas mitigadoras de seus efeitos sobre o meio ambiente,

cuidados e atenções bastante mais consideráveis a fim de se

possibilitar a atividade o cumprimento dos seus objetivos

com o mínimo de repercussões ambientais negativas.

i.2.3.1 - A abertura de clareiras

Em seguida à determinação da localização de um poço e à

decisão quanto a sua realização, em concordância com um

programa previamente estabelecido, a etapa inicial dos

trabalhos de perfuração corresponde à preparação do terreno

e li montagem da infra-estrutura necessária ao recebimento da

sonda.

Na Amazonia, sendo a quase totalidade das locações

fixadas para os poços situada em regiões de densa vegetação

e de difícil acesso, é necessário inicialmente proceder a
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abertura das clareiras que possibilitarão a chegada e futura

operaçSo das sondas.

Estas clareiras de perfuração são abertas, a

prificfpio, manualmente e, em seguida, ampliadas com o

emprego de máquinas e equipamentos pesados (tratores,

caminhões, motoniveladoras, etc.) transportados até as áreas

de localização das sondas.

Cada clareira de perfuração representa atualmente, na

Amazônia, ao final da sua abertura, uma área mé*dia desmatada
*>

de cerca de 125 000 m , apesar do trabalho efetivo das

sondas ficar restrito a uma área inferior a esta (Fig. 8).

Estas dimensões, entretanto, são inevitavelmente

impostas por razões de segurança, devidas em sua maior parte

as condições climáticas e ambientais características da

região, em função da constante movimentação, principalmente

nas etapas de montagem e desmontagem das sondas, dos

helicópteros de apoio operacional.

Apesar de não representarem a princípio, isoladamente,

cm termos de floresta amazônica, uma dimensão

significativa, estas clareiras abertas para o recebimento

das sondas são sujeitas, ao longo de todo o período de

realização das atividades de perfuração, a determinadas

formas de agressão que dificultam bastante o retorno, apcSs o

término das operações, as suas condições originais.

Especialmente sacrificada è a área mais central destas
2

clareiras, normalmente em torno de 40 000 m , que i onde

se dá o efetivo funcionamento das sondas, com todas a*

conseqüências que dele advém: a prdpr ia preparado do
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terreno para a instalado da sonda, que requer, aléa do

coapleto desaatanento e destocaaento da irca, uam

considerável coapactação do solo de «odo a garantir a

•MMLO0AUUMS
tOC NUM

f
Flg. 8 - OÍMensiona««nto exposicional de clareira de

perfurado par» locações na áVea do Rio Urucu
Fontei PETR0ÍR48
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estabilidade do equipamento; a contfnua movimentação de

pessoal, náquinas e equipamentos; os descartes e vazamentos

de óleo e outros fluidos para o terreno; e, finalmente, n

fato de ser esta área a «ais sujeita aos efeitos da

inexorável utilização dos fluidos de perfuração» que

responde» pela maior parte dos problemas da perfuração

petrolTfera na área ambiental.

1.2.3.2 - Os fluidos de perfuração

Os fluidos de perfuração, conhecidos genericamente

como "lanas de perfuração", constituem na verdade uma enorme

variedade de combinações possíveis de serem realizadas a

partir da utilização de mais de uma centena de diferentes

componentes e substancias químicas, com os objetivos que já

foram descritos anteriormente, que poderíamos resumir como

sendo a viabilização e a otimização da operação de abertura

dos poços. Quanto aos seus elementos constitutivos, estes

são quantitativa e qualitativamente determinados em função

principalmente das condições geológicas locais específicas

de cada poço perfurado.

Basicamente:, em relação a sua composição, os fluidos de

perfuração são normalmente classificados em três grandes

grupos, úe acordo com a sua fase cont ínua dominante: os

fluidos base água, os fluidos base óleo e os fluidos gasosos

ou aeradoç». sendo entretanto estes Jltimos de emprego

bastante restrito.

Entre os fluidos de perfuração mais utilizados, os

fluidos base água e os fluidos base óleo, a diferença
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fundamental, que de resto se encontra explicitada na sua

própria Henominação, está ligada ao maior emprego, nos

fluidos base óleo em relação aos fluidos base água, de

componentes oleosos - normalmente óleo diesel - e.»i razões

que podem atingir até 45% do volume total do fluido.(49)

Essa presença mais significativa do diesel nos fluidos

base óleo, tornando o seu uso de uma maneira geral mais

custoso, tanto em termos econômicos quanto ambientais,

confere aos fluidos de perfuração base água uma certa

preferencia em relação a sua utilização.

Não obstante esta maior inclinação ao uso dos fluidas

base água, diversas situações e condições de perfuração

eventualmente encontradas tornam indispensável a utilização

dos fluidos base óleo, como por exemplo em perfurações a

temperaturas elevadas, na perfuração de poços direciona is

(poços não verticais) ou ainda em perfurações de formações

rochosas sensfveis ao uso de fluidos base água.

Segundo informações obtidas junto a técnicos da

PETROBRA*S, não è regular, nos poços atualmente perfurados na

Amazônia, o emprego de fluidos de perfuração base óleo - os

de uso mais crítico em termos ambientais -, embora a

tendência à perfuração de poços direcionais na região - mais

vantajosos sob o aspecto econômico e mesmo ambiental, em

função de prescindirem da necessidade da abertura de novas

clareiras para as locações - torne praticamente inevitável o

seu uso mais freqüente*

(40> Cf. BARCELLOS, P. P. "Impactos Ambientais da Indústria
do Petróleo : da Produção ao Consumo Final", Rio de
Janeiro, AIE/COPPE, i?86, Tese M. S c , p. 22



De toda Maneira, ainda que considerado o Menor poder

impactante dos fluidos base água, a utilização de qualquer

fluido de perfuração encontra-se sempre associada à

possibilidade de ocorrência de problemas ambientais.

COMO dissemos anteriormente, a formulação de um fluido

de perfuração varia principalmente de acordo com as

condições geológicas e com as formações presentes no local

perfurado. No entanto, podemos considerar como elementos

tipicamente constitutivos de um fluido de perfuração:(4i>

- os controladores de viscosidade (bentonita e outros

t ipos de argiIa)

- os controladores de pressão de subsuperffcie

(baritina, calcita, siderita, etc.)

- os redatores de filtrado (amido, carboximeti1-

celulose)

- os controladores de pH (soda, cal, bicarbonate de

sadio)

- os fluid ificantes e desfloculantes (1ignossulfonatos

de ferro e crorno)

Além destes elementos, uma série de outras substâncias

é ainda freqüentemente empregada na composição dos fluidos

de perfuração com o objetivo dr dotá-lo» de certas

propriedades específicas, de acordo com as circunstâncias de

trabalho.

(41) Cf. SEABRA, P.N. e SANTIAGO, Y.M. "As atividades de
perfuração e produção de petróleo e o meio ambiente",
in "B. téc. PETROBRA*S"f Rio de Janeiro, 27(i):42~49,
J»n-mar/1984f p. 43
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Neste grupo, temosc(42)

- os tensoativos (detergentes) e eMulsionantes

- os agentes anti-espumantes

- os bactericidas

- os removedores de cálcio

- os inibidores de folhelho

- os lubrificantes

- os materiais de perda de circulação

Apesar da presença, dentre estas várias substâncias, de

elementos reconhecidos como potencialmente tóxicos e

prejudiciais ao meio ambiente, è ainda incipiente, em termos

nacionais, a realização de estudos mais aprofundados com

relação a avaliação dos nfveis de toxicidade destes

elementos, principalmente quando considerada a sua ação

conjunta, nas condições e concentrações específicas nas

quais se encontram durante o seu emprego nos fluídos de

perfuração. Atualmente, a maioria dos dados, informaçBes e

parâmetros utilizados com este fim ê ainda fruto de

trabalhos realizados no exterior, provavelmente para

condiçBes bastante diversas daquelas aqui encontrada».

No Brasil, entre os instrumentos que começam agora a

ser empregados na avaliação dos níveis de toxicidade dos

fluídos e efluentes de perfuração encontra-se a realização

de bío-ensaios que utilizam organismos vivos (alevinos e

pequenos crustáceos) e verificam sua reação a exposição aos

diversos elementos que entram na sua composição.(43)

(42) OP. cit., ide»

(43) Op. cít., P. 47-48
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Usados atualmente como referência na pesquisa de

fluidos de perfuração menos tóxicos e problemáticos sob o

ponto de vista ambiental, estes testes de toxicidade poderão

servir, no futuro, ao lado dos parâmetros ffsico-<iuimicas

convencionalmente utilizados, para balizar o estabelecimento

de normas e padrões específicos para os efluentes líquidos

das atividades petrolíferas, assim como de outras atividades

industriais potencialmente poluidoras.

1.2.3.9 - A circulação do fluido e o sistema de

tratamento

No sistema de circulação, após haver sido efetuada a

mistura e a homogeneização dos fluidos de perfuração em

tanques situados nas proximidades das sondas, procede-se

então, através de um conjunto de bombas, a sua injeção

contínua no poço através do interior dos tubos de

perfuração.

A injeção culmina com a chegada do fluido ao fundo do

poço, onde irá cumprir suas funções de limpeza, resfriamento

e lubrificação da broca e de remoção do material sólido

(cascalho) produzido durante a perfuração.

0 retorno do fluido à superfície dá-se através do

espaçamento entre o diâmetro externo dos tubos e a parede do

paço perfurado, o que garante, além do transporte do

cascalho, a manutenção da pressão do poço e a prevenção do

risco de desabamento no seu interior.

Na superfície, procede-se então a passagem do fluido,

impregnado dos resíduos sólidos da perfuração, através de
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uaa serie de equipamentos Mecânicos (peneiras vibratórias,

ciclones, ~Mud-cleaners" e centrífugas), objetivando-se a

separado do Material sólido contaMinante e o seu posterior

descarte C O M O forMa de promover o retorno do fluido as

condições Mais próxiMas possíveis das suas originais,

visando a sua reinjeção e conse m e n t e recirculado no

sisteMa (Fig. 9).(44)

Entretanto, em razão de os equipaMentos convencionais

de controle de sólidos norMalMente empregados sereM

incapazes de separar os sólidos Mais finos e as partículas

1MQUC
C -h HMM.

M l

DiOUE

Flg. 9 * Bequêndm «t^ucMtftica dos equipment os
entratores de sélidos p»ra fluido* de
perfurado
Fontei 8EA6RA mt «Ir o», cit., P. 43

(44) OP. cit., p. 43
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coloidais que se acumulam no fluido durante a perfuração,

sucede que, a partir de um determinado momento, a

concentração destas partículas, causando alterações em

diversas propriedades importantes do fluido (viscosidade,

peso específico, etc.) durante a operação, torna-o imprdprio

para o uso nas condições nas quais se encontra.

Quando ocorre este comprometimento das propriedades do

fluido em função da elevada presença de partículas sdlidas e

de outros possíveis contaminantes ou, de outra maneira,

quando se pretende efetuar uma modificação acentuada destas

propriedades, é* necessário proceder-se a sua diluição,

através da adição de água e eventualmente de outros aditivos

em menor quantidade, visando a corrigir a» concentrações dos

elementos e otimizar a mistura em relação aos seus

objet ivos.

Anteriormente a esta operação, no entanto, uma parcela

da volume de fluido original deve ser necessariamente

descartada de modo a compensar o volume a ser completado,

constituindo um rejeito ao qual algum fim deve ser

dest inado.

Além deste descarte parcial de fluido, realizado com

uma certa regularidade, também ê eventualmente realizado o

descarte total de fluido quando da necessidade de alteração

profunda nas suas propriedades - normalmente visando a

responder as diversas características geológicas encontradas

nas diferentes e sucessivas formações perfuradas - ou quando

se realizam o revestimento e a cimentação dos poços.
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1.2.3.4 - Os diques dt cont«neto

Todos estes volumes de fluido descartado, bem como o

cascalho extraído pelos equipamentos de controle de sdlidos

no processo de tratamento do fluido anteriormente descrito,

além da água utilizada em certas etapas da operação para

limpeza de componentes da sonda, têm normalmente como

destinação os chamados diques de contenção, que são

cavados e construídos em áreas adjacentes à sonda antes do

infeio das atividades de perfuração.

Estas operações de descarte, tanto de fluidos quanto de

5<3l idos, são repetidas inúmeras vezes ao longo de todo

processo de perfuração de um poço. Desse modo, os diques de

contenção, tendo como função possibilitar a disposição e o

«condicionamento de todos estes rejeitos desde o início da

atividade das sondas até o término da perfuração, possuem no

seu interior, ao final da operação, o resultado do acdmulo

progressivo de toda uma série de componentes e aditivos

presentes nas formulações dos fluidos utilizados, além do

material sdlido das formações por eles trazido a superfície.

No caso das locações de poços na área do rio Urucu - e

nas áreas adjacentes, de uma maneira geral - o que se

verifica, segunda pôde-se apurar junto a técnicos do DEPER

(Departamento de Perfuração da PETROBRâS), è a ausência de

uma certa sístematização quanto à construção dos diques de

contenção, pelo menos no que tange a estudos ma is apurados

em relação à permeabilidade dos solos e a eventual presença

e comportamento de lenço" is freáticos sub-superf ic í a is, em

profundidade tal que os torne passíveis de serem afetados
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por agentes conta*inantes empregados nos diversos fluidos

utilizados (fluidos de perfuração, água de lavagem da sonda»

fluido de comp let ação, e t c ) .

Não obstante as condições de localização das

perfurações na área do Rio Urucu - que poderian sugerir, em

função do seu quase absoluto isolamento e da vasta e

contínua movimentação hídrica local, a idéia da quase inócua

dispersão de qualquer possível agente contaminante ou

poluidor presente em descartes efetuados ao longo da

operação de perfuração dos poços -, seria desejável uma

certeza quanto aos reais efeitos de? s descartes na

qualidade das águas e solos por eles atingidos.

Esta consideração torna-se ainda mais relevante na

Medida em que leva-se em conta que ê regular a utilização de

água captada nas adjacências da sonda para cozimento de

alimentos e higiene pessoal das equipes de perfuração ao

longo do tempo de permanência destas nas locações

(normalmente em torno de 90 dias).

Um outro ponto a ser considerado com relação ao emprego

dos diques de contenção é o do elevado nível de precipitação

pluvíonétrica da região, que acarreta, entre outros

problemas, eventuais transbordos dos fluidos neles contidos,

ainda «em nenhum tipo de tratamento, para as áreas

adjacentes a sonda. Sob este aspecto, uma solução que

poderia vir a minimizar este problema, principalmente nas

épocas mais chuvosas, seria a elevação das bordas dos diques

a uma altura acima do nível do solo,, podendo-se empregar

para isso a prdpría argila encontrada no terreno, reforçada

se necessário com madeira nativa já extrafda.
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Ao longo dos trabalhos de perfuração dos poços» todo o

•aterial resultante dos descartes efetuados ao longo da

operação - o qual se encontra acondicionado nos diques de

contenção - recebe normalmente algum tipo de tratamento

anteriormente a sua destinação final, de modo a reduzir os

problemas gerados pela sua presença na área das locações.

Diversos processos encontram-se atualmente disponíveis,

e» termos de tecnologia, para o tratamento dos rejeitos dos

fluidos de perfuração - injeção em formações subterrâneas,

incineração do rejeito, tratamento microbiolégico,

tratamento químico, etc.(45)

Entretanto, a maioria destas opções incorre em custos

mais elevados e restrições quanto a eficiência e praticidade

de cada processo, ficando sua aplicação geralmente restrita

a circunstâncias especiais de operação.

Atualmente, a solução empregada com maior freqüência

para o controle dos diques utilizados na perfuração de poços

na área do Rio Urucu tem sido a floculação (natural ou

induzida) do material sólido presente nos fluidas

descartados, seguida da dispersão da sua fase líquida em

áreas adjacentes a sonda.

A floculação do fluido, ou seja, a aglomeração de

partículas coloidais presentes na sua fase sólida, ocorrida

de uma maneira natural ou acelerada por meio da adição de

certos reagentes químicos, permite a obtenção de uma fa»e

líquida sobrenadante que pode eventualmente ser descartada

no meio ambiente.

(45) Op, cit., p. 46



Este descarte, no entanto, somente deve se dar após a

verificação, através da realização de testes de controle e

Monitoramento, da sua conformidade com os padrões de

rejeitos e efluentes estabelecidos em legislação

dificultada, porém, em função da inexistência em nosso pafs,

ao contrário de alguns outros, de normas e padrões

específicos para efluentes não industriais das atividades

petrolíferas - ou desde que se tenha certeza quanto a

limitação dos seus efeitos deletérios sobre o ecossistema

local.

Retirada a fase líquida, o que resta geralmente no

fundo do dique é uma espécie de ''borra" resultante da

precipitação da maior parte do material sólido particulado

presente nos volumes de fluido descartado. Procede-se então

normalmente ao aterro do dique, através da simples cobertura

do material decantado com terra ou com o próprio cascalho

ret irado do poço.

Uma técnica que vem sendo atualmente utilizada em

relação aos diques de contenção é a da construção de

diques gemi nados, diques duplos, compartímentalizados,

ligados através de um dreno localizado a uma altura tal que

possibilite a passagem do fluído, após previamente decantado

no primeiro reservatório, para o segundo compartimento. Este

sistema de retenção e drenagem permite a separação

progressiva das fases sólida e líquida dos rejeitos de

fluídos empregados durante a perfuração, reduzindo

principalmente o teor de sólidos do efluente finalmente

descartado no meio ambiente.
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UM outro processo que começa a ter seu uso difundido na

regiIo do Urucu e que abre boas perspectivas em relação &

Mitígaçlo dos i«pactos anbientais das atividades de

perfuraç&o ê o chamado "sistema fechado de circulação".

Este processo consiste basicamente no emprego de u*

conjunto de equipamentos extratores de sdlidos bastante mais

sofisticado e eficiente do que aqueles utilizados no sistema

convencional de circulação de fluido, permitindo a quase

total separação da fase sdlida dos fluidos descartados - que

saem do processo praticamente sob a forma de pó - e um maior

aproveitamento na recirculação de sua fase líquida, o que

possibilita descartes menos freqüentes.

Apesar de não eliminar totalmente a geração de

rejeitos e o descarte de fluidos, o "sistema fechado de

circulação" permite, entretanto, a sua considerável redução,

propiciando consequentemente a minimização do volume dos

diques de contenção e uma maior facilidade de

acondícionamento dos resfduos sólidos inevitavelmente

produzidos.

1.2.3.5 - A recuperado de áreas degradadas

Uma questão que poderia receber uma atenção mais

detida, no âmbito das áreas utilizadas como locação para

poços na Amazônia, não obstante as dimensões relativamente

reduzidas ocupadas por estas, dfz respeito à recuperação

ambiental e, particularmente, a recomposição florestal d*

aVeas degradadas.



Embora exista seapre a possibilidade de aproveitamento

de algumas destas áreas para projetos futuros de

desenvolvimento do prdprio complexo do Urucu (como foi o

caso, por exemplo, como veremos mais à frente, dos poços

RUC-6 e RUC-4), o planejamento de médio e longo prazo das

atividades previstas para a região poderia indicar as

locações nas quais pudessem desde já ser desenvolvidos

projetos de reflorestamento e tratamento paisagfstico, de

forma a nSo s<5 facilitar a própria recuperação natural como

também prevenir um comprometimento ambiental mais acentuado

destas áreas.

1.2.3.6 - A avaliado ambiental das locações

Um dltimo ponto que caberia aqui ser abordado encontra-

se ligado a uma prática que tem sido desenvolvida na

operação de perfuração de poços no DPAM (Distrito de

Perfuração da Amazônia, da PETROBRAS), na área do Rio Urucu.

Esta prática se constitui em uma "Avaliação Ambiental"

das locaçSes dos poços, realizada normalmente por um grupo

de técnicos ligados aos drgãos operacionais da empresa que

se retinem em uma Comissão Regional de Meio Ambiente

(COREMA).

Ocorre, entretanto, que esta "Avaliação Ambiental" das

locaçBes ê feita freqüentemente em um estágio já

relativamente avançado da sua preparação para a ínstalaç&o

das sondas, o que não permite uma discussão mais

aprofundada sobre as suas alternativas de localização e

construção que, neste caso, contemplam ainda quase que
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exclusivamente os aspectos técnicos e econômicos em

detrimento dos ambientais.

Neste sentido, una avaliação ambiental prévia das áreas

escolhidas COMO referencia para locações de poços e una

participação mais efetiva dos técnicos responsáveis pelo

setor ambiental das atividades de perfuração na discussão

que se efetua quando da definição de um local específico

para localização dos poços seria de fundamental importância

para a mitigação talvez de uma boa parte dos impactos

ocasionados por estas atividades.
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1.3 PRODUÇÃO

Quando a perfuração exploratória de hidrocarbonetos

encontra unia formação portadora de óleo ou gás natural,

procede-se & realização de testes de avaliação que irão

determinar as potencialidades e as possibilidades de

produção econônica da jazida descoberta. Resultando estes

testes na confirmação da descoberta de uma jazida

petrol Tfera comercialmente explotável, numerosos outros

poços, de delimitação e desenvolvimento do campo descoberto

- variando, segundo o tamanho da jazida, de uma dezena a

muitos milhares -r sSo então perfurados a fim de delimitar e

quantificar os volumes de hidrocarbonetos descobertos e, em

seguida, possibilitar a sua produção.

A entrada de um poço em fase de produção propriamente

dita, ou seja, em seguida a realização dos testes de

avaliação da jazida, ê antecedida pela descida da tubulação

de produção e pela instalação, na superffcie do poço, das

"árvores-de-natal", conjunto de válvulas e equipamentos

destinados ao controle e à regulagem da taxa de extração dos

fluidos produzidos.

Ao longo da produção, a mistura de fluídos que sai à

boca de um poço produtor não pode ser imediatamente

armazenada e transportada as refinarias em sua forma

original. A despressurização da mistura, na medida em que

esta passa das pressões elevadas encontradas no interior da

jazida para a presslo de superfície, acarreta geralmente a

produçlo de uma certa quantidade de gás que, assim como as

mais voláteis do <5leo produzido, deve ser separada
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para que este se adapte às condiçSes de armazenamento e

transporte. Além disso, a Mistura saída do poço conte*

ainda freqüentemente, entre outras possíveis substâncias e

elementos contaminantes, água COM elevado teor de

sal in idade, que deve, na maioria das vezes, também ser

separada.

Como conseqüência» além de toda a infra-estrutura

necessária ao desenvolvimento e garantia da produção e

armazenamento de óleo ou gás natural em uma determinada área

ou região produtora, ê necessária ainda a instalação,

próximo aos campos, de plantas de separação, prdf-tratamento

e estabilização dos fluidos produzidos.

Em termos ambientais, ocorre a partir desta etapa das

atividades petrolíferas uma mudança fundamental no teor das

operações, que deixam de ter um caráter temporário para

constitu Trem uma presença mais permanente nos seus locais de

atuação, concentrando e adicionando problemas ambientais

novos aqueles das etapas anteriores.



1.3.1 - O complexo produtivo do Urucu

A produção de petróleo em escala comercial do primeiro

campo petrolífero economicamente explorável descoberto na

Amazônia - o Campo do Rio Urucu - teve início no mês de

julho de 1988, quando foram colocados em atividade os 3

primeiros poços produtores da região.(46)

Contando inicialmente com apenas uma pequena estação de

coleta, separação e transferência instalada nas proximidades

do poço RUC-ó, a produção média verificada nesta primeira
3

fase girou em torno dos 3 000 bpd de óleo e 70 000 m /d

de gás natura!.(47)

COM a instalação de novas obras e a conseqüente

viabilização da entrada em atividade de novos poços, esta

produção alcançou, ao final de 198?, a média de 5 000 bpd
3

de cSleo e 250 000 m /d de gás natural assoc iado, <48)

sendo este, entretanto, totalmente queimado em função da

inexistência de. alternativas para o seu aproveitamento nesta

fase do projeto.

Para oferecer a área do Urucu as condições necessárias

ao suporte da produção local de dleo e gás, foram realizadas

na região uma série de obras de infra-estrutura básica e de

apoio operacional que permitiram a viabilização do pdlo

produtor de petrdleo do Urucu <Fig. 10).

(46) Cf. Boletim "Not feias da PETHQBRAS"r mai-jun/1989, p. 8

(47) Cf. "Urucu e o Petrdleo na Amazônia", op. cit., p. 18-19

(48) Fontes DIAM/PETROBRAS



Ent>e estas obras, encontramos*

- a base de apoio operacional, que possui entre as suas

instalações alojamentos, refeitório, escritórios, posto

médico e áreas de laser, e funciona como principal centro

administrativo e operacional da área;

- o aeroporto, construído com o objetivo de tornar mais

dinâmico, eficiente e menos custoso o transporte de pessoal

e equipamentos para a região, anteriormente inteiramente

realizado por intermédio de helicópteros;

- os portos (Porto Urucu e Porto Hélio, os principais),

responsáveis também pelo recebimento de equipamentos

transportados através do Rio Urucu por meio de balsas, e que

servem como pontos de transferência do óleo produzido na

região e do combustível necessário a movimentação das

máquinas que lá operam;

- e, finalmente, a rede viária, em parte asfaltada, que

interliga a maioria dos poços perfurados aos principais

centros operacionais (estação de produção, base de apoio,

portos) e que, além de permitir o tráfego de pessoal,

máquinas e equipamentos necessários ao desenvolvimento das

atividades na área, tem ainda como função acomodar, ao longo

da margem das estradas que a compõem, toda a rede de

oleodutos responsável pelo escoamento do óleo produzido.

Além destas obras principais, encontram-se ainda

distribuídos ao longo da área diversos conjuntos de galpões

de armazenamento de materiais, oficinas de apoio operacional

€ alojamentos que servem principalmente aos funcionários das

várias empreiteiras contratadas pela PETR0BRA3, responsáveis

pela realização da quase totalidade das obras do complexo.
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Fia. 10 - Principais obras na áVca do Rio Urucu
<nove*bro/i?88)
Fontel DPAH/PETR0BRA8

Visando a consolidação do complexo produtivo do Urucu,

dadas as novas e contínuas descobertas efetuadas pelos poços

perfurados na região e consideradas as perspectivas futuras

de incorporação de novas áreas produtoras, encontram-se

atualmente em andamento as obras que permitirão elevar a

capacidade de produção, até o final do ano de 1991, para

20 000 bpd de dleo. (49)

<49> Cf. "Jornal PETROBRdS", jul/1990f p. 8
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Nesta fase do projeto, a obtençio do óleo deverá se dar

através da instalação de unidades satélites de produção, que

concentrarão o voluMe de fluido produzido em UM deterMinado

ndMero de poços. Destas unidades, const ituTdas basicaMente

por UMa rede de tubos e válvulas denoMinada "Manifold", o

fluido deverá ser enviado por Meio de dutos até a nova e

definitiva estação central de produção.

Nesta estação, cuja construção será feita a partir do

aproveita»ento e aMpliação da clareira aberta quando da

perfuração do poço RUC-4, deverá ser instalado, alé» dos

galpões de arMazena^ento, oficinas, aloJaMentos e

escritórios indispensáveis a administração da área, todo o

conjunto de sisteMas e equipaMentos necessários ao

desenvolviMento da produção prevista de dleo e gás natural.

Dentre estes sisteMas, consta» da priMeira etapa

prograMada para a operação da estação produtora do RUC-4

COMO obras principais (Fig. ii):

- UMa unidade de separação de dleo e gás;

- UM parque de tancageM de dleo;

- UM conjunto de coMpressores (6) responsável pela

coMpressão para posterior reinjeção, e« UMa etapa inicial,

da totalidade do VOIUMC de gás natural produzido;

- e, por fim, UMa unidade de destilação para produção
3

de dleo diesel, COM capacidade inicial para 50 M /dia,

visando principalmente ao atendiMento das necessidades de

consuMO da prdpria área.

Numa etapa posterior, prevista para o desenvolviMento

da estação do RUC-4 e da região produtora do Urucu,

encontra-se projetada a instalação de uma Unidade de



Processamento de Gás Natural (UPGN), COM capacidade de
3

processamento de até 600 000 m /d de gás, com o objetiva

de viabilizar o seu aproveitamento comercial através da

produção de cerca de 80 t/d de gás natural liqüefeito <GNL),

que pod«?rá servir ao atendimento dos municípios adjacentes a

área produtora.(50)
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(50) Op. cit.r idem
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Co» a finalidade de exercer um controle mais rigoroso e

legalmente garantido sobre toda a área de influência direta

do complexo do Urucu, a PETROBRA*S articulou e obteve junto

ao ITERAM (Instituto de Terras do Amazonas), drgSo do

Governo do estado, a concessão ao uso com direito real

de duas glebas de terra envolvendo os campos de óleo e

gás descobertos (RUC e L.UC), além de uma outra área situada

a sudoeste de Urucu, representando, respectivamente, áreas

2 2
de 2 604 kn> e 2 54.1 km (Fig. Í2>.

Fig. 12 - Localizado das árra» arrendadas pel»
PETROBRAS, junto ao Governo do estado do
Amazonasr na ire* do Rio Urucu
Fontei PETROBfMS
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Quanto ao conjunto de poços perfurados na região do

Urucu e áreas próximas, estes alcançavam, em setembro de

199Q, o ntfmero de 35, sendo 28 deles produtores comerciais

de óleo» gás ou condensado (Quadro III), não significando

isto, entretanto» que todos estes poços se encontrassem a

essa data efetivamente em atividade, visto que tal condição

è subordinada diretamente a uma estratégia de produção que

varia, entre outros fatores, segundo a capacidade de

escoamento dos fluidos produzidos.
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Eoto

ácea do Rio Utucu

i-RUC
4-RUC
3-RUC
3-RUC
4-RUC
3-RUC
3-RUC
3-RUC
3-RUC
4-RUC
3-RUC
3-RUC
3-RUC
4-RUC
3-RUC
3-RUC
7-RUC
3-RUC
3-RUC
3-RUC

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
•9D
-10
-12
-13D
14D
-15A
•16D
17D
180
-19D
-20
22DP

ócea Leste de Ucucu

i-LUC-i
3-LUC-2
4-LUC-3
3-LUC-4

3-LUC-7
3-LUC-8

fiutcas áceas

1-SUC-í
i-CUP-i
i-CRP~i
i-IA-1
i-INA-i
1-IMT-i
1-RIT-í
1-RA-í

Produtor de óleo c gás
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás

Produtor de gás e condensado
Produtor de dleo e gás

Produtor de gás e condensado
Produtor de dleo e gás

Produtor de gás e condensado
Aguardando classificação
Aguardando classificação

Produtor de gás e condensado
Aguardando classificação
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás
Produtor de dleo e gás

Produtor de: gás e condensado
Produtor de dleo e gás

Produtor de dleo e gás
Produtor de gás e condensado
Produtor de gás e condensado

Seco
Seco

Produtor de dleo, gás e cond,
Seco
Seco

lotai Poços secos 4
Poços prod, dleo e gás 21
Poços prod, gás e condensado 7
Poços aguard. classificação 3

•uadro III - Resultado* dos poços perfurados na área
Rio Urucu * adjacência» {»*tcubro/1990)
Fontei I O E P R P E T O t á S

do
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1.3.2 - Os impactos da proòuçlo petrolífera na Amazônia

Instalado em plena selva tropical amazônica de

maneira a viabilizar a produção petrolífera na região, o

projeto do complexo produtivo do Urucu trouxe consigo a

necessidade da realização de uma série de obras, as

principais celas anteriormente descritas de forma sucinta,

que evidentemente implicaram na interferência direta sobre

um ambiente -emoto que, pode-se afirmar, não havia nunca

e:cper imentadc a ação humana numa escala minimamente

comparável àeuela ali atualmente desenvolvida.

i.3.2.1 — 0 desmatamento

Uma ds-s primeiras conseqüências imediatas da

implantação do pólo produtor do Urucu ê o inevitável

desmatamento das áreas que servem a construção das diversas

obras do complexo» Não obstante situarem-se atualmente em

escala sign ficativãmente inferior àquela verificada em

outros grane es projetos levados avante na Amazônia - como ê

o caso, por exemplo, da mineração, agropecuária, etc- -, ê

importante manter-se um acompanhamento regular de todas as

áreas desmat?.das, buscando-se reduzí-1as ao mínimo possível

através da máxima racionalização do espaço ocupado.

Neste sentido, uma das formas possíveis e mais eficazes

de controle ;E áreas desmaiadas, já plenamente disponível e

amplamente u- ilizada com este e outros fins, são as imagens

obtidas por ntermédio do sensoriamento remoto efetuado por

satilites e "epassadas aos interessados, em nosso país, pelo

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



COM O incrementO previsto para as atividades

exploratórias na região do Rio Urucu nos próximos anos,

seria interessante manter-se, através do recurso a estas

imagens de satélite, um acompanhamento sistemático rigoroso

das áreas afetadas por desmatainento, acompanhamento este

já rea. izado pela PETROBRâS, atualmente. com uma

periodicidade anual.

Sob este mesmo aspecto, como forma de buscar-se a

minimizaçan da? efeitos adversos destes desmatamentos - tais

como a indução de processos erosivos, tendo como

conseqüência a lixivíação do selo e o assoreamento de cursos

d'água -, seria importante que se mantivessem sempre em

atividade programas de recuperação, tratamento paisagfstico

e reflorestamento de áreas desmatadas e/ou degradadas, como,

por exemplo, o realizado as margens da estrada que liga o

aeroporto de Urucu a base de apoio, onde a plantação de

gramTneas efetuada, além dp contribuir para a preservação

do leito da própria estrada, previne ainda a ocorrência de

erosão.

1.3.2.2 - 0 controle da área

Com relação ao contrato de arrendamento de terras

assinado com o ITERAM, perfazendo uma área total de
2

5 145 km , estas concessSes visariam principalmente,

segundo a PETROBRdS, a permitir à empresa planejar todo o

«eu programa exploratório de forma a minimizar os impactos

negativos das suas atividades, ao mesmo tempo em que através

delas procura-se evitar a afluência populacional e a
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formação desordenada de nrfcleos habitacionais» eventualmente

estimuladas em função da expectativa de obtenção de empregos

ou facilidade de estabelecinento na área do complexo.

Por outro lado, esta iniciativa de obter» por

intermédio de um diploma legalr a garantia das prerrogativas

de posse e administração plena das áreas onde desenvolve

suas atividades de exploração, representaria ainda uma ação

no sentido de prevenir a ação de invasores, "grileiros" e

especuladores que, agindo na proximidade destas áreas,

pudessem trazer problemas futuros para a empresa.

Embora caiba considerar a iniciativa do acordo com o

ITERAM positiva, deve-se entretanto atentar para o fato de

que o sucesso dos objetivos do contrato de cessão de terras

encontra-*?, neste caso, relativamente facilitado em razão

da prdpria condição de acentuado isolamento da regi So

considerada, cumprindo ele muito mais a função de prevenir,

no futuro, o surgimento de algum "dono" ou reclamante

imprevisto das terras.

Esta situação de isolamento, no entanto, não é já

inteiramente verificada em outra área promissora atualmente

explorada pela PETROBRdS, esta nas proximidades do Rio

SolimSes e das sedes dos Municípios de Uaríni, Alvarães e

Tefé" (ver Fig. 4 ) , onde a perfuração do primeiro poço

pioneiro vem acompanhada de expectativas favoráveis por

parte dos técnicos da empresa.(51)

Nestas condiçSes, caso se confirme a descoberta de um

novo campo produtor que justifique, tal como em Urucu, a

<5í> Cf. "Jornal do Brasil", Rio de Janeiro,



implantação de una infra-estrutura semelhante visando a

viabilização da produção nesta nova área, caberia refletir

quanto a eficiência das Medidas anteriormente adotadas no

sentido da prevenção de processos de colonização

desordenados, a partir da atração oferecida por esta infra-

estrutura (estradas e portos , por exemplo), sendo razoável

supor que a dificuldade de controle sobre una determinada

área varie de uma forma diretamente proporcional as

facilidades existentes ao seu acesso.

Estes problemas de colonização e migração induzida

encontram-se verificados de uma maneira preocupante em

outros países que promovem exploração petrolífera em

suas respectivas regiões amazônicas, trazendo como

conseqüência a ocupação desordenada - e, na maioria das

vezes, predatdria - de áreas tais como margens de estradas e

clareiras já desmaiadas». (52)

1.3.2.3 - A retenção de águas

Uma outra importante questão que cabe aqui ser

abordada está ligada a um fenômeno que a experiência tem

mostrado como sendo de particular sensibilidade em toda

floresta tropical dm ida amazônica.

Este fenômeno diz respeito, numa região que se

caracteriza pela impressionante riqueza do seu sistema

fluvial de drenagem superficial, a todas as formas de

dificultação ou retenção dos fluxos dfágua naturais (rios,

(52) Cf. "The Ecologist", vol. 19f n. 6, nov-dez/1989,
P. 219-224
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i gar ape's r etc.) que tea COMO origem a ação humana,

particularmente, no caso aqui estudado, eu funçSo da

realização de obras de infra-estrutura que necessites o

aterro de uma determinada área ou a construção de estradas

que corte* os cursos d'água localizados ao longo do seu

percurso.

Tendo como base uma topografia essencialmente plana, o

sistema hidrográfico amazônico é constituído por uma

complexa rede de cursos d 'água de tamanhos e volumes

variados que drenam platôs de terrenos nlo sujeitos a

inundações periódicas - a chamada "terra firme" - e por um

também intrincado sistema de várzeas e igapds, situado nas

áreas baixas de floresta próximas aos rios onde predominam

regimes irregulares de inundação.(53)

Com exceção das espécies vegetais endêmicas das áreas

sujeitas a regimes de inundação permanente ou periódico, a

maior partr da floresta tropical amazônica encontra-sr

adaptada a habitats e solos mais secos. Estas áreas de

floresta densa, quando submetidas a inundações prolongadas

resultam normalmente em comprometimento da vegetação nlo

adaptada, com todas as conseqüências advindas deste

fenômenor tais como a mudança de qualidade da água em razão

do acdmulo de matéria orgânica em decomposição, o surgimento

de focos de proliferação de insetos transmissores de doenças

e a prdpria alteração da conformação hidrográfica das mlcro-

bacias locais.

(S3) Cf. Walker, I. "Ecologia e Biologia dos igapd* e
igarapés", in "Ciência Hoje", vol. lir n. 64,
jun-jul/1990, p. 46-48
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Sendo assim, um cuidado particularmente importante deve

ser tomado, quando se opera e» áreas tais COMO a do Rio

Urucu, ao se decidir pela realização de obras que interfiram

direta ou indiretamente na rede hidrográfica a elas

adjacente. Grandes áreas aterradas para instalação de

alojamentos, sistemas operacionais, equipamentos, etc, bem

como barragens construídas em locais de passagem de estradas

ao cruzar riachos e igarapés devem ser motivo de uma atenção

especial e de um planejamento cuidadoso das formas pelas

quais possa» ser minimizadas as interferências no sistema

hidroldgico natural.

1.3.2.4 - As águas de produção

Por Jitimo, cabe aqui ser enfocado um aspecto da

produção petrol Tfera que, se por enquanto ainda não se

constitui em problema concreto na área do Rio Urucu,

certamente no futuro demandará algum tipo de solução eficaz

em face da sua presença.

Este aspecto ê o da inevitável obtenção, juntamente com

o dleo extraído dos poços produtores, de quantidades

progressivamente mais elevadas de água coro elevado teor de

sal in idade - com média em torno de 40 000 ppm, podendo, no

entanto, variar de 5 000 a mais de 200 000 ppm (54) - na

medida em que vai-se efetuando o des-nvolvimento dos

campos e que estes vão tornando-se mais antigos.

(54) Cf. SEABRA, op. cit., p. 45 . A título de comparação, a
concentração de NaCl na água do mar ê da ordem
20 000 ppm.
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EM função das caracterfsticas dos poços atualmente

em produção eu Urucu, as quais peruiten a obtenção de uaa

elevada razão óleo/águar te» sido possfvel efetuar o

transporte üu petróleo produzido juntamente COM a fração de

Í9ua nele presente, somente ocorrendo a sua separação quando

do processanento final do dleo na refinaria (REMAN, em

Manaus).

No entanto, COM O aunento de produção previsto para a

área» associado ao progressivo "envelhecimento" dos caapos e

poços produtores, a tendência é de elevação taabém das

quantidades de água salina associada ao dleo, tornando

técnica e economicamente Mais interessante proceder a

separação desta água anteriormente ao transporte do

petrdleo-(55)

Esta água de produção - que além do seu elevado teor

salino apresenta ainda eventualmente frações tóxicas de

hidrocarbonetos aromáticos, compostos de enxofre, metais

pesados, etc. -, juntamente coro outros efluentes produzidos

nas futuras plantas de processamento de gás e dleo diesel,

deve merecer da PETROBRAS toda a atenção com vistas a

minimização dos problemas ambientais ligados à sua produção

e destinação final.

Estes problemas são já uma constante, por exemplo, nas

áreas petrolíferas mais antigas da Amazônia peruana, onde os

despejos provenientes das atividades de exploração e

produção de petróleo - entre eles, água de elevada

(55) Cf. CAMPOS, A. C. e LEONTSINIS, E. "Petróleo e
Derivados", Rio de Janeiro, JR Ed. Técnica, 1989, p. 20
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sal in idade, con teores e* torno de 12t ••• PP« - trazei:

consigo sérias conseqüências a»bientatsr COMO a poluição de

rios e a destruição da floresta.
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1.4 - TRANSPORTE

Após uma estocagem temporária - tanto mínima quanto

possível, enceto em casos excepcionais -, o petréleo

produzido em uma determinada região produtora ê transportado

as refinarias, que têm como função processá-lo

industrialmente de modo a obter os derivados demandados para

consumo.

Para efetuar este transporte, os meios mais comumente

empregados são os oleodutos e os navios petroleiros,

freqüentemente usados de maneira complementar. Outras formas

de transporte (ferrovias, rodovias, etc.) representa»

normalmente um papel marginal em termos do fluxo petrolífero

mundial.

Os navios petroleiros, incluídas aqui todas as

embarcações empregadas no transporte do petróleo, são

construídos de modo a alojar no seu interior uma seVie de

tanques e cisternas onde se procede a armazenagem do óleo.

Esta compartimentalização é importante, dentre outras

razões, por assegurar a estabilidade das embarcações e por

limitar, em caso de acidentes, as quantidades de dleo

sujeitas a vazamentos e derrames.

Estes navios e embarcações necessitam normalmente de

portos especiais - os terminais petrolíferos e/ou de

derivados - para efetuar suas operações de carga/descarga,

embora possam estas ser tambdFm realizadas, segundo a

conveniência, através do emprego de bt5 ias-tan que que

funcionam como portos situados ao largo da costa.
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O transporte de pctrdleo bruto por meio de oleodutos i

normalmente empregado visando ao escoamento da produção das

jazidas ou terminais petrolíferos para os portos de

exportação e para os locais de consumo (refinarias).

Os oleodutos sSo constituídos por uma sucessão de tubos

saldados, em diâmetros que variam geralmente de 20 a 120 CR,

que pode se estender por distâncias de até alguns milhares

de quilômetros. Suas vazSes são determinadas em função de

características técnicas de construção, do ntimero e da

potência das estações de bombeamento situadas ao longo da

linha e, ainda, da qualidade dos fluidos escoados.

ftuanto aos impactos ambientais, uma distinção básica em

relação às etapas anteriores é a de que, além dos impactos

localizados (portos, terminais petrolíferos) o transporte do

petróleo estende também seus impactos potenciais a uma área

consideravelmente maior, associada as rotas de passagem de

qua!quer dos meios utilizados com este fim.
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1.4.1 - 0 transport* do mctrdlmo de Urucu

Efetuado sob condições particularmente difíceis e

adversas, o transporte do óleo produzido nos poços de Urucu

è UM dos pontos de estrangulamento do desenvolvimento das

atividades petrolíferas na região. Para isso, contribuem

diretamente, entre outros fatores, a remota localização da

área produtora, a peculiar rede hidrográfica local e,

principalmente, o regime fluvial característico, com suas

secas e cheias anuais.

Evoluindo de uma maneira paralela a própria

consolidação do complexo produtor de óleo, o escoamento do

petróleo correspondente ao início da produção petrolífera na

região foi realizado através do próprio Rio Urucu, por meio

do emprego de balsas de pequena capacidade que, abastecidas

no terminal de Porto Hélio, desciam o rio até a cidade de

Coari, situada as margens do lago do mesmo nome, na

confluência com o Rio Solimoes.

Em Coari, efetuava-se então o transbordo do óleo das

balsas procedentes de Urucu para balsas naiores,

encarregadas do seu transporte, descendo o Rio Solímots, até

a Refinaria de Manaus (Fig. 13).

Entretanto, em função do fato de ser o Urucu um rio de

modestas dimensões, de difícil e perigosa navegação para

embarcações do porte das balsas empregadas no transporte do

dleo - que se torna inviável por meio deste rio na época de

seca -, novas alternativas foram buscadas com vistas a

regularização e ao aumento da capacidade de transporte que

permitissem um incremento da produção de óleo na região.
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Fig. 13 - Rota de transporte do petróleo de Urucu
(via Coari >

Com este objetivo, foi efetuada então a construção de

um oleoduto, de 4 i/2 " de diâmetro e 57 km de extensão,

ligando a área do Rio Urucu (Porto Urucu) as margens do Rio

Tefé (Porto Terminal).- um outro afluente do Rio Solimões,

De maior porte que o Rio Urucu - embora não o

suficiente para afastar definitivamente todos os problemas

ligados a sua navegação -, o Rio Tefé, de maneira semelhante

ao precedente. permite o tráfego das balsas-tanque, com

3
capacidades que variam de 200 a i 300 ro , responsáveis

pelo escoamento do petróleo desde o Porto Terminal até as

proximidade» do Rio SolimSes.

Ali, em local situado nas adjacências da sede do

Municfpio de Tefé, ainda no interior do Lago de Tefé, è

efetuada a transferência do petróleo das balsas menores para
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3
outras maiores - com capacidade de até 4 5*0 m -, que

respondem pelo transporte do dleo até Manaus (Fig. 14).

X

ajf ft
*/I
I PORTO :
( TERMHMÊ

* mat» 4%r

V̂
V M A N A U S

ESCALA EM km

Fíg. 14 - Rota de transporte do petrdleo de Urucu
(via Tefé)

Sem fonte de propulsSo própria, todas as balsas

empregadas no transporte do petrdleo têm necessidade, para

sua movimentação, do auxílio de rebocadores, de tamanhos e

potência* variáveis, bastando normalmente um para cada

balsa, embora eventualmente seja preciso o acompanhamento de

um barco de apoio - freqüentemente um outro rebocador de

menor porte - às outras embarcações.

Visando a permitir a elevaçSo da capacidade produtiva

de Urucu, viabilizando o escoamento do óleo continuamente

extraído dos poços, algumas obras encontram-se atualmente

previstas para a regiSo, sendo as principals

- a duplícaçlo do oleoduto que liga Porto Urucu a Porto

Terminal, at rave's da implant açSo de uma nova linha de
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1* * - 8 ", paralela a linha já existente, de 4 1/2 "f

- a a*pliação das instalações existentes em Porto

TerMinal, as Margens do Rio Tefé", COM a construção de UM

parque de tancagem COM capacidade total prevista para
3

27 G2G M de óleo e de UM cais para atracação das

balsas.

A Mais longo prazo, em face das diversas opcoes que

coMecaM a ser vislumbradas COM respeito as possibilidades de

aproveitaMento e de colocação no Mercado do dleo e gás de

Urucu, algumas alternativas de transporte destes

hidrocarbonetos encontram já iniciados os seus estudos de

viabilidade técnica e econômica.

Este è o caso, por exemplo, de um possível sistema de

dutos ligando diretamente a área de Urucu às margens do Rio

SolimSes, que, entretanto, ao lado de outras alternativas,

continua aguardando uma melhor definição com relação a uma

série de variáveis (técnicas, financeiras, econômicas e

ambientais) que condicionam o futuro da exploração

petrolífera na regiSo.
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1.4.2 - Os ia»actos do transporte do óleo de Urucu

t.4.2.1 - 0 escoaaento por oleoduto

0 oleoduto empregado atualMentc no escoamento do

petróleo de Urucu até* Porto Terminal estende-se através da

floresta densa situada entre as margens dos Rios Urucu e

Tefé", sendo necessária, para sua i«plantação, a abertura de

uma trilha que acompanha todo o seu percurso.

A abertura e posterior conservação desta trilha, cuja

largura varia de 10 a 29 Metros, possui entre as suas

-finalidades, além da própria viabilização da instalação dos

dutos, a de permitir a Manutenção e o acesso iMediato a

qualquer ponto da linha.

Localizada aproxiMadaaente a Meio caminho entre os dois

terMinaís do oleoduto, encontra-se instalada uma estação dtr

bOMbeaMento intermediária que, dotada de UM pequeno parque

de tancagem e de u* conjunto de moto-bombas Diesel, fornece

à linha a pressão suficiente ao escoamento do dleo.

Excetuando-se a ocorrência de probleoas decorrentes de

eventuais vazaoentos ou rompimentos dos dutos - que de resto

são passíveis de imediata identificação e cuja prevenção e

controle subentende a existência de una rotina de ação, sob

a forMa de plano de contingência para estas situaçSes -, não

se verificam impactos de natureza Mais relevante associados

a esta etapa do transporte do cSlco, estendendo-se este mesmo

diagnóstico » sua projetada duplicação.

COMO Jnic» observação a ser feita, deve-se apenas

ressaltar o fato de que, em vista da necessidade de
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const ruclo de trilha contínua ao longo da floresta» para a

(•plantação de qualquer rede dutos na regi Io deve» mttr

atentamente consideradas as acsaas referências efetuadas no

tdpico anterior quanto a inconveniência da retenção

sistemática e da alteração de trajeto de cursos d'água

ocasionalmente cortados.

1.4.2.2 - 0 carregamento do dleo em Porto Terminal

O embarque do petrdleo em Porto Terminal é efetuado

atualmente de uma maneira contTnua, em razSo da ainda

inexistência ali de um parque de tancagem capaz de permitir

a armazenagem do dleo originário de Urucu.

Como solução temporária, é empregada uma balsa-

ci sterna, permanentemente amarrada a margen do Rio Tefé, que

funciona ao mesmo tempo como tanque de transferência e como

"cais" de atracação das balsas que transportarão o dleo

através do rio.

A transferência do dleo da balsa-císterna para as

balsas de transporte se dá por meio do emprego de mangotes e

bombas de sucção situadas normalmente no convés de uma outra

balsa, atracada entre as duas primeiras, que funciona como

pátio de manobra para as operaçSes de carregamento.

Oependendo do tipo de balsa a ser carregada, esta

transferência ê realizada "boca a boca" - de modo que, para

o enchimento de cada tanque da balsa, i necessária a

repetição das operações de acionamento da bomba e colocação

do mangote, o que demanda mais tempo e dificulta o processo

-ou, no caso das balsas de "rede", por intermédio dt UM»
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tini ca conexão que permite, juntamente cem um sistema de

válvulas, o carregamento, simultâneo ou não, dos tanques.

Apesar desta estrutura relativamente rústica empregada

atualmente ns carregamento do petrdleo em Porto Terminal,

não se revelam aparentemente problemáticas as operações ali

efetuadas com este objetivo, em função de serem as condições

locais de trabalho normalmente favoráveis à movimentação das

balsas, atracamento, carregamento, etc. Estas condições,

entretanto, não descartam a necessidade da existência de

planos de contingência para eventuais acidentes seguidos de

derramamentos de (51 eo, com vistas & minimização das suas

conseqüências.

1.4.2.3 - 0 transports do petróleo nas balsas

Com relaçSo as balsas de transporte de óleo, seria

recomendável que a PETROBRAS articulasse, junto à empresa

contratada que responde pela prestação deste serviço, uma

açSo no sentido da preferência pela utilização das balsas de

"rede", que economizam tempo e facilitam as operaçSes de

carga/descarga, além de minimizarem os riscos de acidentes,

promovendo a progressiva redução do emprego das balsas de

"boca" até a sua completa substituição.

No que tange a movimentação das balsas através do Rio

Tefé, nlo obstante ser ele dotado de porte mais avantajado e

de condiç5es mais favoráveis a navegação que o Rio Urucu,

esta apresenta também as suas dificuldades. £ relativamente

freqüente a ocorrência de pequenos acidentes * tais como

choques c encalhes de balsas, principalmente na época de
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baixa do rio - devidos CM grande parte às características do

Tefé, rio de plan Tc ie que, COM seus infindáveis Meandros,

dificulta a Manobra das balsas» principalMente quando

carregadas, em função da sua elevada inércia de

deslocaMento.

A ocorrência destes acidentes, segundo técnicos da

PETR0BR4S responsáveis pelo acompanhamento do transporte do

dleo produzido em Urucu, nao traz normalmente conseqüências

Mais danosas ao Meio ambiente, sendo mínimos, da ordem de

litros, os vazamentos ou derrames do dleo transportado nas

balsas através de fissuras ou rompimentos causados pelos

choques nos cascos das embarcaç5es.

Entretanto, o que pôde-se apurar é a existência de

riscos potenciais de derrame de quantidades consideráveis de

dleo em função principalmente da possibilidade de

adernamento de balsas ocasionalmente encalhadas, por vezes

abandonadas ao longo do rio devido a incapacidade dos

rebocadores para promover a sua libertação dos barrancos ou

bancos de areia.

Estas práticas dos rebocadores, ao lado de outras -

tais como a lavagem de porões e casas de máquinas e a troca

de dleo em locais não recomendáveis -, também deveriam ser

objeto de ação por parte da PETROBR4S, junto a empresa

contratada, no sentido do seu desestfmulo e da simultânea

regulamentação e sistematizarão de práticas mais apropriadas

de navegação.

Além disso, o aumento previsto da produção em Urucu

para algo em torno dos 20 000 bpd de dleo - que

significaria a quadruplícação da produção atual - sugere a



atençlo para as possíveis conseqüências de una também

eventual quadruplicação do tráfego petrolífero através do

Rio Tefé, do ponto de vista dos efeitos que UM aumento da

densidade de embarcações transitando ao lon^o uo rio traria

consigo em ter«os da elevação da freqüência de encalhes e

acidentes de conseqüências «ais graves.

1.4.2.4 - A transferência do petróleo e» Tefé*

Eatbora varie segundo as condições do rio, capacidade

das balsas e potência dos rebocadores, o tempo médio de

percurso entre Porto Terminal e a sede do Município de Tefé

se situa normalmente em torno de 3 a 4 dias de viagem.

Em Tefé, é efetuado o transbordo do petrdleo para as

balsas responsáveis pelo seu transporte até Manaus. Com este

objetivo, é empregada como "porto" uma ilha situada um pouco

além da sede do município, no sentido da descida do rio,

onde atraca» as balsas.

Esta atracação é realizada através da "amarração"'' das

balsas maiores em troncos de árvores situadas a margem do

rio. Ao lado destas, encostam e são também amarradas as

balsas menores, de modo a iniciar o processo de

carregamento.

Para este fim, de maneira semelhante ao embarque do

dleo efetuado em Porto Terminal, são empregados mangotes e

bombas de sucção colocadas nos conveses das balsas, podendo

uma balsa grande ser carregada por até duas balsas menores

ao mesmo tempo.
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Excetuando-se eventuais despejos de quantidades «fainas

de dleo, em funçSo do prdprio desenvolvimento das operaçBes

de carga/descarga das balsas (movimentação de pessoal e

equipamentos» linpeza de convés, deslocamento de mangotes,

e t c ) , são limitados os riscos de acidentes aqui

encontrados, os quais, todavia, podem vir a ocorrer, seja

por falha humana (abertura e fechamento de válvulas,

manipulação de tubos e mangotes) ou de equipamentos

(rompimento de tubulações, e t c ) .

Também aqui é indispensável a existência de um plano de

contingência para acidentes e derrames de dleo, bem como a

disponibilidade de um conjunto de equipamentos (barreiras

flutuantes, recolhedores de óleo, etc.) que possam auxiliar

no controle das suas conseqüências.

Neste sentido, um aspecto importante deste problema

caberia ser aqui discutido. Durante entrevista mantida com o

Prefeito de Tefé, quando da realização do trabalho de campo

que permitiu a conclusão desta pesquisa, foi afirmada a

ocorrência de freqüentes casos de derrame de dleo nas

imediações do município, sendo constante a presença de

manchas na superfície do rio, bem como o seu acdmulo nas

áreas marginais.

Estes derrames e estas manchas, por uma associação

imediata de idéias, que de resto deve encontrar-se difundida

através da maior parte da população local, são atribuídos

pelo prefeito a constante movimentação de carga/descarga de

petrdleo no município e, como conseqüência, tidos como

responsabilidade da PETROBRAS.
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Sc be» que ocasionalmente possa* haver casos de

derrames acidentais de petróleo nestas operações, alguns

fatores deve» ser pesados no sentrdo da identificação das

possíveis causas reais dessa presença sistemática de óleo no

rio, nas adjacências do Município de Tefé.

Pr imeiramente, è necessário considerar, sendo Tefé" um

Município de porte védio - situado dentro do contexto

estadual nu«a escala de grandeza somente inferior a da

capital (Manaus) - que tem na navegação fluvial u«a das

bases do seu sistema econômico (pesca) e de transporte, a

regularidade e a intensidade COM que embarcações dos mais

variados portes e fins encontraM-se presentes, em

Movi Mentação ou fundeados, próximo ao Município.

Não estaria MUI to longe da verdade estimar-se que

grande parte destas embarcações façam suas lavagens e trocas

de óleo nas áreas do rio mais próximas a cidade de Tefé. Não

sendo possível, entretanto, <k primeira vista, fazer

distinção entre estes despejos e o petróleo originário de um

eventual derrame, fica a drivida na qual a segunda

alternativa recebe normalmente o ônus da culpa, por força do

senso comum.

Um outro aspecto diz respeito à localização do ponto de

transferência do petróleo, algo em torno de 10 km a jusante

da sede do município? o que torna difícil a probabilidade de

um derrame ali ocorrido ter como conseqüência a poluição do

rio nas ireas mais próximas a cidade.

Por tfltimo, uma circunstância que talvez pudesse vir

a sugerir a presença de petróleo no rio seria a

possibilidade de lavagem dos tanques das balsas,
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esvaziados» ao longo da sua vi age» de volta para

carregamento, em Porto Terminal. Esta possibilidade,

entretanto, pode ser aparentemente descartada em raslo das

medicSes que são efetuadas, por técnicos da PETROBRfiS, coro

relação aos volumes tanto do álea efetivamente transferido

das balsas quanto do resfduo que por razoes técnicas

permanece no interior dos tanques e retorna a Porto

Terminal.

Estas mediçSes, que têm como objetive principal o

controle das quantidades de dleo transportadas, acabam

praticamente por afastar a hipdtese de ser realizada lavagem

de tanques ao longo do rio, já que qualquer diferença

verificada na medição dos volumes das balsas - a menos das

margens de tolerância para evaporação, erros de medição,

etc. - ê, por força de contrato, debitada a empresa

responsável pelo transporte do álea, acarretando, para esta,

prejufzo d«* ordem financeira, sem qualquer benefício

aparente.



SEGUNDA PARTE
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2 - INTRODUÇÃO

O objetivo desta segunda parte do trabalho i o de

analisar as principais r .percussões e perspectivas, a nível

social e econômico, das atividades petrolíferas

desenvolvidas na Região Amazônica, na área do Rio Urucu e

adjacências.

Três tópicos encontram-se aqui abordados.

Primeiramente, com base em dados e informações colhidos na

região, busca-se avaliar que tipo de conseqüências as

atividades ligadas a exploração do petróleo trouxeram para

os municípios situados em sua área de influência.

0 segundo tópico analisado diz respeito às interações

entre as atividades petrolíferas na Amazônia e a quest5o

indígena. Tomando como referência algumas circunstâncias que

levaram a ocorrência de situações problemáticas e conflitos

no passado recente, busca-se aqui tecer comentários acerca

das condicionantes que forcam a adoção de posicionamentos

atuais mais avançados com relação a consideração da questão

indígena na Região Amazônica.

Finalmente, no dl ti«o tópico são feitas considerações

quanto às alternativas econômicas ligadas ao aproveitamento

do óleo e gás natural dos campos de Urucu e Juruá, com

especial ênfase sobre o gás, em função da indefinição ainda

hoje existente no que tange a sua utilização e às

perspectivas de v > esse combustível a representar um lugar

de destaque na matriz energética amazônica futura.
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2.1 - O petrdlco « os «unlcfpios

Três são os nunicfrios que poderíamos considerar como

sendo» a princíptu, os mais afetados pela presença recente

das atividades petrolíferas na Bacia do Solimôes, no Estado

do Amazonas: Carauari, Coari e Tefé.

Guardando estreita semelhança entre si, tanto sob o

ponto de vista da estrutura econômica produtiva quanto das

carências sociais existentes, estes municípios encontram-se

também sujeitos basicamente a um mesmo cunjunto de problemas

genéricos, alguns deles, em maior ou menor grau, agravados

em função dos desdobramentos da exploração e produção de

petrdleo na região.

Devido à proximidade em relação a área explorada com

maior intensidade a partir de meados da década de 70 - a

bacia do Rio Juruá -, o Município de Carauari serviu como

local de instalação da primeira base de apoio da PETROBRrtS

(Porto Gavião, a 10 km da sede do município, as margens do

Rio Jurui) as suas atividades mais recentes na Bacia do

SolÍm8e».

Tendo sua economia centrada predominantemente no setor

primário» com destaque para a agricultura e o extrativismo,

o Município de Carauari possuía, segundo estimativa do IBGE,

cm 1989, uma população residente de 22 282 habitantes ao
2

longo de seus 25 324 km de área, a maior parte distribuída

cm sua* zonas rurais.
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Fig. IS - Loc*llz*c8o dos MunlcTpios de C»rmu»ri, Coar
e Tcfdl no Estado do Amazonas



Embora a sede do Município conte COM a prestação de

alguns serviços básicos, tais COMO fornecÍMento contínuo de

energia elétrica e rede de abastecimento de água, ainda è

extremamente débil, em Carauar i, a infra-estrutura urbana de

atendiMento a algumas necessidades básicas da população»

principalmente na área médica e sanitária, tornando precário

o estado de sadde de grande parte da população.

Possuindo área de 57 230 km , o Município de Coari

contava, em 1989, com uma população residente estimada de

58 684 habitantes, boa parte dela ainda situada em zonas

rurais.

A sede Municipal localiza-se às Margens do Lago de

Coari, onde desmboca o rio do mesmo nome e onde junta ele

suas águas às do Rio Solimões.

Principal centro local, a nível de infra-estrutura

básica e serviços pdblicos, predomina ainda em Coari o setor

primário da economia, com destaque para a agricultura e, em

menc-i escala,, o extrativismo.

Com relação às atividades petrolíferas, Coari, que nas

épocas CM que o rio permite funciona ainda como local de

transbordo do dleo produzido em Urucu, mantém em sua sede

municipal escritórios de diversas empreiteiras que prestam

serviços à PFTROBRrtS, funcionando assim como centro de

recrutamento de mão-de-obra para o trabalho tanto na

exploração quanto na produção de petróleo na região.

Coari ê ainda, dos municípios da região, o dnico a

receber o pagamento dos "royalties" devidos pela PETR0BR4S -

agora estabelecido na recentemente homologada Constituição

brasileira - em razão de a área hoje produtora de petróleo



«ncontrar-se situada inteiramente dentro dos limites do

mun i c fp i o.

0 Municfpio de Tefé possuía, em 1989, segundo o IBGE,

una população residente estimada de 29 753 habitantes
2

distribuídos ao longo dos seus 22 904 km . Cerca de 3/4

dessa população habita hoje a zona urbana do município, o

que faz dele uma exceção em relação à distribuição

demográfica regional mais freqüente, predominantemente

rural.

Mesmo assim, a economia de Tefé encontra-se ainda

baseada fortemente no seu setor primário, com destaque para

as atividades extrativistas e, dentre estas, a produção de

madeira.

A sede do município encontra-se situada na extremidade

norte do Lago de Tefé, já bem prdx into ao encontro das águas

deste com as do Rio SolimSes, local onde atualmente se

realiza a transferência - carga e descarga das balsas - do

petróleo de Urucu transportado através do Rio Tefé-



2.1.1 - As cons«^u#ncias das atividades petrol ffer MS

para os Municípios

UM dos efeitos genéricos sais significativos trazidos

para os Municípios COMO conseqüência do incremento das

atividades petrolíferas na região do Médio SoliMÕes,

ocorrido COM Maior intensidade a partir do in feio da década

de 8®, encontra-se relacionado ao resultado do auaento da

deManda por Mão-de-obra, principalMente não especializada,

para atuação na exploração do petróleo e na construção de

toda infra-estrutura necessária a sua produção.

Na Medida em que se verifica na regiãor destacadaMente

em suas zonas rurais, a existência de UMa estrutura social e

econômica frágil, em função principalMente da presença de

forMas de produção e relações coMerciais arcaicas, que nSo

ofereceM a Maioria dos trabalhadores estabilidade e

perspectivas de evolução social e Melhoria de qualidade

de vida no desenvolvimento de suas atividades produtivas, 9.

chegada de uma nova atividade econômica do porte da

inddstria do petróleo representa, efetivaMente, UM pdlo

desestabilizador a nfvel social e econÔMico local.

COMO conseqüência, ê normal a afluência de

trabalhadores para a sede dos Municípios da região que

funcionam como local de arregimentação dessa mão-de-obra,

estimulados pela possibilidade dt obtenção de UM emprego

Mais estável e melhor remunerado nas equipes de prospecçSo e

nos canteiros de obra das diversas empresas que presta»

serviço a PETRO0R4S, principalmente quando da existência de

demanda por mão-de-obra braçal e nlo especializada para a
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realização de obras de infra-estrutura ou incremento nas

atividades de exploração.

Ocorre, entretanto, que, em geral, esta dewanda Í

inferior à oferta, além de ser ainda, con freqüência,

temporária. Para as sedes dos Municípios que funciona* como

pdlos de atração deste fluxo de trabalhadores, normalmente

acompanhados de suas respectivas famílias, este fenômeno

contribui no sentido do recrudescimento de toda uma série de

carências endêmicas da região (deficiências habitacionais,

sanitáriasr educacionais, etc.) em função da insuficiência

de recursos disponíveis para sua mitigação.

Uma das primeiras conseqüências deste processo de não

absorção da totalidade da mão-de-obra migratória atraída

para a região, além do aumento dos índices de desemprego

relativo, é a proliferação de habitações precárias -

normalmente palafitas localizadas as margens dos rios,

formando os chamados "beiradões" - em áreas totalmente

desprovidas de condições mínimas de saneamento básico,

constituindo focos constantes de insalubridade para as

pessoas que ali buscam estabelecer moradia.

Entre os municípios citados, com relação a estes

problemas, a situação apresentou-se particularmente crítica

em Carauari, em função principalmente da profunda

dependência criada no município pela presença da PETROBR4S.

NSo obstante toda série de expectativas criadas nos

primeiros anos de presença mais sistemática da empresa e de

suas prestadoras de serviço, a não confirmação da descoberta

de dleo na região e a sua posterior verificação na área do

Rio Urucu levaram ao progressivo abandono, tanto por parte



d» PETROBRAS quanto das empreiteiras e contratadas» das

atividades no Município.

Carauari foi vendo-se assim progressivamente desprovida

da fonte significativa de renda (direta e indireta) que

durante UM certo per Todo representou a presença da PETR0BR4S

no Município. Simultaneamente, começavam também a se

agravar determinados problemas induzidos em grande parte por

esta presença, em razão principalmente do acentuado

incremento das demandas por habitação, alimentação, sadde,

etc.

COMO resultado, o que se seguiu foi uma queda

significativa da já precária qualidade de vida no município,

COM a proliferação de áreas habitacionais insalubres, piora

das condições de sarfde da população, aumento dos índices de

desempregor etc.

Estes mesmos fenômenos vêm se repetindo, embora em

escala mais reduzida e amenizados pela própria fonte de

renda que significa a presença da PETROBRAS, nos outros

municípios adjacentes a área do Urucu.

Apesar de nSo ser trivial a determinação de

responsabilidades, diretas e indiretas, com relação a

ocorrência dos problemas acima descritos, i justo

considerar-se que a PETR0BR6S, encontrando-se na posição de

agente ativo, indutor de transformações no meio sacio-

econômico regional das áreas onde atua, deva buscar

constantemente conhecer e avaliar o seu papel dentro dos

contextos nos quais insere e desenvolve suas atividades,

buscando cada vez mais situar estas atividades dentro de uma

estratégia de inserção local e regional dos empreendimentos,



•axiaizando seus benef feios e ajudando a promo ver u»

verdadeiro desenvolvinento econômico e social que

signifique, no geral, melhoria das condições de vida da

população.



2.2 - Os índios • as atividades petrol Tf trás

Esta parte do trabalho é dedicada a análise de uma

questão que, em se tratando de Amazônia, não deve nunca

passar eu; branco * a questão indígena.

Relegadas até hoje a segundo plano no âmbito de todos

os planos oficiais de desenvolvimento propostos e

implantados na Região, as populações indígenas amazônicas

permanecem submetidas a um contínuo processo de extermínio

físico e cultural em função, principalmente, das condições

nas quais se efetua o seu contato com os homens '"brancos'''.

E normalmente a partir deste contato que começam a se

estabelecer toda sorte de sofrimentos e mazelas as quais se

encontra sujeita atualmente a maioria dos povos indígenas da

Amazônia. Da forma como vem se dando até* hoje, o contato com

os "brancos" s<5 tem trazido a estes povos miséria, doenças e

a condenação a uma forma de vida inteiramente afastada,

daquela que permitiu, ao longo dos séculos, a sua própria

sobrevivência física, étnica e cultural em condições de

harmonia com o seu meio ambiente.

Para a consolidação deste quadro, contribuiu de uma

maneira decisiva toda Idgica "desenvolvimentista" adotada

pelos governos militares brasileiros, sob a égide do

"milagre econômico" e da "doutrina de segurança nacional",

que consideravam o ''''vazio''' demográfico representado pala

maior parte da floresta tropical amazônica tanto como um

empecilho ao desenvolvimento do país quanto uma ameaça a

segurança de suas fronteiras.
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A este fato veio ainda se sonar a até hoje incrível

inépcia dos responsive is pela forMUlacio da política

indigenista e pela administração da questão indígena em

nosso país, con destaque negativo para a FUNAI, drgão ao

qual é atribuído o trato dos problemas que dizem respeito

aos índios brasileiros.

Por ocasião da exploração de petróleo em áreas ocupadas

por grupos indígenas na Região Amazônica, um dos resultados

destas circunstâncias foi o estabelecimento de algumas

situaçSes de conflito entre trabalhadores e índios, com

conseqüências funestas para ambos os lados.

Alguns dos conflitos mais graves foram registrados em

áreas habitadas por diversos grupos indígenas na região dos

Rios Itacoaí e Jandiatuba, no Alto Solimões (Fig. 16).(56)

Com respaldo em convênio assinado com a FUNAI, a

PETROBRAS vinha desenvolvendo, por intermédio da Companhia

Brasileira de Geofísica (CBG), pesquisa exploratória de

petróleo ao longo de toda esta região desde o início da

década de 80.

Com o andamento das atividades de prospecção sísmica,

vários incidentes foram sendo verificados, tais como ataques

&* equipes e intimidação de grupos de índios com o uso de

helicópteros e cargas de explosivos.

A situação atingiu seu ponto crítico em setembro de

1984, quando o choque de um grupo indígena não-contactado

com uma equipe sísmica baseada na região do Rio Itacoaf

(56) Cf. LA8IAK, A. M. e NEVES, L. J. "A PETR0BR4S c os
arredio* do Itacoaí e Jandiatuba", ín "Povos Indígenas
no Brasil/84", SSo Paulo, CEDI, p. 130-132
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resultou na norte de UM funcionário da CB6 e de UM

sertanista da FUNA1.(57)

NSo obstante a gravidade dos acontecimentos, que

levaram inclusive à recusa por parte das equipes a

continuação dos trabalhos, a decisão da PETROBRAS foi pela

nSo suspensão das atividades na região.

Mesmo tendo a empresa posteriormente anunciado a sua

retirada das terras indígenas, o que ocorreu efetivamente

foi o deslocamento das sondagens para outras áreas próximas,

co o a do Rio Jandiatuba, também habitada por diversas

grupos de índios arredíos, não contactados.

Entretanto, em virtude das repercussões negativas dos

fatos ocorridos, em abril de Í9B5 foi baixada pela FUNAI

portaria determinando a interdição rias áreas indígenas do

Vale do Javari à exploração petrolífera, obrigando a

retirada definitiva da PETROBRAS da região.(58)

Aproximadamente por esta mesma época, uma outra

situação de conflito estabeleceu-se em outra área de

exploração de petróleo, no extremo oposto do território

amazonense. Desta vez, a protagonista do conflito foi a

empresa estatal francesa ELF-AQUITAINE que, autorizada pela

assinatura de contrato de risco com o governo brasileiro e

avalizada por convênio estipulado entre a PETROBRAS e a

FUNAI, realizava trabalhos Je levantamento sísmico e

perfuração de poços exploratórios em áreas indígenas,

(57) Op. cit., idem

(58) Cf. Jornal "0 Globo", Rio de Janeiro, Í3/04/Í983
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algumas já demarcadas, habitadas pelos povos Bateré-Nam? e

Munduruku, na região do Rio And irá, no Midi o Amazonas.(59)

Revoltados com os prejuízos trazidos para as

comunidades e aldeias indígenas em razão do desenvolvimento

das atividades da empresa francesa sen o seu prévio

conhecimento - as quais resultaram na destruição de recursos

extrativistas, roçados, animais de caça, etc. -, os índios,

por intermédio de seus líderes e representantes legais,

impetraram ação judicial visando a reparação dos danos

causados.

NSo obstante o posterior estabelecimento de acordo, no

qual -ficou estipulado o pagamento de indenização por parte

da ELF aos índios, o importante a ressaltar aqui, mais uma

vez, foi a significativa falta de preparo - no caso das

empresas ELF e PETROBRAS - e absoluta negligência e

desconsideração - no caso da FUNAI - no relacionamento com

as. comunidades indígenas.

Em função de todo o conjunto de transformações

ocorridas no país ao longo dos Jltintos anos, marcando o seu

retorno e o de suas instituiçSes à convivência com o regime

democrático - o que torna pelo menos possíveis os

questionamentos e as críticas com relação a uma série de

problemas que afetam diretamente toda a sociedade -,

diversas mudanças de abordagem e posicionamento começam a se

fazer sentir em vários setores da realidade brasileira

atual.

(5?) Cf. LORENZ, 8. "A luta dos Sateré*-Mawé* contra a ELF-
AÔUITAINE", in "Povos Indígenas no Brasi1/83", São
Paulo, CEDI, p. 102106
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Particularmente com relação ao problema aqui estudado,

uma evolução positiva pode ser sentida aparentemente, por

exemplo, na forma como a PETROBRAS se coloca atualmente em

face da questão indígena no desenrolar de suas atividades na

Amazônia. E diretriz da empresa hoje a não realização de

atividades de exploração em áreas indígenas (ver Fig. 4), o

que de resto constitui atualmente norma constitucional, de

acordo com o dispositivo que interdita estas áreas às

atividades minerais eem prévia autorização do Congresso

Nac ional.

Nesta fase mais recente das atividades, que corresponde

à exploração das reservas descobertas em Urucu, o respeito a

esta norma tem sido facilitado, visto não se verificarem na

região sinais da existência de grupos ou comunidades

indígenas. Resta, pois, atentar no futuro para a manutenção

deste tipo de posicionamento por parte da empresa em suas

atividades na Região.
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2*3 - O metrileop o ais natural e. sum importância

energética regional

As reservas de hidroc&rbonetos descobertas na região do

Médio SolimSes, no Estado do A»azonas, apesar de todas as

dificuldades inerentes a sua exploração e das incertezas

quanto a sua verdadeira extensão, podem vir a se constituir

numa importante contribuição para a autonomia energética da

Amazônia Ocidental.

Neste sentido e mantida a tendência atual, deverá

representar um papel particularmente relevante o gás natural

dos campos de Urucu, Juruá e outros que porventura venham a

ser descobertos. Embora necessite a instalação de infra-

estrutura mais complexa e rede de transporte e distribuição

que viabilizem o seu aproveitamento nos mercados

consumidores da região - o que significa investimentos

financeiros elevados -, o gás natural, devido às suas

propriedades e alternativas de utilização, deverá

futuramente participar de uma maneira considerável no

abastecimento energético do oeste amazônico.

Também o petrdleo das reservas já descobertas e

daquelas ainda eventualmente por descobrir, em Urucu e em

outras áreas, tende, com o aumento previsto da produção, a

representar uma parcela progressivamente mais significativa

da quantidade total do petróleo refinado em Manaus, de onde

são obtidos os derivados para consumo na regíSo.
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2-3.1 - O pet r dl «o c o consuao úm derivado*

na Aaazônia Ocidental

0 aercado atual de derivados de petróleo da Amazônia

Ocidental - constituído pelos Estados do Anazonas, Acre»

Rondônia e Roraima - se situa em torno dos 35 000 barris

diários.

A região i i«portadora líquida, tanto de petróleo bruto

quanto de derivados, já que tanto a atual produção de óleo

cru (aproximadamente 502 do total refinado) quanto a

capacidade de processamento da Refinaria de Manaus (cerca de

10 000 barris/dia) sSo insuficientes para atender a deManda

do Mercado.

COM a projetada elevaçSo da capacidade produtiva da

área do Urucu, diversas modificaçSes deverSo ser necessárias

na atual estrutura de refino da já obsoleta REMAN, u»a das

refinarias mais antigas do país. Entre as alternativas

possíveis, já foi inclusive cogitada a construção de uma

nova refinaria em Manaus, Mais adaptada ao abastecimento de

petróleo bruto e Matriz de consuMo de derivados atuais.

Para esta necessidade de reformulação das plantas de

refino contribuem principalmente as diferentes

características dos óleos crus atualmente processados na

REMANS projetada para o refino de petróleos mais pesados,

COMO o de Carmópolis/SE, a refinaria encontra dificuldades

para o processamento do óleo extremamente leve produzido no

Amazonas, sendo este inclusive um 'gargalo" que impede o

aumento da produçSo em Urucu.
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Apesar destas dificuldades e qualquer que seja a

alternativa escolhida no futuro COMO solução para o problema

do refino, o petrdleo de Urucu deverá significar una redução

considerável nu déficit de produção local dos derivados

»ais leves (GLP, gasolina e diesel), embora para a obtenção

dos derivados Mais pesados (óleo coMbustfvel, asfaltos)

provavelMente seja necessária a Manutenção de abasteciMento

vindo de outras regiões do país.

U»a boa perspectiva que se abre diz respeito a

possibilidade de futuro abasteciMento do Mercado de GLP da

região Mais ocidental do Estado do AMazonas e dos Estados do

Acre e de Rondônia, a partir do processaMento do gás natural

de Urucu feito na própria estação de produção local

(ver Fig» 11). COM a previsão de 80 toneladas diárias de GLP

a serem obtidas na UPGN da estação produtora de RUC-4,

deverá se reduzir bastante a dependência da região COM

relação ao derivado, que poderá ser diretamente engarrafado

e distribuído aos consumidor s a custos bastante inferiores

aqueles correspondentes a sua produção ou importação e

transporte desde Manaus.
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2.3.2 - O sis natural c a gvraçlo vltftrlea

na Amazônia

0 gás natural, de forma idêntica ao petróleo, é u«a

•istura de hidrocarbonetos formada ao longo do tempo

geológico e encontrada no sub-solo de regiões que contaram,

ao longo desse tempo, com condições favoráveis a sua

formação. Ocorre na natureza, mais comumente, em depósitos

juntamente com o petrdleo, constituindo o chamada "gás

associado" - caso do gás de Urucu -, sendo porém também

encontrado sem a presença de petrdleo - caso dos campos de

"gás não-associado" de Juruá.

Entre as características que conferem ao gás natural a

condição de combustível nobre, eficiente e minimamente

poluente estão seu alto poder calorffico, sua combustão mais

limpa e completa e a ausência ou baixíssimos teores de

enxofre e cinzas na sua composição.

0 gás natural possui uma grande variedade de usos em

diversos setores da economia, sendo as suas principais

formas de aproveitamento:

- no setor industrial, como matéria- prima para a

obtenção de produtos petroquímicos (metanol, uréia, amônía,

nafta, etc.) ou como combustível para geração de calor e

força motriz em diversos ramos industriais (cerâmica,

siderurgia, cimento, química, etc.)?

- no setor energético, na geração de energia elétrica

através do seu uso em usinas termoelétricas;

- nos setores residencial, comercial e piiblico como

fonte de calor;
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- no setor transporte» como combustível para

movimentação de veículos automotores.

Além destes usos, o gás natural é comumente utilizado

para reinjeçãu nos poços de petrdleo COM a finalidade de

aumentar as suas taxas de recuperação.

Quanto aos campos de gás natural de Urucu e Juruá, uma

das alternativas de aproveitamento que vem sendo ultimamente

mais debatida e estudada é a utilização do combustível para

geração termoelétrica com vistas principalmente ao

fornecimento de energia elétrica aos mercados consumidores

do sudoeste amazônico (sistema Rondônia/Acre) e Manaus

(sistema Manaus/margem esquerda do Rio Amazonas).

0 consumo de energia elétrica na Região Norte vem

apresentando, no período que se estende do início dos anos

70 ao final da década de 80* as maiores taxas médias anuais

de cescímento comparativamente a todas as outras regiões

brasileiras.

Prevendo a manutenção destas taxas de crescimento do

consumo de energia elétrica para a Região Norte (média de

10,2% a.a. no período 1988/2000), dentro de um projetado

contexto de recuperação e retomada expansionista da economia

nacional, a ELETROBRrtS ven elaborando e atualizando o seu

cronograma de implantação de obras com vistas ao atendimento

futuro da demanda prevista.<60)

Entre estas obras, com relação aos sistemas isolados da

Região Norte, particularmente os Sistemas Manaus/margem

(60) Cf. "Plano Dccenal 1990-1999", GCPS/ELETR0BR4S, Rio de
Janeiro, 1989
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esquerda do Rio Amazonas e Rondônia/Acre, as Mais

importantes referem-se, respectivamente» a construção das

UHE's Cachoeira Porteira (7«* HU) e Ji-Paraná (512 MW>.

A construção destas usinas, entretanto, implica na

ocorrência de problemas ambientais ainda não totalmente

resolvidos, como o alagamento de áreas indígenas e reservas

biológicas, além das conseqüências normalmente advindas da

formação dos lagos das hidroelétricas (comprometimento da

qualidade da água e da cobertura florestal, alteração dos

regimes hidrológicos dos rios, e t c ) .

Comparativamente a outras fontes de energia que se

apresentam como alternativa para a geração elétrica na

RegiSo Amazônica, notadamente a geração hidroelétrica, a

utilização do gás natural das reservas de Urucu e Juruá i

competitiva, tanto sob o ponto de vista econômico (61)

quanto, principalmente, em relação aos aspectos ambientais,

em função do menor nível de impacto das instalações

termoelétricas a gás em comparação, por exemplo, com as

grandes áreas necessárias a formação dos lagos das

hidroelétricas.

A viabilização do aproveitamento do gás natural de

Urucu e Juruá, aguarda ainda, no entanto, o solucíonamento

de diversas questSes econômicas e institucionais (tais como

a definição dos custos de fornecimento do gás, a capacidade

de oferta a longo prazo, as alternativas de localização das

(61) Cf. ABDO, J. H. et alií "Utilização do gás natural de
Urucu para geração de energia elétrica na região oeste
da Amazônia", in "Anais do V Congresso Brasileiro de
Energia", COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 1990, p. 20-29
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usinas, etc.) que não per»iten vislumbrar con aaior clareza

o seu futuro.

Além disso* con relação a este aproveitamento devem

ainda ser necessariamente consideradas todas as

possibilidades de usos alternativos do gás que se traduzan

en naiores benefícios para a região, entre eles, por

exemplo, o abastecimento direto dos principais centros

consunidores do sudoeste amazônico (Porto Velho, Boa Vista,

etc.) e, possivelmente, até mesmo de Manaus, com o

combust fvel.



CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
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As atividades de explorado e explotação petrolífera

desenvolvidas pela PETROBRAS na Bacia do Solimões, no Estado

do Amazonas, não se encontra» atualmente no rol dos maiores

problemas ambientais existentes na Amazônia. Seus impactos

mais significativos, até o momento, limitam-se ainda a áreas

de pequena extensão, implicando de uma maneira geral em

problemas ambientais localizados, sem repercussões de

escala de grandeza mais elevada.

Mais problemáticas para a região têm sido, at£ os dias

de hoje, entre outras questões: as precárias condições de

vida da ampla maioria da população amazônica; os conflitos

pela posse da terra entre os vários grupos sociais (índios,

garimpeiros, colonos, trabalhadores rurais, fazendeiros,

e t c ) ; os desmatamentos e as queimadas praticadas

principalmente por madeireiras e pelos grandes proprietários

de terra; as atividades de garimpo e mineração em ambientes

sensíveis às suas conseqüências (contaminação por mercdrio e

outros metais pesados, assoreamento de rios e lagos,

disseminação de doenças, e t c ) .

Não obstante, experiências ligadas às atividades

petrolíferas em nosso país e nas regiões amazônicas de

países vizinhos sugerem a necessidade de uma especial

atenção no sentido do acompanhamento contínuo e sistemático

de todos os desdobramentos futuros destas atividades, com

vistas a garantir o seu desenvolvimento com o mínimo de

consequénc i as negat i vas.

Foi neste sentido que procurou-se avaliar neste

trabalho de pesquisa os aspectos mais relevantes, sob o

ponto de vista dos impactos ambientai» e dos riscos



potenciais para o meio ambiente, das etapas que constituem a

exploração de petróleo e gás natural na Amazônia. Estas

etapas, dentro do escopo específico do trabalho» são a

vrospecção do petróleo, a perfuração dos poços

xploratórios, a produção do óleo extraído e seu transporte

inal.

Sendo assim, inicialmente COM relação às atividades de

"ospecção do petróleo, em particular as operações de

svantamento sísmico, um ponto a ser ressaltado é o que diz

sspeito as condições de trabalho das equipes braça is

urmas de abertura de picadas e clareiras, transporte de

Ater í ais e equipamentos, e t c ) . Submetidos já a um alto

fvel de insalubr idade e per iculosidatie inerente as

ondiçSes ambientais nas quais se desenrolam as atividades,

>s membros destas equipes enfrentam ainda um penoso regime

<e trabalho, profundamente desgastante, tanto física quanto

sicologicamente, que provavelmente os torna muito mais

•ulneráveis as adversidades do seu labor (acidentes de

.rabalho, doenças, e t c ) .

A este respeito, seria recomendável uma açSo da

*ETROBRrtS junto as empresas que executam estas operações - e

que são, portanto, responsáveis pela contratação e

administração da mão-de-obra - no sentido de uma reavaliação

das jornadas das equipes de sísmica, com vistas a melhoria

das suas já duríssimas condições de trabalho.

Auanto aos impactos ambientais das atividades de

>rospecç5o, estes se resumem praticamente à abertura das

:lareiras de pouso e decolagem dos helicópteros de apoio

operacional que têm, entretanto, normalmente garantida a sua
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recuperação em um prazo relativamente curto em função das

suas pequenas dimensões e da nao ocorrência de modificações

•ais acentuadas no meio físico local.

EN> relação as atividades de perfuração de poços ao

I longo da floresta amazônica, a «aior preocupação deve recair

primeiramente sobre a ainimizacão das agressões que a

presença da sonda e de toda a sua infra-estrutura de

operação traz as clareiras abertas para as locações.

Neste sentidor uma série de iniciativas importantes
ê

deven ser buscadas. Inicialmente, deveu ser cada vez aais

estimuladas Medidas de racionalização do espaço ocupado

pelas sondas* buscando-se reduzir ao mínimo os desmataaentos

e as alterações iapostas ao Meio aMbiente local (solos,

cursos d'água, comunidades bidticas, e t c ) .

Quanto a operação das sondas propriamente dita, alguMas

* . •.4.._ outras medidas devem também ser sistematicamente adotadas

com o objetivo de tornar mínimas as conseqüências da sua

' atividade para o meio ambiente. Uma preocupação fundamental

( . neste sentido deve assentar-se principalmente no que diz

•i respeito aos descartes e vazamentos de fluidos para o

terreno contíguo aos poços. Um controle rigoroso dos

equipamentos que operam com fluidos lubrificantes e de

trabalho (motores, bombas, etc.) e a adoção regular de

sistemas mais eficientes de tratamento e circulação de

fluidos de perfuração, como os "sistemas fechados de

circulação", são medidas que podem contribuir

; consideravelmente para a diminuição das agressões a que é

submetida a área adjacente a sonda.
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Ainda con relação aos fluidos de perfuração, a pesquisa

e a progressiva utilização de substâncias e misturas menos

16::teas e agressivas ao meio ambiente deve continuar a ser

objeto de preocupação constante por parte da PETROBRAS.

0 desenvolvimento de técnicas para avaliação dos níveis de

toxicidade dos fluidos e efluentes e o emprego de óleos

minerais de baixa toxicidade em substituição ao diesel nos

'luidos base dleo constituem iniciativas importantes neste

>ent ido.

De forma complementar a estas medidas de caráter

reventivo, uma atenção especial deve ser dada também aos

uidados que visem a proporcionar a área afetada durante a

erfuração dos poços um retorno mais rápido às suas

tondições originais ou que, pelo menos, viabilizem algu»

:ipo de recuperação ambiental das áreas mais degradadas.

«:•• :•%, Entre estes cuidados podem ser ressaltados a prévia

'et irada, estocagem e posterior reposição da camada

superficial do solo pertencente à área central de operação

da sonda e o desenvolvimento de projetos de recomposição

florestal em seguida ao abandono das locaçSes. Estes

cuidados se justificam na medida em que se atenta para a

extrema dependécia da maior parte do ecossistema florestal

amazônico em relação à estreita faixa de terra (em torno de

40 cm de espessura) que responce pela manutenção dos

processos vitais de retenção e reciclagem dos nutrientes que

sustentam a própria vida da floresta.

Com relação ao complexo produtivo do Urucu, as maiores

•reocupaçüts devem recair sobre as melhores formas de

administração da área, de tal forma a se obter um perfeito



controle sobre todos os processos de ocupação humana aii

efetuados.

Quanto às atividades operacionais da PETROBRAS, esta

administração encontra-se estritamente vinculada a um

eficiente planejamento, por parte da empresa, em relação a

evolução das obras e ao desenvolvimento do complexo, de modo

a torná-los minimamente impactantes e destrutivos ao meio

ambiente. Iniciativas importantes neste sentido são também a

recuperação ambiental de áreas degradadas e o permanente

desenvolvimento de projetos de recuperação florestal de

áreas desmatadas. Particular atenção deve ser d*;Ja também

aos projetos de sistemas de drenagem para todas as obras

efetuadas na região, em função dos elevados índices de

circulação hídrica e precipitação pluviométrica ali

ver if içados.

Em relação aos processos de ocupação externos ao

^'I^Hi-i- complexor um acompanhamento sistemático da evolução das

áreas adjacentes à região atualmente explorada pela

PETROBRrtS seria também extremamente importante no sentido da

identificação e da prevenção de formas de ocupação

descontroladas.

Por Jltimo, com relação ao transporte do petróleo, na

hipótese deste continuar a ser efetuado através dos

afluentes do Solimões (Rios Urucu e Tefé), medidas tais como

a rigorosa regulamentação das práticas de navegação dos

rebocadores e o incentivo a substituição das balsas de

"boca" pelas balsas de "rede" seriam significativas para a

redução dos riscos potenciais de acidentes trazidos pela

movimentação das embarcaçSes ao longo do rio.
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Em razão, entretanto, das d i -Pi eu Idades associadas a

navegação fluvial dos rios da planície amazônica, a

alternativa do escoamento por rede de dutos até as margens

do rio Solimões, deve, no futuro, caso se confirmem as

potencialidades da área como região produtora, significar a

melhor opção para o transporte não só do petróleo como

também do gás natural ali produzido.

Embora conte esta alternativa, a princípio, com o

inconveniente que significa a abertura de vias de acesso ao

longo da floresta tropical e de sua complexa rede

lidrográfica, a busca de trajetos mais apropriados que

?vitem, por exemplo, o cruzamento de cursos d'água,

aproveitando os divisores de água dos rios, poderia

Ainimizar os problemas trazidos pela sua instalação.

Com relação as conseqüências sociais das atividades da

'ETROBRAS, uma efetiva conscientização, por parte da

empresa, quanto a sua condição de agente produtor e indutor

de transformações sociais, culturais e econômicas no espaço

geográfico onde desenvolve suas atividades ê de fundamental

importância no sentido da articulação de iniciativas que

visem a mitigar os aspectos negativos destas transformações

e, ao mesmo tempo, amplificar os seus aspectos positivos.

Quanto a questão indígena, o processo de democratização

por que passa a sociedade brasileira e as novas normas

constitucionais que regulamentam a demarcação e restringem

as atividades e;;<5genas em terras habitadas por índios, de

uma maneira global, e a postura mais avançada da PETROBRAS

:om relação ao assunto, cm particular, tornam meno*

»r«ocupantes as possíveis conseqüências do desenvolvimento



12*

de atividades petrol Tferas nas adjacências de áreas

indígenas em nosso país.

Com relação a todas as questões acima analisadas, a

regular manutenção das atividades de pesquise» e

desenvolvimento tecnológico por parte da PETROBRAS - com

um papel especialmente relevante representado pelo Centro de

Pesquisa e Desenvolvimento da empresa, o CENPES - e a busca

de contatos sistemáticos com universidades e institutos de

pesquisa externos a empresa constituem certamente

iniciativas importantes no sentido do solucionamento de uma

série de circunstâncias problemáticas aqui abordadas.

Também relevantes, sob este mesmo aspecto, são a

efetivação e a manutenção de relações sistemáticas com 05

governos, a nfvel federal, estadual e municipal, e com

entidades representativas da sociedade civil, que poderiam

fornecer subsídios importantes para a inserção das

atividades da PETROBRAS cada vez mais dentro de uma ldgica

regional de desenvolvimento econômico e social.
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