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RESUMO 

Decisões sobre localização de grandes empreendimentos envolvem altos custos para o 

empreendedor, no caso de uma dutovia de petróleo e derivados ainda mais, pois a imensa 

maioria dos custos diz respeito a custos fixos. Esta dissertação possibilita através da teoria dos 

jogos a montagem de um modelo para comparação entre alternativas de traçado para uma 

dutovia. A interação entre os agentes é modelada por um jogo em duas fases. Na primeira fase 

há um jogo cooperativo entre a empresa que pretende construir a dutovia e o governo da 

região na qual esta se localizará. Na segunda fase tem-se um jogo em forma extensiva entre a 

empresa e a sociedade civil. As opções de escolha da empresa são as diferentes alternativas de 

traçado e as possíveis compensações que esta poderá oferecer a população para levar o 

empreendimento adiante. O governo precisa decidir se oferecerá ou não um incentivo fiscal 

para que a empresa monte a dutovia na região. Já a população deve escolher entre entrar ou 

não com uma ação civil pública contra a obra e em outro momento se retira ou não esta ação 

dependendo das compensações oferecidas pela empresa. Também é apresentado um exemplo 

de aplicação desta metodologia. Dentre os principais resultados, encontra-se o valor do 

incentivo oferecido pelo governo e um conjunto de ações para cada parte interessada na 

interação.    

 

Palavras chave: dutovia, teoria dos jogos, localização. 
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ABSTRACT 

Location decisions of large projects involve high costs for the entrepreneur, in the case 

of pipelines for oil and oil products even more, because the vast majority of the costs with 

respect to fixed costs. This work enables through the theory of games to mount a model for 

comparing alternative alignments for pipelines. The interaction between agents is modeled by 

a game in two phases. In the first phase is a cooperative game between the company intends 

to build pipelines and the government of the region in which it will reside. In the second 

phase has an extensive form game between the enterprise and civil society. The options from 

the company are the various alignment alternatives and potential compensation that could 

offer the population to take the project forward. The government must decide whether or not 

to offer a tax incentive for the firm to assemble the pipelines in the region. The population 

must choose between entering or not with a civil action against the work and in another 

moment retires or not this action depending on the compensation offered by the company. It is 

also an example of applying this methodology. Among the main results is the value of 

the incentive offered by the government and a set of actions for each stakeholder interaction. 

 

Keywords: oil pipeline, game theory, location. 
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estoque, custos de processamento de encomendas e custos de transporte. 

 

Tabela de pontos notáveis: tabela na qual são apresentados os principais pontos de interesse 
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Matriz de ocupação humana: apresenta as áreas habitadas, o número de residências e de 

construções numa área mapeada.  

 

Área de influência direta (AID): refere-se à área onde as interferências do 

empreendimento podem gerar alterações diretas nos componentes ambientais, seja durante a 

fase de construção ou operação. Desta forma, considera-se como área de influência direta a 
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1. INTRODUÇÃO 

Há vários séculos a humanidade busca uma forma de transportar fluidos que seja 

eficiente e economicamente viável. Na Roma antiga foram construídos extensos aquedutos 

para levar água a regiões distantes do império. Esses aquedutos eram feitos de pedra e a vazão 

da água era garantida por uma leve inclinação que variava entre 15 centímetros e 30 

centímetros por quilômetro de extensão do aqueduto. Ainda hoje essas construções podem ser 

vistas na cidade de Roma e em outras que fizeram parte do antigo Império Romano. 

Hoje em dia, além do uso extensivo para transporte de água, dutovias também são 

bastante utilizadas para o transporte de petróleo e derivados. Porém, outros produtos como 

sal-gema (cloreto de sódio acompanhado de cloreto de potássio e cloreto de magnésio e que 

ocorre em jazidas na superfície terrestre), alguns tipos de minérios e concentrado fosfático são 

transportados através de dutovias (DRUMMOND, 2008). 

Ballou (2006) afirma que o petróleo cru e seus derivados são os produtos mais 

economicamente viáveis para serem transportados através de dutos. Isto torna o número de 

serviços e capacidade do transporte dutoviário extremamente limitado. Existem experiências 

que visam movimentar produtos sólidos suspensos em líquidos através de dutos em um tipo 

de pasta fluida ou em cilindros que se moveriam em uma camada líquida no interior do duto. 

Se alguma dessas alternativas se mostrar viável, o transporte dutoviário passará por uma 

grande expansão. 

As principais características do transporte dutoviário são: lenta movimentação de 

produtos (cerca de três ou quatro milhas por hora) e a movimentação ocorre 24 horas por dia e 

sete dias por semana. A lenta movimentação é compensada pelo funcionamento contínuo e 

isso torna esse modal um dos mais eficientes quando comparado aos outros. Para garantir esse 

funcionamento pelas 24 horas do dia e sete dias por semana é necessário que os equipamentos 

envolvidos sejam confiáveis. Dessa forma o modal apresentaria uma baixa variabilidade do 

tempo dos materiais em trânsito e permitiria que a capacidade disponível dos dutos fosse 

unicamente limitada pelo uso que possíveis outros embarcadores estejam fazendo no 

momento do embarque (BALLOU, 2006). 

Os custos de construção de uma dutovia geralmente são bastante elevados, já que as 

empresas proprietárias do empreendimento são também proprietárias dos dutos, dos terminais 

e das estações de bombeamento. Além disso, são também responsáveis pelas despesas com os 

terrenos nos quais a dutovia passa. 
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Muitos desses custos com localização da dutovia podem ser atenuados se o traçado 

desta for adequadamente escolhido. Essa fase de escolha do traçado tem importância crucial 

para determinação de áreas sujeitas à desapropriação, identificação de reservas indígenas e de 

áreas de patrimônios histórico, cultural e arqueológico, que são considerados bens da União 

(FOGLIATTI, 2004). 

Quando da realização do projeto de uma dutovia de petróleo e derivados, que 

geralmente liga uma refinaria a um terminal de transporte ou a um grande consumidor final, 

são avaliados alguns atributos para determinação do traçado da dutovia. A referência no 

Brasil para obtenção destes atributos é a norma técnica N – 2624 da Petrobras que trata da 

implantação de faixas de dutos terrestres. Além dos atributos presentes na norma, serão 

propostos outros que complementem a avaliação das alternativas e permitam uma visão de 

outros aspectos que não são contemplados na norma da Petrobras.  

Para isso deve ser desenvolvido um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que contém o 

diagnóstico detalhado das condições da área de influência do projeto antes de sua implantação 

e um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) que é um resumo do EIA e deve conter suas 

conclusões. 

Geralmente num empreendimento como esse uma parcela da sociedade se coloca contra 

ele e outra parcela a favor, as duas parcelas tendo argumentos para apoiar suas opiniões. Os 

governos, por sua vez, estão interessados diretamente no sucesso do empreendimento, pois 

isso significa mais empregos e desenvolvimento para a região.  

A questão é que essa situação pode gerar conflitos para o empreendedor e acarretar em 

atrasos no cronograma de obras e até em atrasos na entrega do projeto. Estes atrasos podem se 

traduzir em multas contratuais e perdas monetárias para a empresa construtora pela demora na 

entrada em operação, assim como para o governo o qual deixará de coletar recursos, por 

exemplo, via impostos. 

Hoje em dia, empreendimentos como uma dutovia de petróleo e derivados só passam a 

ser de conhecimento do público em geral quando estão em fase avançada de projeto ou 

quando o empreendimento está em fase de licenciamento ambiental. Mesmo que estejam 

previstas na legislação audiências públicas para garantir a manifestação da população sobre o 

empreendimento, estas audiências têm caráter meramente informativo sobre o projeto e suas 

possíveis conseqüências para as pessoas e o meio ambiente afetado. 

Em um cenário como este em que alguma das partes interessadas no projeto tem sua 

participação nas decisões subvalorizada podem levar a impasses, já que suas decisões 

influenciam as decisões das demais partes interessadas.  
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Situações em que as decisões de um agente interferem nas decisões de outros indivíduos 

podem ser analisadas utilizando-se a Teoria dos Jogos. Segundo Myerson (1997), a teoria dos 

jogos pode ser definida como o estudo de modelos matemáticos de conflito e cooperação 

entre tomadores de decisões inteligentes e racionais.  

A idéia é que, a partir de alternativas iniciais para o traçado da dutovia e calculados os 

riscos social e individual para se dimensionar o tamanho da população circunvizinha afetada, 

se utilize a Teoria dos Jogos para escolher qual opção de traçado dentre as alternativas 

previamente elaboradas trará menos conflitos entre empresa, governo e comunidade ou se a 

melhor opção é que o empreendimento não seja realizado no local. Nessa fase serão 

calculadas as utilidades para os Jogadores (empresa, governo e comunidade) tentando-se 

chegar a uma solução de equilíbrio para os dois lados. 

1.1. Justificativa  

A boa escolha do traçado que será percorrido pela dutovia pode levar a diminuições nos 

custos de operação no transporte de cargas pela empresa. Segundo Ballou (2006), a 

movimentação de cargas absorve de um a dois terços dos custos logísticos totais de uma 

empresa. Nesse caso a primeira escolha a fazer é a do modal de transporte já que produtos 

como petróleo cru e derivados também podem ser transportados em caminhões ou em navios 

petroleiros. 

O modal dutoviário é o escolhido para transporte desses materiais porque há escala de 

produção que torne viável a implantação da dutovia, além de operar 24 horas por dia e sete 

dias por semana. Este modal é, em geral, a alternativa mais econômica para o transporte de 

petróleo e seus derivados em distâncias que não sejam transoceânicas (BALLOU, 2006). 

Uma decisão correta sobre o caminho percorrido pelos dutos pode diminuir ou mesmo 

evitar que haja conflitos com comunidades vizinhas ao empreendimento ou com órgãos 

governamentais, pois pode haver impactos sobre o ambiente como a poluição de rios e 

nascentes, contaminação do solo e de plantas, morte de animais silvestres, e todos estes 

impactos, em determinado momento, atingem, também, as pessoas que residem próximo ao 

empreendimento. E, claro, diminuir os custos de operação com o transporte e a movimentação 

de produtos. Neste contexto, por força da Legislação Brasileira são feitos estudos técnicos 

para se encontrar o traçado mais apropriado dadas as restrições que o projeto apresentar 

dependendo de uma série de critérios e que esteja de acordo com a legislação ambiental 

vigente no país.  
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Porém, estes estudos podem levar a traçados que causem problemas para a empresa no 

momento da implantação da dutovia, uma vez que podem estar em áreas onde residam muitas 

famílias ou passar por uma área de proteção ambiental além de outros empecilhos. Neste 

ponto entra em cena a Teoria dos Jogos que é uma alternativa matemática para tentar 

quantificar os ganhos e perdas das partes envolvidas e encontrar uma solução de equilíbrio. 

Solução essa que ponha um fim ao conflito e não leve a grandes perdas para os envolvidos. 

A Teoria dos Jogos será utilizada para analisar diferentes alternativas de traçado para a 

dutovia. Os critérios usados para avaliar estes traçados são tirados da Norma Técnica da 

Petrobras N – 2624 Implantação de Faixas de Dutos Terrestres que contém os requisitos a ser 

atendidos pelo projeto de uma dutovia. 

1.2. Revisão de Literatura. 

Durante elaboração deste trabalho foram realizadas pesquisas em periódicos 

internacionais em busca de outras tentativas de se abordar o tema. Foram encontrados vários 

artigos que fazem referência ao uso da Teoria dos Jogos em análise de sistemas de transporte, 

mas nenhuma tentativa de se realizar algo que se aproxime do tema deste trabalho foi verifica. 

Abaixo segue uma revisão de alguns artigos ligados ao tema.   

São vários os exemplos de aplicações da Teoria dos Jogos na análise de sistemas de 

transporte. Hollander & Prashkar (2006) analisam algumas destas aplicações, discutem suas 

características comuns e os agrupam de modo a apresentar aqueles exemplos mais adequados 

a uma contribuição conceitual e os jogos mais adequados à aplicação prática. 

Através de entrevistas e pesquisas de campo, Sovacool (2010) analisa as partes 

interessadas na construção de grande gasoduto no sudeste asiático e identifica os agentes e as 

instituições relevantes envolvidas neste projeto. O artigo aponta os pontos de convergência e 

de conflito entre estas partes e mostra a força de agentes como a sociedade civil e os governos 

das regiões em projetos desta monta.  

Junior & D’Agosto (2010) aplicam o método de escolha de modal ao setor de bioetanol 

brasileiro e conclui que do ponto de vista sócio-ambiental o transporte rodoviário, modal mais 

usado no setor, não é o mais adequado para este tipo de produto. 

Coutinho et al (2004) usa a teoria dos jogos para modelar a situação estratégica entre 

fornecedores e distribuidores de GNV na região metropolitana de Fortaleza (CE). Os autores 

consideram que a restrita disponibilidade de postos a ofertar o GNV reprime uma demanda 

potencial na região e lançam mão da teoria dos jogos analisar o conflito de interesses entre as 

partes.  
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A confiabilidade de cadeias de suprimentos é analisada nos trabalhos de Szeto (2010) e 

Bell (2000). Ambos os autores tratam do caso em que os usuários da rede tentam minimizar 

os tempos de viajem através da rede enquanto uma chamada “entidade do mal” tenta fazer 

com que os usuários tenham o maior custo possível ao usar a rede. A diferença é que em Bell 

(2000) o autor trata o caso como um jogo não-cooperativo entre os participantes enquanto 

Szeto (2010) avalia a confiabilidade da rede usando jogos cooperativos.    

Zhao et al (2010), trata do conflito que pode acontecer entre fabricantes e varejistas 

numa rede de suprimentos. Partindo da idéia de que os fabricantes preferem encomendas 

completas, ou seja, grande quantidade em cada lote de modo a usarem bem sua capacidade de 

produção e que os varejistas preferem uma maior flexibilidade nas quantidades compradas aos 

fabricantes. Os autores utilizam a teoria dos jogos para abordar o problema da eficiência da 

cadeia de suprimentos.   

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

Desenvolver uma metodologia para a elaboração do traçado de dutovias para transporte 

de petróleo e derivados aplicando métodos de comparação usando análise de riscos, 

confiabilidade e teoria dos jogos na composição de um modelo de análise buscando a solução 

de possíveis conflitos advindos da implementação da solução do problema de determinação 

do traçado. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Revisão de trabalhos da literatura que envolva o problema de alocação de dutovias de 

petróleo e derivados; 

• Elaboração de um modelo matemático baseado em teoria dos jogos para escolha do 

traçado de dutovias de petróleo e derivados; 

• Estudar quais fatores influenciam na escolha de um traçado de dutovia de petróleo e 

derivados; 

• Propor uma forma de calcular os ganhos obtidos pelos participantes da negociação; 

• Propor o uso de outros atributos além dos apresentados na norma técnica N – 2624 da 

Petrobras. 

• Modelar através de um jogo cooperativo a negociação entre empreendedor e governo 

para definição do traçado da dutovia; 
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• Modelar através de jogo em forma extensiva a negociação entre empreendedor e 

sociedade civil para definição do traçado da dutovia; 

• Elaboração e resolução de exemplo de aplicação em uma dutovia de petróleo e 

derivados. 

1.4. Organização da Dissertação 

O presente trabalho está organizado em seis Capítulos. No primeiro é feita uma 

apresentação do problema que se propõe resolver aqui, uma justificativa é apresentada, suas 

relações com a Engenharia de Produção são expostas e definem-se quais são os objetivos do 

trabalho. 

No segundo Capítulo abordamos o referencial teórico necessário para a modelagem do 

problema apresentado no primeiro Capítulo. No Capítulo três é feita uma apresentação sobre 

o transporte dutoviário com ênfase na sua operação no Brasil. 

No Capítulo quatro é apresentado o modelo para solução do problema exposto no 

Capítulo um com base no referencial teórico mostrado no Capítulo dois. 

No quinto Capítulo é feito um exemplo de aplicação do modelo procurando-se uma 

solução de equilíbrio. 

O sexto e último Capítulo trata das conclusões e de sugestões para trabalhos futuros. 
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2. TRANSPORTE DUTOVIÁRIO 

Neste Capítulo é feita uma explanação sobre o transporte dutoviário com ênfase na 

operação deste modal no Brasil. 

2.1. Definição 

Em Gasparini (2006) encontramos a seguinte definição para transporte dutoviário: é o 

modo de transporte que utiliza um sistema de dutos (tubos ou cilindros preparados para um 

determinado tipo de transporte), que forma uma linha de dutovia na qual se movimentam 

produtos de um ponto a outro.  

O movimento de cargas neste modal se dá no interior de uma linha de dutos e ocorre 

por diferença de pressão ou arraste dos produtos através de um elemento transportador. Uma 

dutovia é constituída pelos seguintes elementos: terminais, equipamentos de propulsão do 

produto; e tubos e juntas de união destes. 

A despeito das vantagens enumeradas para este modal, o transporte dutoviário 

apresenta algumas desvantagens, dentre elas: baixa flexibilidade, pois os pontos de origem e 

destino são fixos e os meios físicos não podem ser transferidos para outras frentes de 

transporte. Além disso, este modal é considerado como uma atividade potencialmente 

poluidora e deve ser licenciada a sua instalação e operação (FOGLIATTI, 2004). 

Ainda sobre a questão do licenciamento, a CETESB (2003) em seu manual determina 

que sempre deverá ser solicitada a elaboração de estudos de análise de riscos durante o 

processo de licenciamento ambiental de projetos de sistemas de dutos externos a instalações 

industriais destinados ao transporte de petróleo e seus derivados, gases ou outras substâncias 

químicas. Isto se dá em função dos perigos existentes nestas atividades. 

2.2. Histórico 

O primeiro oleoduto para transporte de hidrocarbonetos foi construído na Pensilvânia, 

EUA, e ligava um campo de produção a uma estação de carregamento de vagões, sua 

extensão era de 8,00 quilômetros e era feita de ferro fundido. O transporte de produtos 

refinados começou em 1930 entre a refinaria de Bayway e a cidade de Pittsburgh nos EUA 

(GASPARINI, 2006). 

Segundo Fogliatti (2004), o transporte dutoviário no Brasil teve inicio em 1942 no 

estado da Bahia. A dutovia ligava a refinaria de experimental de Aratu ao Porto de Santa 
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Luzia. A Transpetro, subsidiária da Petrobras S.A. para transporte de petróleo e derivados, em 

seu relatório anual de 2009 afirma que hoje sua malha de oleodutos é de aproximadamente 

7.500 km. Segundo o relatório da Agência Nacional do Petróleo (ANP) “Autorizações de 

Operação concedidas a dutos” de julho de 2010, a malha dutoviária brasileira para transporte 

de petróleo e derivados hoje é de aproximadamente 13.000 km.  

2.3. Legislação 

Projetos dutoviários, assim como qualquer outro, precisam atender a dispositivos legais 

para sua implantação afim de que haja um controle do meio ambiente. Esses dispositivos 

fazem parte tanto da Constituição Federal do país quanto de leis estaduais que tratam do tema. 

O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) é o responsável pela proteção e melhoria 

da qualidade ambiental. Este sistema é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e por fundações instituídas pelo poder público. 

Todos estes órgãos têm como função assessorar a Presidência da República na formulação da 

política nacional para o meio ambiente.   

A resolução nº 001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de 23 de 

janeiro de 1986 estabelece a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a 

implantação de qualquer projeto que impacte o meio ambiente de alguma forma. Essa 

resolução também estabelece a obrigatoriedade de elaboração de um EIA para atividades de 

implantação de oleodutos e gasodutos. 

Outra resolução do CONAMA importante na área é a nº 237 de 19 de dezembro de 

1997, pois ela estabelece os empreendimentos que estão sujeitos obrigatoriamente ao 

licenciamento ambiental e o transporte através de dutos está entre esses empreendimentos. 

Além do CONAMA existem outros órgãos governamentais responsáveis pela proteção 

e melhoria da qualidade ambiental. O CONAMA é um órgão consultivo cuja função é 

assessorar o Conselho de Governo que, por sua vez, assessora o Presidente da República na 

formulação da política nacional e nas diretrizes para o meio ambiente. 

  A esses órgãos se somam o Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal; o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA); e órgãos locais como a Agência Estadual do Meio Ambiente do Estado de 

Pernambuco (CPRH) para por em prática a política ambiental formulada pelo governo federal. 

Outros dispositivos úteis na prática de um projeto como a implantação de uma dutovia 

são as normas técnicas estabelecidas por empresas com histórico e especialidade no setor. No 

Brasil a empresa especialista na área é a Petrobras S. A. que possui uma grande variedade de 
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normas técnicas que orientam a elaboração de projetos de dutovias. Essas normas abrangem 

desde o tipo de pintura para o revestimento dos tubos até a manutenção das dutovias depois de 

implantadas.  

2.3.1. Licenciamento Ambiental 

Licenciamento Ambiental é, segundo o CONAMA, um procedimento administrativo 

pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas 

técnicas aplicáveis ao caso. 

O licenciamento ambiental em nível federal é regido pela lei nº 7804/90 que estabelece 

que compete ao IBAMA o licenciamento de atividades e obras com significativo impacto 

ambiental, de âmbito nacional e regional. Um impacto ambiental regional é definido pela 

resolução nº 237/97 do CONAMA como sendo todo e qualquer impacto ambiental que afete 

diretamente, no todo ou em parte, o território de dois ou mais estados. 

Os casos em que o licenciamento ambiental em nível federal compete ao IBAMA são, 

conforme a resolução 237/97 do CONAMA, as seguintes: 

• Empreendimentos localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país 

limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, 

em terras indígenas ou em unidades de conservação de domínio da União. 

• Empreendimentos localizados em dois ou mais Estados. 

• Empreendimentos cujos impactos ambientais ultrapassem os limites territoriais do 

País ou de um ou mais Estados. 

• Empreendimentos destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, armazenar e 

dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em 

qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear. 

• Bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação 

específica.  

Mesmo nestes casos antes de o IBAMA fazer o licenciamento deve considerar o exame 

técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a 

atividade ou empreendimento e também deve levar em conta o parecer de outros órgãos 
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competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios envolvidos no 

processo de licenciamento. 

Existem situações em que o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades é 

de competência do órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal. O CONAMA em sua 

resolução nº 237/97 estabelece que o licenciamento ambiental é de competência do órgão 

ambiental estadual ou do Distrito Federal nas seguintes situações: 

• Localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de 

conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

• Localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de 

preservação permanente relacionadas no artigo 2o da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais 

ou municipais; 

• Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais 

Municípios; 

• Delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou 

convênio. 

Deve-se deixar claro que empreendimentos e atividades são licenciados em apenas um 

nível de competência, assim, no caso de um licenciamento em nível federal não haverá 

licenciamento em nenhum outro órgão no âmbito do SISNAMA, o que poderá haver são 

consultas técnicas a outros órgãos envolvidos. 

O Poder Público expedirá os seguintes tipos de licenças: 

Licença Prévia: concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 

atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e 

estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de 

sua implementação. Seu prazo de validade não deve ser superior a 5 anos; 

Licença de Instalação: autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo 

com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as 

medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 

determinante. Seu prazo de validade não pode ser superior a 6 anos; 

Licença de Operação: autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. O prazo de validade desta 

licença varia de 4 anos (mínimo) a 10 anos (máximo).  
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Ainda segundo a resolução 237/97 do CONAMA, estas licenças ambientais poderão ser 

expedidas isolada ou sucessivamente dependendo da natureza, características e fase do 

empreendimento ou atividade. O procedimento para o processo de licenciamento ambiental 

vigente na legislação brasileira é o que segue: 

I. Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos 

documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de 

licenciamento correspondente à licença a ser requerida; 

II.  Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 

documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade; 

III.  Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos documentos, 

projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando 

necessárias; 

IV.  Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente 

integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, 

projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a 

reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não 

tenham sido satisfatórios; 

V. Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 

VI.  Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, 

decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da 

solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido 

satisfatórios; 

VII.  Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII.  Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. 

2.3.2. Compensação Ambiental 

Nos casos de licenciamento ambiental nos quais o órgão ambiental competente 

(responsável pelo licenciamento) considerar que haja significativo impacto ambiental, o 

empreendedor será obrigado a apoiar a manutenção e a implantação de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Ambiental de acordo com a resolução nº 371/06 do 

CONAMA. Empreendedores públicos e privados se submetem as mesmas exigências em 

relação à compensação ambiental. 

O órgão ambiental responsável pelo licenciamento estabelecerá o grau de impacto 

ambiental causado pela implantação do empreendimento, fundamentado em base técnica 
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específica que possa avaliar os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos ambientais 

identificados no processo de licenciamento, de acordo com o EIA/RIMA, e respeitado o 

princípio da publicidade. No estabelecimento do grau de impacto ambiental serão 

considerados apenas os impactos causados aos recursos ambientais, ou seja, são excluídos 

riscos de operação do empreendimento e não há redundância de critérios.  

Cada órgão ambiental licenciador deve elaborar um instrumento específico para cálculo 

desta compensação e seu valor deve ser de no máximo 0,5% dos custos totais do 

empreendimento, contudo não serão contabilizados investimentos referentes aos planos, 

projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de 

impostos. Também não são levados em conta os encargos e custos incidentes sobre o 

financiamento do empreendimento, mesmo relativos às garantias, e os custos com apólices de 

seguro e prêmios de seguros pessoais e reais. 

O valor da compensação ambiental (CA) será calculado como o produto do Grau de 

Impacto (GI) com o Valor de Referência (VR) de acordo com a seguinte fórmula: 

CA = VR x GI Equação 1 
 

VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, 

não incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 

procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo 

empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de 

seguros pessoais e reais. 

GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. Suas 

informações estão no EIA – RIMA. 

As informações para o cálculo do VR devem ser repassadas pelo empreendedor ao 

órgão licenciado antes da emissão da licença de instalação, segundo o Decreto nº 6848/09. 

O cálculo do GI é mostrado no apêndice A e foi retirado do anexo do Decreto nº 

6848/09 que regulamenta o pagamento da compensação ambiental.   

2.4. Tipos de Dutovias 

Em Drummond (2008) encontramos a seguinte classificação para dutovias: 

• Oleodutos – Transporte de petróleo, óleo combustível, gasolina diesel, álcool, GLP, 

querosene, nafta e asfalto; 

• Minerodutos – Transporte de sal-gema, minério de ferro e concentrado fosfático; 
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• Gasodutos – Transporte de gás natural, gás combustível Xisto e gás residual. 

Como se percebe a classificação é feita segundo o material transportado através da 

dutovia. Já Gasparini (2006) classifica quanto à localização da dutovia: 

Submarino: a maior parte da tubulação se encontra submersa. Usado para transporte de 

petróleo entre plataformas marítimas e refinarias ou para atravessar baías. 

Terrestres: operam em terra e podem ser de três tipos: 

• Subterrâneos: são dutos enterrados, possuem maior proteção contra intempéries e 

acidentes. 

• Aparentes: são visíveis no solo e comuns em chegadas e saídas de estações como as de 

bombeio e lançamento de “PIGs” (aparelhos de limpeza e detecção de imperfeições no 

dutos). Também podem ser usado em solos de difícil instalação de dutos subterrâneos. 

• Aéreos: são dutos visíveis no solo e necessários para vencer obstáculos naturais tais 

como grandes vales, cursos d’água, pântanos ou terrenos muito acidentados. 

Gasparini (2006) também traz uma contribuição para a classificação de dutovias quanto 

ao produto transportado além das já apresentadas aqui que é a de poliduto no qual os 

principais produtos transportados são vinhos e laranjas. 

O transporte de líquidos numa dutovia projetada para o transporte de gases pode 

ocasionar a perda de fluidez e da eficiência do bombeamento e o mesmo efeito pode ocorrer 

numa linha projetada para o transporte de líquidos na qual são transportados gases 

(KENNEDY, 1993). Não obstante, em muitos casos é desejável o transporte de líquidos e 

gases na mesma linha quer seja por questões práticas quer seja por questões econômicas. 

Kennedy (1993) afirma que isso ocorre em casos nos quais os volumes são pequenos e 

eficiência de fluidez não é um fator crítico. As linhas nas quais ocorre esta situação são 

chamadas de dutovias de duas fases.  

2.5. Componentes de uma Dutovia 

2.5.1. Tubulação 

Segundo o glossário da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) duto é o “conduto fechado destinado ao transporte ou transferência de petróleo, seus 

derivados ou gás natural”. Existem diversos materiais que podem ser usados na confecção de 

dutos, materiais não metálicos como o Policloreto de vinila (PVC) e o concreto; e, mais 

comumente usado, o aço. O transporte de petróleo e derivados é feito através de dutos de aço 

em forma cilíndrica com seções de 12 metros de comprimento. 
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Os dutos são revestidos com sistemas de proteção catódica e de proteção anticorrosivo 

externo. Esses sistemas protegem o duto contra corrosão devido a agentes presentes no solo. 

O sistema de proteção catódica protege o duto também contra interferências devidas a 

correntes de fuga originárias de sistemas eletrificados.  

Com a finalidade de proteger a tubulação internamente também é realizada a pintura 

da superfície interna ao duto. Além disso, a pintura interna diminui o atrito dos produtos com 

as paredes do duto e aumentam a eficiência no transporte do material. 

2.5.2. Estações de Bombas e Compressores 

Estações de bombeamento são usadas em dutovias para transporte de líquidos e 

estações de compressores estão presentes em dutovias para transporte de gás (gasodutos). O 

objetivo dessas estações é prover a energia necessária para que o fluido transportado por elas 

vença a distância a ser percorrida, a fricção com o duto e possíveis elevações durante o 

trajeto. 

No projeto da dutovia devem ser determinadas a localização das estações de 

bombeamento e a capacidade de cada estação. O fluido sai de uma dessas estações com uma 

dada pressão, contudo, conforme aumenta a distância da estação esta pressão cai devido ao 

atrito dentro do duto e a perdas por elevação. 

Segundo Kennedy (1993) os equipamentos existentes em uma particular estação de 

bombeamento ou compressores dependem do volume de fluido sendo tratado, de suas 

propriedades, do tamanho da dutovia, do tipo de monitoramento e controle usado, do 

afastamento da estação, do ambiente, além de outros fatores.  

Podemos distinguir dois tipos de estações: estações com bombas tipo pistão são 

comuns quando se tem pequenos volumes de fluido e se necessita de uma grande pressão para 

que este prossiga. Estações com bombas centrífugas são mais comuns quando temos grandes 

volumes de fluidos e não são necessárias grandes diferenças de pressão. 

2.5.3. Outros Componentes 

Além desses componentes, uma dutovia ainda pode ser composta de estações de 

redução de pressão para que os seus produtos sejam retirados nas estações de entrega em 

pressões que não causem acidentes; estações de medição para medir a vazão de acordo com a 

pressão e o regime de fornecimento. 
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     Tem-se ainda o sistema de controle e supervisão, pois o sistema de transporte é 

bastante complexo. É bem comum o uso de softwares SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) para o controle operacional.  

2.6. O Traçado 

O documento de referência para a elaboração do traçado de uma faixa de dutos é a 

norma técnica da Petrobras N – 2624 – Implantação de Faixas de Dutos Terrestres. Esta 

norma estabelece as condições exigidas para determinação do traçado e realização de serviços 

aerofotogramétricos (levantamento de imagens aéreas executada para fins de mapeamento de 

uma região). Além de requisitos técnicos, a norma contém ainda práticas recomendadas para a 

elaboração do traçado. 

A metodologia básica para determinação do traçado é a que segue: 

• Deve ser definido um traçado preliminar com base na cartografia convencional e 

imagens de sensoriamento remoto disponíveis. 

• Em seguida devem ser adquiridas imagens que permitam visualização em 3 dimensões 

para o estudo de caminhamento do duto e definição do traçado básico. 

• Em função do traçado básico devem ser adquiridas imagens mais detalhadas focadas 

na região de interesse, que permitam geração de ortofotocartas digitais na escala 

1:1000. 

• Para as atividades de cadastramento físico no campo devem ser geradas imagens na 

escala não inferior a 1:6000. 

• O traçado definitivo deve ser elaborado com base nas ortofotos digitais em escala 

1:1000, nas curvas de nível a cada metro e nas informações cadastrais. 

• Sobre as ortofotos digitais, deve ser feita a indicação das divisas de propriedades e 

outras interferências verificadas em campo.    

Além destes passos, a norma técnica N – 2624 apresenta também uma série de práticas 

recomendadas para a definição do traçado. Estas práticas não necessariamente precisam ser 

seguidas, porém estabelecem uma série de condições que o projeto deveria seguir. Estas 

práticas são as seguintes: 

• Evitar a necessidade de supressão de matas nativas. 

• Entre mata nativa e reflorestamento, preferir a supressão de reflorestamento. 

• Entre reflorestamento e silvicultura, preferir a supressão de silvicultura. 
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• No caso de não ser possível evitar supressão de vegetação arbórea procurar atingir as 

áreas com menor densidade. 

• Minimizar a movimentação de terra na fase de construção. 

• Obter o caminhamento com o menor comprimento possível. 

• Reduzir a quantidade de interferências, desde que atendidos os itens anteriores e 

atingir o menor número possível de propriedades. 

• Aproveitar os caminhos internos ou estradas vicinais existentes para facilitar acesso, 

locando a faixa em suas proximidades. 

• Situar a lateral da faixa junto às divisas de propriedades. 

• Evitar locar a faixa em áreas de domínio público, inclusive canais, rios e estradas. 

• Evitar locar a faixa em locais de brejos, locais com afloramentos rochosos e terrenos 

com baixa suportabilidade, além de encostas e terrenos susceptíveis a mecanismos de 

falha geotécnica. 

• Nos casos de cruzamentos, locar em locais planos, onde não exista afloramento de 

rochas, longe de habitações e de forma ortogonal ao eixo da interferência. 

• Nos casos de travessias, preferir os locais com a Seção mais próxima da situação 

ortogonal ao corpo de água, prevendo-se necessidade de área lateral à travessia para os 

serviços de montagem. 

• Preferir que os locais de travessia sejam isentos de afloramentos rochosos, sinais de 

erosão nas margens e áreas de exploração mineral. 

• Evitar a proximidade de edificações, especialmente moradias e loteamentos atuais ou 

em projeto. 

• Evitar a proximidade da faixa de reservas minerais e ambientais, áreas indígenas e 

locais de nascente de água. 

• Considerar, na escolha do caminhamento, os vetores de crescimento urbano e pólos 

industriais dos municípios. 

• Evitar paralelismos com linhas de transmissão acima de 69 kV e ferrovias 

eletrificadas.  

Durante o projeto de uma dutovia é estabelecido um traçado preliminar a partir do 

estudo de alternativas técnico-ambientais. Usando cartografia e imagens detalhadas da região 

é elaborada uma base de dados para o estudo de alternativas de traçado que deve possuir as 

seguintes informações: 

• Cursos d’água; 
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• Divisas municipais, distritais e estaduais; 

• Lagoas; 

• Reservatórios; 

• Rodovias federais, estaduais e municipais; 

• Ferrovias; 

• Cidades; 

• Pistas de pouso; 

• Linhas de transmissão de energia elétrica; 

• Faixas de dutos existentes; 

• Toponímias disponíveis na cartografia convencional; 

• Curvas de nível; 

• Áreas de agricultura ou pastagem; 

• Malha de coordenadas na projeção UTM; 

• Unidades de conservação; 

• Outras informações de interesse às atividades de implantação.   

A partir desta base de dados, segundo a norma N – 2624 devem ser estudadas no 

mínimo três alternativas de traçado levando em consideração as práticas recomendadas acima. 

Após determinadas as alternativas de traçado é feita uma vistoria aérea e, quando necessária, 

terrestre para elaboração de relatório técnico-ambiental sobre a alternativa. 

A seguir alguns exemplos de projetos nos quais foi necessário fazer a escolha de uma 

alternativa locacional para a dutovia e os critérios que segundo os respectivos Relatórios de 

Impacto Ambiental foram usados na escolha. O resultado destes estudos é um traçado básico 

que servirá de base para o projeto final. 

Através de levantamento aerofotogramétrico, mapeamento geológico-geotécnico, 

detalhamento topográfico e estudos de travessias é feito um ajuste do traçado básico para 

melhor adaptação às práticas recomendadas anteriormente.   

O Plano Diretor de Dutos de São Paulo (PDD/SP 2007) estabeleceu os seguintes 

critérios para selecionar a melhor opção de localização de novas faixas de dutos: 

• Utilização de áreas menos urbanizadas e menos propensas a ocupação futura; 

• Áreas com topografia favorável, que necessitem de menos cortes e aterros no terreno; 

• Áreas com menor necessidade de intervenção na vegetação nativa; 

• Aproveitamento de acessos e estradas vicinais existentes.  
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Um bom estudo de localização das faixas serve para identificar e evitar que áreas com 

fragilidades no terreno ou que cortem grandes extensões de mata nativa estejam no traçado do 

duto e minimizam riscos geológicos e de outros tipos durante a implantação e operação das 

dutovias.   

Já no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do Gasduc III (2008), os critérios para 

escolher a melhor opção de traçado foram: 

• Definir um traçado de duto com o menor comprimento possível. 

• Evitar, sempre que possível, a necessidade de retirada de mata nativa. 

• Diminuir a movimentação de terra na fase de construção. 

• Reduzir a quantidade de interferências e atravessar o menor número possível de 

propriedades. 

• Aproveitar os acessos, caminhos internos ou estradas existentes. 

• Evitar locais onde haja brejos, estruturas rochosas, encostas ou terrenos sujeitos a 

deslizamentos. 

• Não projetar a faixa de servidão nas proximidades de edificações, especialmente 

moradias e loteamentos atuais ou em projeto. 

• Procurar desviar a faixa de servidão de áreas de reservas minerais, ambientais, Terras 

Indígenas, comunidades quilombolas, áreas de importância arqueológica, áreas com a 

presença de populações tradicionais e locais de captação de água para abastecimento, 

em especial. 

• Considerar onde há crescimento urbano e instalação de pólos industriais nos 

municípios. 

Já Gandra (2008) afirma que a principal referência para implantação de um sistema de 

dutos é a norma técnica N – 2624 da Petrobras e entre as premissas estabelecidas nesta norma 

que devem ser respeitadas para a escolha do traçado de uma dutovia temos as seguintes: 

• Evitar sempre que possível a passagem da tubulação por mata nativa;  

• Escolher áreas onde a movimentação de terra necessária na fase de construção seja 

menor possível, a fim de evitar problemas de erosão e assoreamento;  

• Construir a linha dutoviária o mais linearmente possível, como forma de diminuir a 

área impactada;  

• Nos casos de travessias de cursos d´agua, o local deve ser o mais estreito possível e 

que permita uma travessia ortogonal ao curso, de modo a diminuir ao máximo a 

interferência com o leito do rio;  
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• Evitar os vetores de crescimento urbano e pólos industriais dos municípios, a fim de 

reduzir futuras interferências destes com a dutovia;  

• Evitar locar a tubulação em brejos, afloramentos rochosos, terrenos com baixa 

suportação, encostas e terrenos susceptíveis a deslizamentos.  

2.7. Custos 

Em geral as empresas que operam uma dutovia são proprietárias dos dutos, dos 

terminais e dos equipamentos de bombeamento, isso torna os custos fixos de operação de uma 

dutovia muito altos em relação a outros modais de transporte e cria a necessidade de que se 

opere a dutovia com altos volumes de produtos para que possam ser rateados os custos fixos e 

torná-la competitiva. Já os custos variáveis da operação de uma dutovia são devidos 

principalmente à energia para movimentar os produtos e aos custos relacionados à operação 

das estações de bombeamento. Não obstante, o fato de nesse modal o produto ser 

movimentado sem a necessidade de movimentação do veículo de transporte o torna muito 

eficiente do ponto de vista energético. 

Os custos de construção de uma dutovia dependem da área geográfica onde ela será 

instalada, da extensão da dutovia, se a locação é onshore (em terra firme) ou offshore (no 

mar), do número e do tamanho das estações de bombeamento e de compressores entre outros 

fatores, além das condições econômicas (KENNEDY, 1993). Se compararmos duas dutovias 

com mesmo diâmetro e instaladas em condições ambientais similares, mas diferentes em 

extensão, o custo por milha construída será menor na dutovia de maior extensão. É óbvio que 

uma dutovia mais extensa custará mais no total, porém a comparação é feita em unidades 

monetárias por milha ou quilômetro construído para se ter uma base de comparação mais 

sólida.  

Falando especificamente nos custos de instalação dos dutos, Burman (2004) apresenta a 

seguinte distribuição do percentual do montante investido: 

Tabela 2.1 – Etapas da implantação de uma dutovia e seus percentuais de custo (BURMAN, 2004) 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO INVESTIMENTO 
Tubulação e Acessórios 80% 
Estações de Medição 2% 

Telecomunicações e Telecomando 4% 
Proteção Catódica 1% 

Instalações Prediais e Oficinas de Manutenção 2% 
Engenharia, Compra, Administração e Supervisão. 5% 

Aquisição de Faixa e Infraestrutura 6% 
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As etapas mostradas na Tabela 2.1 são as apresentadas por Burman (2004) como as 

necessárias para a construção de uma dutovia. 

2.8. Estudos 

Durante o processo de determinação do traçado de uma dutovia devem ser levadas em 

consideração características físicas, biológicas e antropológicas da região (FOGLIATTI, 

2004). A intenção é ordenar a exploração dos recursos naturais de acordo com a legislação 

aplicável. 

Nas características físicas do local de implantação do projeto estudam-se aspectos 

geomorfológicos (relevo), geotécnicos (camada externa do solo), climatológicos 

(precipitações, temperatura) e hidrológicos (cursos d’água e seus regimes). 

Entre as características biológicas devem ser verificadas as áreas a serem desmatadas e 

relacioná-las com o tipo de vegetação e fauna existentes. É preciso atentar para interferências 

com unidades de preservação ou com áreas destinadas à preservação de bancos genéticos de 

fauna e flora. 

Quanto às características antropológicas, devem ser descritas a população direta e 

indiretamente afetada, suas atividades econômicas, infraestrutura e os serviços básicos 

existentes, áreas rurais atravessadas, reservas indígenas e os possíveis sítios arqueológicos 

existentes na área de influência do projeto.   

A questão é que ao se fazer a caracterização antropológica do local faz-se apenas um 

retrato estático da população afetada pelo empreendimento, ou seja, não se identifica como 

essa população pode interagir com a empresa tanto a favor como contra o projeto.  

Num empreendimento como uma dutovia, que pode se estender por vários quilômetros, 

à área de influência pode afetar um número grande de pessoas e essas podem ou não apoiar o 

empreendimento, pois, elas podem ter que ser transferidas de moradia, em compensação, são 

beneficiadas pelo aumento no número de empregos na região gerados pela implementação da 

dutovia. 

Ao longo do traçado da dutovia uma faixa de terra é reservada a chamada “faixa de 

servidão” (PETROBRAS N – 1744b, 2002) que é destinada exclusivamente à passagem do 

duto. Os proprietários de áreas que são atravessadas pelo duto devem ser indenizados pela 

empresa empreendedora para compensar restrições do uso de suas terras devido à instituição 

da faixa de servidão e também para compensar prejuízos com culturas existentes. Geralmente 

a fase de indenizações é a última fase de negociação entre a empreendedora e os proprietários 

de terras.    
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Além disso, uma faixa de terreno ao longo do traçado é determinada pelos estudos de 

análise de riscos e deve ser mantida sem ocupação de pessoas. Essa é a chamada “distância 

segura” que é definida pela CETESB (2003) em seu manual como: “Distância determinada 

pelo efeito físico decorrente do cenário acidental considerado, onde a probabilidade de 

fatalidade é de até 1% das pessoas expostas” (CETESB, 2003, página 3). 

2.9. Confiabilidade de Dutos 

Spouge (2005) argumenta que a moderna prática de gerenciamento de segurança faz uso 

da Avaliação Quantitativa de Riscos (AQR) como auxílio na tomada de decisões sobre 

segurança em plantas industriais. Estas decisões estão relacionadas com o nível de inspeção e 

manutenção, o fornecimento de recursos de segurança, o inventário de materiais perigosos 

autorizados e a separação de populações vizinhas. 

Este tratamento também pode ser aplicado ao estudo de dutos para transporte de 

petróleo e derivados. No caso de uma dutovia podemos usar a freqüência de vazamentos, que 

representa o número médio de vazamentos por ano a longo prazo (SPOUGE, 2005). É 

interessante que estas freqüências sejam diferenciadas pelo tamanho do furo existente na 

tubulação, desde pequeno a catastrófico. E nosso objetivo é que esta freqüência seja a menor 

possível. 

O objetivo de uma AQR é dar orientações sobre a gestão dos riscos para eventos raros 

que, provavelmente, na experiência direta da maioria das plantas industriais podem nunca vir 

a ocorrer, porém há a necessidade de preparação para o caso de ocorrerem. É justamente esta 

raridade dos eventos que justifica um recolhimento sistemático de dados e com uma 

abrangência maior do que apenas os dados de vazamentos, a estes dados deve-se somar os 

dados de equipamentos expostos.  

Uma função de freqüência de vazamento representa analiticamente a variação da 

freqüência de vazamento com o tamanho do furo. Spouge (2005) escolheu a seguinte função 

para representar a freqüência de vazamento: 

( ) ( ) rup
m FdDfdF +=   

 

Esta função é válida para valores do diâmetro do furo d desde 1 mm até o diâmetro total 

da tubulação (D). F(d) é a freqüência anual de vazamentos com diâmetros maiores ou iguais a 

d; f(D) é uma função que representa a variação da freqüência de vazamento com D; m é o 

parâmetro do modelo chamado parâmetro de inclinação e Frup é a freqüência de ruptura 

adicional ao modelo. 
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O autor usa os seguintes argumentos para justificar a escolha desta função: 

• Deve haver uma variação de freqüência suave com o tamanho do furo de vazamento. 

• A probabilidade de um determinado tamanho do buraco deve diminuir 

logaritmicamente até o diâmetro da tubulação.  

• Pode-se adicionar um elemento para representar rupturas, com um buraco igual ao 

diâmetro da tubulação. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste Capítulo serão introduzidos os conhecimentos básicos usados para o 

desenvolvimento do modelo para solução do problema proposto. 

3.1. Teoria dos Jogos 

Fiani (2009) afirma que existe uma característica em comum entre os participantes de 

uma partida de xadrez, de um encontro de líderes mundiais e nas decisões de empresários que 

é o fato de indivíduos e organizações tomarem decisões numa situação de interação 

estratégica. Numa situação desse tipo os participantes reconhecem a interdependência entre 

as decisões uns dos outros. E aqui se diz que esses indivíduos participam de um “jogo”. 

Ainda segundo Fiani (2009) situações envolvendo interações entre agentes racionais que 

se comportam de maneira estratégica podem ser analisadas como um jogo. A seguir são 

apresentados alguns conceitos importantes em teoria dos jogos. 

Agentes ou Jogadores: correspondem às partes interessadas que precisam tomar 

decisões em uma dada situação e que com essa decisão ele influencie as decisões de ao menos 

um outro. O conjunto de Jogadores é denotado por J = {1, 2,..., j,..., n} e n ≥ 2.  

Interação: precisa-se ter ao menos um agente cujas decisões influenciem as decisões de 

algum outro Jogador para que possamos lançar mão da teoria dos jogos;  

Comportamento estratégico: quando tomam suas decisões os agentes levam em conta 

as interdependências entre suas escolhas; 

Racionais: os Jogadores agem de forma a obter resultados mais próximos possíveis de 

objetivos pré-estabelecidos empregando meios adequados para isso. 

Não são tratados aqui jogos no sentido usual de atividade competitiva na qual Jogadores 

disputam uns com os outros de acordo com um conjunto de regras. As aplicações da teoria 

dos jogos são bem mais amplas. Por exemplo, podemos modelar firmas competindo por um 

mesmo mercado ou animais disputando uma presa. Existem duas formas de se representar um 

jogo: a representação em forma normal e a representação em forma extensiva. 

3.1.1. Jogos em Forma Normal 

Os jogos em forma normal têm como característica serem estáticos, isto é, nesses jogos 

os agentes se movem simultaneamente e uma única vez. Um exemplo de jogo em forma 

normal é apresentado na Figura abaixo. 
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Figura 3.1: Dilema do Prisioneiro (RÊGO, 2009). 

Na Figura 3.1 podemos identificar os elementos de um jogo em forma normal com dois 

Jogadores, que são: o conjunto de Jogadores aqui representados pelas linhas da matriz (ou 

Jogador linha) e pelas colunas dela (Jogador coluna); o conjunto de ações ou estratégias de 

cada Jogador aqui representado pelas letras D e C; os números no interior da matriz 

representam os ganhos ou as utilidades de cada um dos Jogadores se aquele determinado par 

de ações for escolhido, o primeiro número em cada célula é o ganho do Jogador linha e o 

segundo, o do Jogador coluna. 

A Figura 3.1 é uma representação do “Dilema do Prisioneiro”, um famoso exemplo do 

uso da teoria dos jogos. Dois suspeitos de um crime são interrogados separada e isoladamente 

pela polícia e a eles é feita a seguinte oferta: se ele confessar o roubo e seu parceiro não, ele 

será libertado por ter cooperado com a polícia enquanto seu parceiro (que não confessou) será 

condenado a cinco anos de prisão. Se ele não confessar e seu parceiro sim, será ele a passar 

cinco anos na prisão enquanto seu parceiro será libertado. Em caso de ambos confessarem a 

cooperação individual não terá mais validade e ambos serão presos por três anos. Porém, 

existe outra alternativa que é nenhum dos dois confessar, opção que não é de conhecimento 

dos prisioneiros, neste caso a pena para cada um seria de um ano de prisão (ver FIANI, 2009). 

A ação de confessar é representada pela letra D enquanto a de não confessar é representada 

pela C. 

É importante notar que o tempo não é levado em consideração em um jogo em forma 

normal. A idéia é que cada Jogador escolha sua estratégia uma única vez e que todos os 

Jogadores escolham ou revelem suas escolhas simultaneamente. 

3.1.2. Jogos em Forma Extensiva 

Existem situações nas quais os Jogadores não implementam suas estratégias 

simultaneamente, mas ao longo do tempo e podem obter informações sobre as estratégias que 

os outros Jogadores implementam. Nessas situações precisamos de uma outra forma de 

representação dos jogos que descreva o conjunto de Jogadores, quem se move, quando se 
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move, quais suas opções, as utilidades dos Jogadores para cada possível maneira de jogo a ser 

realizado e o que os Jogadores sabem em cada situação de jogo. 

 

 

 

  

  

 

Figura 3.2: exemplo de jogo em forma extensiva (RÊGO, 2009) 

 Aqui é importante frisar que o tempo é levado em consideração, uma vez que há uma 

ordem para os Jogadores se moverem e as decisões de um Jogador influenciam nas opções de 

jogo dos outros Jogadores. Além disso, um mesmo Jogador pode se mover mais de uma vez 

em um jogo desse tipo. 

Um jogo em forma extensiva pode ser de informação perfeita, no qual todos os 

participantes conhecem todos os movimentos realizados durante o jogo anteriormente a seu 

momento de jogar. Na Figura 3.2 podemos ver que tanto o Jogador A quanto o Jogador B 

sabem perfeitamente quais as suas opções disponíveis, sabem qual foi o caminho realizado até 

sua oportunidade de jogar. 

Já em um jogo com informação imperfeita, ao menos um dos Jogadores possui apenas 

uma informação parcial sobre o caminho que é realizado até sua oportunidade de jogar. Esse 

Jogador não sabe, por exemplo, se um determinado movimento foi realizado, ou se ele mesmo 

já jogou em outra oportunidade. 

3.1.3. Estratégias 

Tanto no jogo em forma normal quanto no jogo em forma extensiva os participantes do 

jogo, ou os Jogadores, tomam decisões de forma estratégica. Esses Jogadores podem escolher 

ações a serem tomadas no seu momento de jogar. O conjunto das estratégias que podem ser 

adotadas por um determinado Jogador j ∈ J é denotado por Aj = {aj1, aj2, ..., 
jjna }, e nj ≥ 2. 

Uma combinação particular de ações dos Jogadores define um perfil de estratégias s = 

{ a1x, a2y, ..., anz}, em que x, y,..., z são ações dos conjuntos A1, A2, ..., An, respectivamente. O 

conjunto de todos os perfis de estratégia é denotado pela letra S.  

No jogo em forma normal temos dois tipos de estratégias: pura ou mista. Na estratégia 

pura cada agente joga uma das suas opções com probabilidade um e a outra ou outras opções 
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ele atribui probabilidade zero. Na Figura 3.1, o Jogador linha ou o Jogador coluna pode, por 

exemplo, escolher D (ou C) com probabilidade um e atribuir zero a outra opção, isso significa 

que ele jogará D (ou C) com certeza, essa seria sua estratégia. 

 Numa estratégia mista, o agente atribui probabilidade a cada uma das suas opções de 

jogada disponíveis. Voltando a Figura 3.1, um dos agentes, Jogador linha ou coluna, atribui 

uma probabilidade p a uma das suas opções de jogo, com 0 < p < 1, e, consequentemente, 

uma probabilidade 1 – p a sua outra opção de jogada. 

No caso do jogo em forma extensiva, as definições para estratégia pura e mista são 

semelhantes às do jogo em forma normal, aliás, todo jogo em forma extensiva também pode 

ser representado na forma normal e os seus cálculos podem ser realizados como se este fosse 

um jogo em forma normal. A principal diferença aqui é que surge um novo tipo de estratégia, 

a comportamental. Nesse tipo de estratégia o agente atribui uma probabilidade para todos os 

“ramos” da árvore de jogo em que ele possa jogar. Tomando como exemplo a Figura 2, o 

Jogador B atribui uma probabilidade q de jogar acrossB, com 0 < q < 1, e uma probabilidade 

1- q de jogar downB. 

Um perfil de estratégias, s, indica quais são as estratégias implementadas pelos 

Jogadores, por exemplo, na Figura 3.2 um perfil de estratégias seria o Jogador A jogar acrossA 

e o Jogador B jogar downB. 

Alguns conceitos de solução para jogos em forma extensiva utilizam uma representação 

em forma normal que é derivada a partir da descrição em forma extensa do jogo. Seja z um nó 

terminal de um jogo em forma extensiva, a cada nó terminal z temos associado um ganho ou 

perda, denominado vi(z). Seja, também, Prs(z) a probabilidade de se atingir o nó z se os 

Jogadores implementam o perfil s. A representação em forma normal de um jogo em forma 

extensa com informação perfeita é o jogo em forma normal no qual Ci são as estratégias puras 

do Jogador i no jogo original e para todo jogador i e perfil de estratégia s, temos: 

∑
∈

=
Zz

isi zvzsu )()(Pr)(  
 

Equação 2 
 

ou seja, ui é a utilidade esperada para o Jogador i quando os Jogadores implementam as 

estratégias especificadas em  s. 

3.1.4. Utilidade 

Seja A o conjunto das ações sobre as quais o decisor precisa fazer uma escolha e seja C 

o conjunto das conseqüências destas ações. Segundo Osborne & Rubinstein (1994) as 

preferências de um decisor podem ser expressas pela função utilidade u: C → ℜ , que define 
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uma relação de preferências representada pelo símbolo f  e quer dizer se a ação a1 ∈ A é 

preferível a ação a2 ∈ A (a1 f  a2) então u(a1) > u(a2).  

A função u pode representar a recompensa que um Jogador espera obter ao escolher 

determinada ação. Esta recompensa pode ser um ganho financeiro ou outro tipo de 

recompensa esperada pelo Jogador. Esta recompensa, também chamada de payoff, é definida 

pelo próprio Jogador, ou seja, ela pode variar de um participante do jogo para outro. 

Um perfil de estratégias escolhido pelos Jogadores determina uma distribuição de 

probabilidade sobre as possíveis conseqüências e o Jogador avalia o perfil pelo valor da 

utilidade esperada (cálculo pela Equação 2) destas consequências. É importante frisar que o 

resultado do jogo depende das estratégias de todos os participantes e não apenas de um único 

Jogador.       

3.1.5. Equilíbrio de Nash 

O conceito de solução mais famoso dentro da Teoria dos Jogos é o Equilíbrio de Nash 

(RÊGO, 2009). Um perfil de estratégias s é dito ser um equilíbrio de Nash se nenhum Jogador 

pode unilateralmente desviar de sua estratégia prescrita por s e aumentar a sua utilidade, ou 

seja, se algum Jogador desviar desse perfil de estratégias ele não estará beneficiando a si 

mesmo, pois estará recebendo no máximo o que receberia se jogasse o equilíbrio de Nash, 

isso para todo Jogador i pertencente ao jogo. Em outras palavras, nenhum dos participantes 

tem inventivo em trocar a sua estratégia de jogo. Um perfil de estratégias com essa 

característica é identificado como s*. 

Em um perfil de estratégias s de um jogo, serão denotadas por s-i todas as estratégias 

deste perfil exceto a estratégia adotada pelo agente i. Usando a notação de utilidade descrita 

na Seção anterior, seja um jogo com N Jogadores (N ≥ 2), um conjunto de estratégias Ci (i 

∈N) para cada um dos Jogadores e funções utilidade ui, i ∈N. Um perfil de estratégias s é um 

equilíbrio de Nash deste jogo se, e somente se, ui(s) ≥ ui (s-i, ti) para todo Jogador i ∈N e toda 

estratégia mista ti que possa ser montada em Ci (MYERSON, 1997). Se ui(s) > ui (s-i, ti) para 

todo i e todo ti ∈ Ci, o equilíbrio de Nash é dito ser estrito. Se o perfil de estratégias contiver 

apenas estratégias puras, o equilíbrio de Nash é dito ser puro.  

No caso de haver mais um equilíbrio de Nash em um jogo é preciso definir alguma 

regra de decisão para escolher qual será jogado. Um exemplo é quando existe algum 

equilíbrio que se destaca em relação aos demais, no contexto específico do jogo.    
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Esse conceito é válido tanto para jogos em forma normal como para jogos em forma 

extensiva com informação perfeita ou imperfeita e pode ser calculado para qualquer tipo de 

estratégia descrito na Seção 3.1.3. 

É possível mostrar que todo jogo finito possui ao menos um equilíbrio de Nash. O 

conceito de equilíbrio de Nash é tão flexível que é válido tanto para jogos em forma normal 

quanto extensiva e para estratégias puras, mistas ou comportamentais.  

3.1.6. Equilíbrio de Subjogo Perfeito 

Fiani (2009) define um subjogo como qualquer parte de um jogo em forma extensiva 

que tenha as seguintes características:  

• Inicia-se sempre em um nó de decisão;  

• Contém todos os nós que se seguem ao nó no qual ele se iniciou;  

• E se contiver qualquer nó de um conjunto de informação ele conterá todos os nós do 

conjunto de informação.  

Rêgo (2009) completa essa definição afirmando que a distribuição de probabilidade 

sobre as ações da natureza no subjogo são as mesmas das ações correspondentes no jogo 

original e que as utilidades de trajetórias completas no subjogo são as utilidades das trajetórias 

completas no jogo original.  

Rêgo (2009) afirma ainda que um perfil de estratégias é um equilíbrio de subjogo 

perfeito do jogo original se este for um equilíbrio de Nash de todo subjogo do jogo original. A 

noção de equilíbrio de subjogo perfeito elimina a possibilidade de que haja equilíbrios de 

Nash baseados em ameaças inacreditáveis que são escolhas possíveis para os Jogadores, 

porém que levam a resultados menos vantajosos para eles (OSBORNE & RUBINSTEIN, 

1994). Pode-se provar ainda que todo jogo em forma extensiva com informação perfeita 

possui ao menos um equilíbrio de subjogo perfeito (para prova veja OSBORNE & 

RUBINSTEIN, 1994). 

O método mais usado para a busca dos equilíbrios de subjogo perfeito de um jogo finito 

Г é conhecida como indução reversa. Esta técnica sugere que se inicie pelo fim do jogo e vá 

se resolvendo até chegar ao começo da árvore de jogo. A técnica pode ser descrita 

formalmente da seguinte forma encontrada em Rêgo (2009): 

1. Seja k = 1 e Г(k) = Г. 

2. Seja Z-1 o conjunto de todas as histórias que são antecessoras imediatas das histórias 

terminais do jogo Г(k). Para todo i ∈N e h ∈Z-1 ∩ Hi, o Jogador i enfrenta um problema de 

decisão após a história h, e portanto deve escolher a ação que maximiza sua utilidade 
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esperada. Se houver mais de uma ação que produza a mesma utilidade esperada, existirá um 

equilíbrio de subjogo perfeito contendo cada uma destas ações. Escolha uma delas para ser a 

ação escolhida por i segundo a estratégia s, ou seja, faça )(maxarg)( bhuahs iMbi h
⋅∈= ∈ , 

onde b é um ramo subseqüente que contém a história h. 

3. Defina o jogo Г(k + 1) da seguinte maneira: 

(a) Para todo h ∈Z-1 ∩ ( ∪ i∈N Hi), substitua as ações em Mh do jogo Г(k), pelo vetor de 

utilidades que corresponde a história terminal atingida pela ação escolhida no passo anterior. 

(b) Para todo h ∈Z-1 ∩ ( ∪ i∈N Hi)
c, isto é uma história imediatamente antecessora a 

uma história terminal do jogo Г(k) onde chance se move, substitua as ações em Mh, pelo vetor 

de utilidades que corresponde a utilidade esperada dos Jogadores de acordo com a distribuição 

de probabilidade que descreve as probabilidades do Jogador chance escolher cada uma das 

ações em Mh. Passe ao passo seguinte. 

4. Se o conjunto de todas as histórias de Г(k+1) em que algum Jogador i ∈N se move 

for vazio. Pare a iteração e temos que s é um equilíbrio de subjogo perfeito em estratégias 

puras de Г. Caso contrário, passe ao passo seguinte. 

5. Faça k = k + 1. Volte ao passo 2. 

Em um jogo finito como Г, após um número finito de iterações o algoritmo descrito 

acima conduzirá a um equilíbrio de subjogo perfeito em estratégias puras.  

Este algoritmo leva a prova de um teorema importante em Teoria dos Jogos que diz que 

qualquer jogo em forma extensiva com informação perfeita finito possui ao menos um 

equilíbrio de subjogo perfeito em estratégias puras. 

3.1.7. Jogo Cooperativo 

O que distingue um jogo cooperativo de um jogo não cooperativo é a capacidade de 

firmar compromissos garantidos que existe em um jogo cooperativo. Isto pressupõe que há 

uma capacidade de comunicação entre os Jogadores para que os mesmos possam cooperar e 

combinar estratégias. O caso extremo é o que considera que os Jogadores podem não apenas 

se comunicar, mas também, assinar contratos obrigando a coordenação das estratégias 

traçadas.   

Em um jogo cooperativo deve haver uma forma de as partes envolvidas firmarem um 

compromisso sobre o resultado a que chegaram. Deve ser assinado um contrato ou um termo 

de compromisso atestando que os participantes daquele jogo se comprometem a tomar as 

ações que formam a solução do jogo. 
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Existem casos nos quais o Equilíbrio de Nash fornece uma solução para os Jogadores 

(payoffs) menor do que outros resultados que não são equilíbrio. Nestes casos os Jogadores 

podem, se possível, aumentar o conjunto de equilíbrios para incluir estes resultados melhores 

(MYERSON, 1997). Os participantes podem fazer esta transformação tentando comunicarem-

se uns com os outros e coordenar seus movimentos, por isso a necessidade de um acordo para 

por as decisões em prática. 

É fácil ver que o único equilíbrio de Nash do jogo Dilema do Prisioneiro descrito na 

Figura 2.1 é o perfil de estratégias no qual os dois confessam o crime e leva a uma pena de 

prisão de três anos para cada Jogador. Todavia, se fosse possível existir comunicação entre os 

prisioneiros e o estabelecimento de um compromisso garantido entre eles, a melhor opção de 

escolha para eles é o dois não confessarem, pois levaria a uma pena de um ano de prisão para 

cada um.   

Uma das formas de se fazer esta comunicação pode ser em um jogo em forma extensiva, 

já que nesta forma de apresentação de um jogo os participantes têm acesso a pelo menos 

algumas informações a respeito dos movimentos dos outros. Porém a forma de comunicação 

entre os Jogadores passaria a fazer parte das estratégias de cada um dos Jogadores e, segundo 

Myerson (1997), nos obrigaria a considerar jogos bastante complexos. 

Uma forma de modelar o jogo sem passar pelo problema de aumentar demasiadamente 

a complexidade da sua representação é considerar conceitos de solução que a suposição de 

que os Jogadores têm oportunidades de comunicação implícita que vão além das opções de 

estratégias descritas explicitamente no modelo de jogo. 

Um modelo pode ser montado por uma transformação do jogo original em outro que 

contemple as novas possibilidades de equilíbrio.  

Tabela 3.1: jogo em forma estratégica (MYERSON, 1997). 

  x2 y2 
x1 2,2 0,6 
y1 6,0 1,1 

 

Na Tabela 3.1 está representado um jogo no qual o único equilíbrio de Nash é o perfil 

de estratégias (y1, y2). Suponha agora que um agente exterior ao jogo apresente aos dois 

Jogadores um contrato que diga: “Nós, abaixo assinados, prometemos escolher x1 e x2 se este 

contrato for assinado pelos dois Jogadores. Caso apenas um Jogador assine o contrato, 
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escolheremos y1 ou y2”. A assinatura deste contrato implica na transformação do jogo 

apresentado na Tabela 3.1 para o seguinte jogo: 

Tabela 3.2: jogo em forma estratégica incluindo as possibilidades do contrato (MYERSON, 1997). 

  x2 y2 s2 
x1 2,2 0,6 0,6 
y1 6,0 1,1 1,1 
s1 6,0 1,1 2,2 

 

Este jogo transformado tem um equilíbrio em (s1, s2) o qual também é único para este 

jogo. Este equilíbrio é aquele que dá aos Jogadores melhor retorno conjunto em estratégias 

puras.  

Resultados ainda melhores poderiam ser obtidos pelos Jogadores caso fossem utilizadas 

estratégias correlacionadas ou conjuntas randomizadas. 

Em um jogo cooperativo os Jogadores agem conjuntamente em busca de um propósito 

comum, contudo, isso não significa que a idéia de maximizar a utilidade esperada para cada 

Jogador seja abandonada. Pode-se interpretar a suposição de que participantes de um jogo 

podem cooperar modelando o jogo de forma que possibilidades de comunicação entre eles 

existam. Esta comunicação é usada para coordenar aquilo que eles esperam de um equilíbrio. 

Uma das possibilidades é que haja um árbitro no jogo para o caso de ser necessária a decisão 

entre diferentes alternativas ou equilíbrios de Nash. Este processo de jogo no qual há 

comunicação entre os participantes e possíveis combinações de estratégias é chamado de 

barganha. 

No caso de um jogo que haja barganha, a utilidade que os Jogadores receberão 

dependerá apenas da utilidade que eles esperariam se negociação ou arbitragem falharem e no 

conjunto de possíveis utilidades que os Jogadores podem receber no processo de negociação 

ou arbitragem. Assim, define-se um problema de arbitragem de barganha entre dois Jogadores 

como sendo um par (F, v), no qual F é um subconjunto fechado e convexo do 2ℜ  e v = (v1, 

v2) 
2ℜ∈  e o conjunto ( ){ }221121  e :, vxvxxxF ≥≥∩  é não vazio e limitado. 

F é o conjunto de utilidades possíveis aos dois Jogadores e v é o vetor de utilidades de 

discórdia. O vetor v pode ser definido de várias formas, pode ser tomado como sendo um 

equilíbrio de Nash do jogo, ou uma solução minimax (menor resultado entre os máximos de 

cada alternativa) ou outra regra a ser adotada. 
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O objetivo de qualquer teoria de negociação ou arbitragem é identificar para todo 

problema de barganha de duas pessoas (F; v) um vetor φ(F; v) do 2ℜ que seria selecionado 

como resultado de um processo de negociação ou por um árbitro imparcial. Iremos abordar 

este problema através de axiomas, conhecidos como axiomas de Nash. Tais axiomas listam 

propriedades que uma solução razoável para um problema de barganha deve satisfazer. Para 

quaisquer dois vetores x e y em 2ℜ , escrevemos x ≥  y se, e somente se, x1 ≥ y1 e x2 ≥ y2; e x > 

y se, e somente se, x1 > y1 e x2 > y2. Os axiomas de Nash são: 

EF. Eficiência Forte (de Pareto): φ(F; v) é um vetor em F, e, para todo x ∈ F, se x ≥ φ(F; 

v), então x = φ(F; v). 

RI. Racionalidade Individual: φ (F; v) ≥ v. 

ITAP. Invariância a Transformações Afins Positivas: Para quaisquer números λ1, λ2, γ1, e 

γ2 tais que λ1 > 0 e λ2 > 0, se 

G = {(λ1x1 + γ1; λ2x2 + γ2): (x1; x2) ∈ F}, e 

w = (λ1v1 + γ1; λ2v2 + γ2); 

Então φ(G;w) = (λ 1 φ1(F; v) + γ 1; λ2 φ2(F; v) + γ 2). 

IAI. Independência das Alternativas Irrelevantes: Para qualquer conjunto fechado e 

convexo G, se G⊆  F e φ(F; v) ∈ G, então φ(G; v) = φ(F; v). 

SM. Simetria: Se v1 = v2 e {(x2; x1) : (x1; x2) ∈ F} = F, então φ1(F; v) = φ2(F; v). 

Axioma EF afirma que a solução deve ser viável e satisfazer o critério de eficiência 

forte de Pareto. Em geral, dado um conjunto F um ponto x ∈ F satisfaz a eficiência forte (de 

Pareto) se não existe nenhum outro ponto y ∈ F tal que y ≥ x e yi > xi para algum Jogador i. E 

um ponto x ∈ F satisfaz a eficiência fraca (de Pareto) se não existe nenhum ponto y ∈ F tal 

que y > x. 

Axioma RI afirma que nenhum Jogador deve estar em uma situação pior na solução que 

no ponto de discórdia. Dizemos que um vetor x é individualmente racional no problema (F; v) 

se x ≥ v. Axioma ITAP afirma que se o problema (G;w) pode ser derivado do problema (F; v) 

por uma transformação afim positiva, então a solução de (G;w) pode ser obtida realizando a 

mesma transformação na solução de (F; v). Pode-se provar que funções utilidades que 

diferem apenas por uma transformação linear afim positiva representam a mesma preferência 

do Jogador, portanto (G;w) e (F; v) representam na verdade o mesmo problema de barganha 

em escalas diferentes e portanto devem ter a mesma solução. 
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Axioma IAI afirma que eliminar alternativas viáveis que não são soluções não deve 

alterar a solução. Axioma SM afirma que se as posições dos Jogadores são completamente 

simétricas, então a solução deve tratá-los simetricamente. 

Um resultado importante obtido por Nash é que existe apenas uma única solução, 

chamada solução de barganha de Nash, que satisfaz todos estes axiomas. Este resultado é 

enunciado através de um teorema, sua prova pode ser encontrada na literatura, inclusive em 

textos citados na bibliografia deste trabalho. 

“Existe uma única solução φ(F;v) que satisfaz os axiomas EF, RI, ITAP, IAI, e SM. 

Esta solução satisfaz que para qualquer problema de barganha de duas pessoas (F; v), 

))((maxarg),( 2211, vxvxvF vxFx −−∈ ≥∈ϕ  Equação 3 
 

3.2. Análise Quantitativa de Riscos 

Segundo o manual da CETESB (2003), risco é uma medida de danos à vida humana que 

é resultado da freqüência de ocorrência combinada à das conseqüências de um determinado 

evento. Guimarães (2003) define risco como uma percepção ou avaliação da efetiva 

ocorrência de um evento indesejável. Assim, o risco é uma medida das conseqüências sobre 

pessoas, meio ambiente e perdas econômicas relacionando a probabilidade do acidente com a 

magnitude das conseqüências. 

O objetivo maior de uma Análise Quantitativa de Riscos (AQR) é servir de base para a 

tomada de decisões relacionadas com a segurança da instalação, das comunidades 

circunvizinhas e do meio ambiente (DUARTE, 2009). Numa AQR faz-se a quantificação dos 

riscos existentes em uma instalação e, dessa forma, auxiliar na escolha entre as diferentes 

alternativas para a redução desses riscos. Isso possibilita uma comparação objetiva entre essas 

alternativas e seus custos permitindo que haja uma comparação da relação custo-benefício de 

cada uma delas. 

Todas as atividades humanas e principalmente as industriais complexas como 

instalações nucleares estão associadas a riscos de vários tipos. Esses riscos estão relacionados 

a diferentes efeitos nocivos à sociedade, aos indivíduos e ao meio ambiente. Dessa forma, 

podemos ver claramente que risco zero é uma utopia.  

Guimarães (2003) distingue três tipos de riscos que surgem da avaliação de riscos da 

operação de uma instalação industrial: 

• Riscos potenciais: são aqueles a temer na ausência de toda medida de prevenção e 

proteção e estão associados à noção de perigo; 
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• Riscos residuais: são aqueles que permanecem apesar das medidas de prevenção de 

acidentes e de mitigação de conseqüências adotados pelo projeto e operação do 

sistema; 

• Riscos aceitáveis: são os resultantes de um processo de otimização dos riscos 

residuais.  

Logo, a melhor alternativa é fazer com que um acidente seja tanto mais improvável 

quanto suas conseqüências poderiam ser mais sérias. Esse pensamento guiou, segundo 

Guimarães (2003), os primeiros trabalhos no campo da segurança cujo símbolo é a “curva de 

Farmer” usada na área nuclear. 

De acordo com o manual da CETESB (2003) os seguintes empreendimentos devem 

sempre ter antes de sua realização a elaboração de uma análise de riscos. 

• Sistemas de dutos, externos as instalações industriais, destinados ao transporte de 

petróleo, derivados, gases ou outras substâncias químicas; 

• Plataformas de exploração de petróleo e/ou gás. 

A realização de uma AQR é dividida em cinco etapas que serão apenas nomeadas a 

seguir exceto pela que é de interesse no presente trabalho, que é a etapa de 5ª etapa, mais 

precisamente a fase de estimativa dos riscos que será melhor abordada mais a frente quando 

se falar em seus dois componentes o risco social e o risco individual: 

1) Caracterização do sistema a ser analisado; 

2) Identificação dos perigos e acidentes; 

3) Estimativa das conseqüências dos acidentes; 

4) Estimativas das freqüências dos acidentes; 

5) Estimativas e avaliação dos riscos. 

3.2.1. Risco Social 

No manual de CETESB (2003) encontramos a seguinte definição de risco social: risco 

para um determinado número ou agrupamento de pessoas expostas aos danos decorrentes de 

um ou mais cenários acidentais (página 29). Esse risco é apresentado através de uma curva 

denominada curva F – N. Essa curva é determinada pela plotagem das freqüências 

acumuladas de acidentes com as respectivas conseqüências expressas em número de 

fatalidades. 

Para se efetuar a estimativa do risco social há a necessidade das seguintes informações: 

• Tipo de população; 

• Efeitos em diferentes períodos do dia; 



Capítulo 3                                                                                              Fundamentação Teórica 

 35 

• Características das edificações nas quais as pessoas se encontram. 

O número de vítimas fatais pode ser estimado para cada um dos eventos finais da 

seguinte forma, segundo a metodologia da CETESB (2003): 

21 25,075,0 kkik NeNeN +=  Equação 4 
 

Nik = número de fatalidades resultante do evento i; 

Nek1 = número de pessoas presentes e expostas no quadrante k até a distância delimitada pela 

curva correspondente a probabilidade de fatalidade de 50%; 

Nek2 = número de pessoas presentes e expostas no quadrante k até a distância delimitada pela 

curva correspondente a probabilidade de fatalidade de 1%. 

 No caso de flashfire ou incêndio em uma nuvem de vapor, o número de pessoas 

expostas é correspondente a 100% do número de pessoas dentro da nuvem até o limite inferior 

da inflamabilidade. 

Todos os eventos considerados no estudo devem ter sua freqüência final de ocorrência 

estimada. Como exemplo a CETESB mostra em seu manual o cálculo da freqüência de 

ocorrência da liberação de uma substância inflamável.  

ikii ppfF ⋅⋅=  Equação 5 
 

Fi = freqüência de ocorrência do evento final i; 

fi = freqüência de ocorrência do evento i; 

pi = probabilidade do vento soprar no quadrante k; 

pk = probabilidade de ignição. 

O número de pessoas afetadas por todos os eventos finais deve ser determinado, 

resultando numa lista do número de fatalidades, com as respectivas freqüências de ocorrência. 

Esses dados devem então ser trabalhados em termos de freqüência acumulada, possibilitando 

assim que a curva F – N seja construída; assim, tem-se: 

∑ ≥= N N quais os para i final evento do sdecorrente efeitos os   todospara F  F iiN  Equação 6 
 

FN = freqüência de ocorrência de todos os eventos finais que afetam N ou mais pessoas; 

Fi = freqüência de ocorrência do evento i; 

Ni = número de pessoas afetadas pelos efeitos decorrentes do evento final i.  
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3.2.2. Risco Individual 

A CETESB (2003) define em seu manual risco individual como sendo “o risco para 

uma pessoa presente na vizinhança de um perigo, considerando a natureza do dano que pode 

ocorrer e o período de tempo em que este pode acontecer” (página 31). 

É recomendado pela CETESB (2003) que o risco individual seja estimado em termos de 

danos irreversíveis ou fatalidades. Essa estimativa pode ser feita considerando aquele 

individuo mais exposto ao perigo, um grupo de pessoas expostas ou uma média de indivíduos 

presentes na zona de efeito. 

Assim como o risco social, o risco individual deve ser apresentado através de uma 

curva, a curva de iso – risco. Essa curva é determinada pela intersecção de pontos com os 

mesmos valores de risco de uma mesma instalação industrial. Também conhecida como 

“contorno de risco”. Essa curva permite visualizar a distribuição geográfica do risco em 

diferentes regiões. 

Para se calcular o risco individual total em um determinado ponto deve-se calcular a 

soma de todos os riscos individuais nesse ponto da seguinte maneira: 

∑
=

=
n

i
iyxyx RIRI

1
,,,  Equação 7 

 

RIx,y = risco individual total de fatalidade no ponto x, y (chance de fatalidade por ano); 

RIx,y,i = risco de fatalidade no ponto x, y devido ao evento i (chance de fatalidade por ano); 

n = número de eventos considerados na análise. 

Os dados de entrada da Equação 7 podem ser calculados através da Equação 8: 

fiiiyx pFRI ⋅=,,  Equação 8 
 

RIx,y,i = risco de fatalidade no ponto x, y devido ao evento i (chance de fatalidade por ano); 

Fi = freqüência de ocorrência do evento final i; 

pfi = probabilidade que o evento i resulte em fatalidade no ponto x, y de acordo com os efeitos 

resultantes das conseqüências esperadas.  

3.2.3. Avaliação dos Riscos 

A avaliação dos riscos impostos ao ser humano por um empreendimento depende de 

uma série de variáveis, pois os indivíduos toleram diferentes níveis de risco diferentes 

dependendo dos benefícios que eles imaginam que podem vir assumindo-os. Esse fato pode 

resultar em um nível razoável de incerteza (GUIMARÃES, 2003). 
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Para que a análise comparativa de riscos seja realizada é preciso que sejam 

estabelecidos níveis de risco (limites) que serão usados como referência para comparar 

situações diferentes (CETESB, 2003). É daqui que surgem as incertezas, pois estamos 

comparando níveis estabelecidos de riscos com as percepções pessoais que diferentes 

indivíduos possuem e indivíduos diferentes podem possuir percepções sobre as mesmas 

situações. 

Essas diferenças de percepção são chamadas de tolerabilidade ao risco que Guimarães 

(2003) diferencia de aceitável, tolerabilidade para ele significa limites máximos de 

aceitabilidade dos riscos, enquanto aceitável implica numa aquiescência voluntária. Só que o 

estabelecimento desses níveis de risco depende muitas vezes de julgamentos pessoais. Mesmo 

com essas dificuldades a definição de critérios de tolerabilidade a riscos é importante para se 

avaliar os empreendimentos com potencial para causar danos à população decorrentes de 

acidentes envolvendo produtos perigosos (CETESB, 2003).  

 

Figura 3.3: exemplo de curva F – N de tolerabilidade para risco social (CETESB, 2003).  

A Figura acima é um exemplo de curva F – N retirado do manual da CETESB (2003). 

Podemos distinguir três regiões no gráfico: a região de risco intolerável, a região de risco 

negligenciável e a região ALARP (As Low As Reasonably Practicable), embora os riscos 

situados nessa região estejam entre as regiões de risco intolerável e negligenciável eles devem 

ser reduzidos ao máximo que for praticável.  

A CETESB (2003) determina que para que se aprove um empreendimento deverão ser 

atendidos critérios de risco social e individual conjuntamente. Isto quer dizer que ambas as 

curvas de risco social e individual devem estar situadas nas regiões de risco negligenciável ou 

ALARP. Todavia, no seu manual a CETESB (2003) estabelece que nos casos em que o risco 

social seja atendido, mas o risco individual esteja além do tolerado pode-se proceder a uma 



Capítulo 3                                                                                              Fundamentação Teórica 

 38 

avaliação específica e, por conseguinte a aprovação do empreendimento, pois há um enfoque 

principal nos impactos decorrentes de acidentes maiores que afetem agrupamentos de pessoas. 

Em estudos de análise de riscos em dutovias os riscos devem ser avaliados apenas a 

partir do risco individual. A CETESB (2003) estabelece os seguintes níveis em seu manual: 

Risco máximo tolerável: 1 x 10-4 ano-1  

Risco negligenciável: < 1 x 10-5 ano-1 
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4. METODOLOGIA 

Neste Capítulo é apresentada a metodologia proposta para resolver o problema 

apresentado na introdução que trata da interação entre empreendedor, governo e população.  

 A construção de uma dutovia de petróleo e derivados é uma obra de grandes 

proporções por sua extensão e pelos requisitos técnicos que deve cumprir para operar de 

modo seguro para seus funcionários e para a comunidade em volta da instalação. Do modo 

como é feito hoje, a sociedade civil não possui voz no processo de escolha do local no qual 

será construída a dutovia. Apenas tem participação nas audiências públicas para discutir o 

projeto, porém neste momento o traçado já foi definido pela empresa e o decide-se se o 

empreendimento segue adiante com aquele traçado ou se será abandonado. Quando uma 

parcela da sociedade se sente prejudica pelo projeto, sua única forma de contestação é a 

entrada com ações no Ministério Público contestando aspectos da obra que, em muitas 

situações já está em curso o que dificulta a eficiência das ações tomadas. 

Neste trabalho, é proposta uma metodologia para mudar essa situação. Na metodologia, 

além dos requisitos técnicos usados para estudar os locais nos quais a dutovia de petróleo e 

derivados poderia ser instalada, são levadas em consideração as interações entre o 

empreendedor e o governo da região e entre o empreendedor e uma parcela da sociedade civil 

que se coloca contra o empreendimento. Considera-se aqui que apenas a parcela da sociedade 

civil que se opõe ao empreendimento se manifesta, pois não está claro como as ações da 

parcela da sociedade civil a favor do projeto poderiam afetar os payoffs dos demais 

participantes das interações.  

  Geralmente, a empresa responsável pelo projeto de uma dutovia, parte de duas ou três 

alternativas de traçado para escolher qual se enquadra melhor nos atributos de projeto. A 

referência no Brasil para adoção destes atributos é a norma técnica N – 2624 Implantação de 

Faixas de Dutos Terrestres da Petrobras. Estes atributos são apresentados aqui na Seção 3.6. 

Porém, estes atributos não contemplam todos os aspectos de um projeto desta magnitude por 

não tratar de como será a relação entre o empreendimento e as localidades ao seu redor. Os 

requisitos técnicos tratam apenas do que acontece dentro da faixa de servidão onde se localiza 

a dutovia e, além disso, dão maior tratamento aos custos físicos da construção da dutovia, não 

levando em consideração outros requisitos que podem ser transformados em custos e que 

poderiam apontar para uma outra alternativa de traçado caso fossem levados em conta no 

momento da escolha da alternativa de traçado da dutovia de petróleo e derivados. 
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 A metodologia aqui proposta extrapola esta avaliação para a região fora da faixa de 

servidão e que pode ser ocupada por pessoas. Por isso, além dos requisitos apresentados na 

norma técnica N – 2624 será proposta ainda a utilização do risco individual a que a população 

circunvizinha ao empreendimento está exposta e a consideração de custos como as 

compensações ambientais a serem pagas pelo empreendedor por força de lei para instalar a 

dutovia na região e que podem mudar dependendo da alternativa de traçado escolhida. 

A metodologia proposta neste trabalho é representada na Figura 4.1 abaixo: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Fluxograma representativo da metodologia proposta neste trabalho. 
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A metodologia proposta nesta dissertação segue as etapas descritas a seguir: 

1º passo – Levantamento das opções de traçado para a dutovia de petróleo e derivados 

– neste passo o empreendedor realiza um estudo para demarcar as opções de traçado 

disponíveis levando em consideração a topografia da região e características do solo no qual a 

dutovia poderá ser instalada. 

2º passo – Definição de quais atributos da norma técnica N – 2624 são relevantes na 

região – aqui mais uma vez é o empreendedor que define quais são os atributos da norma que 

são relevantes para a avaliação de qual opção de traçado é a mais adequada.  

3º passo – Análise da situação estratégica entre o empreendedor e a parcela da 

sociedade que é contrária ao empreendimento – todas as configurações na qual a interação 

entre empreendedor e sociedade possa se dar são analisadas num contexto em que os agentes 

podem calcular suas perdas ou ganhos. A interação estratégica se dá de modo seqüencial. 

4º passo – Aplicação da técnica de indução retroativa – calculados os ganhos/perdas de 

cada um dos jogadores, aplica-se o método da indução reversa para obter os equilíbrios de 

subjogo perfeito em cada uma das situações.  

5º passo – Análise da situação estratégica entre o empreendedor e o governo da região 

na qual a dutovia será localizada – tomando como ganho ou perda do empreendedor os 

resultados obtidos no 4º passo, é analisada a interação entre o empreendedor e o governo da 

região na qual será localizada a dutovia. Esta interação se dá de modo cooperativo entre os 

participantes. 

6º passo – Aplicação da solução de barganha de Nash – calculados os ganhos/perdas de 

cada um dos jogadores, aplica-se a solução de barganha de Nash para se obter a solução da 

interação cooperativa entre os participantes. 

7º passo – Implantação das ações de cada um dos participantes – através dos passos 4 e 

6 os participantes destas interações adquirem conhecimento sobre as ações que trarão 

melhores resultados para ambas as partes envolvidas. Procede-se então a implantação das 

referidas ações.   

Analisando os passos descritos acima se pode notar que os passos 1 e 2 compõem as 

entradas do sistema, os passos 3, 4, 5 e 6 são aplicações de teoria dos jogos ao caso 

apresentado e o passo 7 é a saída do sistema.    

4.1. Atributos Considerados 

Diferentes traçados passam por regiões diferentes mesmo ligando os mesmos pontos 

inicial e final. Algumas dessas regiões possuem obstáculos naturais e não naturais que devem 
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ser levados em consideração na hora da definição dos possíveis traçados (N – 2624 – 

Implantação de Faixas de Dutos Terrestres – documento referência). No cálculo dos custos de 

implementação do projeto de uma dutovia de petróleo e derivados geralmente são levados em 

consideração apenas os custos da obra em si. Neste cálculo não são levados em consideração 

custos como a compensação ambiental que deverá ser paga pelo empreendedor e que pode 

mudar dependendo do caminho percorrido pela dutovia. Este fato fica evidente procedendo-se 

uma análise dos atributos presentes na norma N – 2624 da Petrobras, que é o documento 

referência para a implantação de faixas de dutos terrestres no Brasil. Deste modo, a norma, 

apesar de ser uma referência de ótima qualidade pelo tratamento que dá aos atributos 

apresentados e mostrando que todos são importantes, ainda se mostra limitada em relação a 

vários aspectos que um projeto desta magnitude requer.   

A proposta é incluir nos cálculos de custos de cada uma das possibilidades de traçado 

outros critérios como a compensação ambiental a ser paga, estimativas de custos com 

indenizações aos donos de propriedades localizadas ao longo do traçado e outros que serão 

explicitados mais adiante. Vários critérios que aparecem em norma técnica da Petrobras (N – 

2624) também podem ser utilizados, porém considera-se aqui que em sua maioria eles são 

indiretamente computados no cálculo das utilidades dos participantes do jogo. Alguns desses 

critérios são difíceis de quantificar, porém podem ser atendidos deixando claro que mesmo 

traçados com o mesmo comprimento podem possuir grandes diferenças nos payoffs para os 

participantes do jogo. Os critérios são apresentados no Capítulo 3 e foram retirados da norma 

N – 2624 da Petrobras, contudo quantificá-los pode ser difícil e montar uma função utilidade 

que associe ao custo físico de implantação da dutovia os custos implícitos nestes critérios de 

escolha pode se tornar uma tarefa extremamente subjetiva. Assim, são criadas varáveis de 

custo as quais contemplam boa parte dos critérios da norma de forma a determinar a utilidade 

da empresa ao escolher um traçado. 

Vale lembrar que estes critérios são apresentados como práticas recomendadas e sua 

adoção como estão na norma não é obrigatória, ou seja, outros critérios podem ser 

adicionados dependendo da região na qual o empreendimento se localiza e de suas 

características particulares e nem todos os critérios apresentados devem obrigatoriamente ser 

usados. 

Estes critérios foram escolhidos por exprimirem várias das situações que podem ocorrer 

nas regiões onde será preciso determinar o traçado e que podem influir na decisão de sua 

localização. Além disso, os mesmos fazem parte de um documento de referência na área. 
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Para que estas análises sejam realizadas é necessário que haja um mapeamento 

confiável da área a ser apreciada pela equipe que elabora o estudo e, assim, sua avaliação 

possa ser completa. É preciso que neste mapeamento esteja descrita toda a região para que 

haja conhecimento sobre os limites das propriedades, a localização de cursos d’água, linhas de 

transmissão, as possíveis terras indígenas ou de proteção de patrimônio histórico e a 

existência de obstáculos naturais. Além disso, como é proposto que se usem critérios de risco 

individual na avaliação das possibilidades de traçado, um paradigma é quebrado, já que as 

análises de risco de um projeto como este são feitas apenas após a definição do traçado. Pela 

metodologia aqui proposta esta análise de risco passa a ser feita para todas as opções de 

traçado que a empresa usar para a escolha, pois estas análises podem influenciar na alternativa 

a ser escolhida.        

4.2. Aspectos das Interações 

A solução proposta para o problema é, partindo de alternativas de traçado pré-

estabelecidas, determinar a opção mais adequada tendo em vista os critérios adotados para a 

escolha da localização do traçado de uma dutovia de petróleo e derivados usando a teoria dos 

jogos. O objetivo é montar um modelo que mostre como várias partes influenciam as decisões 

neste processo. 

O primeiro passo para isso é caracterizar o jogo definindo: quem são os Jogadores, as 

estratégias de cada Jogador (suas opções de escolha), a ordem em que cada um joga, os 

ganhos obtidos por cada um dos Jogadores em cada possível situação, o nível de informação 

de cada Jogador no momento em que irá escolher. 

4.2.1. Os Jogadores 

Tratamos aqui com três Jogadores ou agentes:  

• Jogador (1): a empresa empreendedora que tenta agilizar ao máximo a burocracia para 

ter a área destinada à implantação da dutovia livre para início das obras.  

• Jogador (2): o governo da região onde se localiza o empreendimento, pois está 

interessado nos impactos positivos que a entrada de um grande empreendimento na 

região pode trazer criando empregos diretos e indiretos e aumentando o 

desenvolvimento do local.  

• Jogador (3): a parcela da população, ou da sociedade, que é contra o empreendimento, 

este pode ser o Jogador que mais dificulte as aspirações do Jogador (1) já que pode 

usar vários dispositivos presentes na lei para atrasar as obras.  
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O principal objetivo do Jogador (1), a empresa, é conseguir colocar seu 

empreendimento em funcionamento no prazo estipulado e dentro dos custos previstos para a 

obra. Geralmente em projetos grandes como a implantação de uma dutovia, as empresas 

empreendedoras trabalham com um folga em suas atividades para que possam absorver 

possíveis contratempos. Mesmo assim, estes contratempos podem levar a atrasos no 

cronograma das obras longos o suficiente para que os prazos acordados não sejam atingidos. 

Isto implica em pesadas multas contratuais para a empresa que esta efetuando as obras. Por 

isso o interesse da empresa em resolver o quanto antes questões como a ocupação das terras 

pelas quais passará a tubulação. 

É comum que grandes obras provoquem reações na sociedade tanto de apoio quanto de 

contrariedade ao projeto. Então consideramos neste trabalho que a sociedade se divide em 

duas parcelas. Porém, consideramos que apenas uma destas parcelas, a contra o 

empreendimento que chamamos de Jogador (3) se manifesta de forma efetiva no jogo, ou 

seja, apenas a parcela da população que é contra o empreendimento influi de modo decisivo 

no jogo, e outra a favor do empreendimento que não será tratada neste jogo, pois não está 

claro como as ações desta parcela da população poderia afetar os payoffs dos demais 

jogadores. 

O Jogador (2) do modelo é o governo região na qual o empreendimento está sendo 

implantado. Consideramos que apenas um governo entra no modelo, pois se uma dutovia 

passa por mais de um município o órgão ambiental estadual será o responsável pelo 

licenciamento e se a dutovia passar por mais de um Estado o IBAMA será o responsável pelo 

licenciamento ambiental. O objetivo do governo é que o empreendimento tenha sucesso, pois 

trará um maior desenvolvimento para a região.  

 A análise dos objetivos do Jogador (3) se mostra a mais sutil entre as que devem ser 

feitas para os participantes deste jogo. Poder-se-ia estabelecer que o objetivo deste Jogador 

seja que o empreendimento não se concretize, não obstante, um empreendimento que atenda 

às normas ambientais vigentes na legislação brasileira e que promova o desenvolvimento da 

região onde será localizado dificilmente teria suas obras abandonadas por pressão da 

sociedade. Não obstante, este Jogador também é beneficiado pela entrada em operação da 

dutovia por causa do impacto na economia local que os empregos diretos e indiretos criados 

pelo empreendimento. Então, podemos considerar que o principal objetivo do Jogador (3) 

como sendo o menor impacto possível ao meio ambiente devido à implantação do projeto. 
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4.2.2. As Estratégias dos Jogadores 

As escolhas que os Jogadores podem realizar durante o jogo compõem perfis de 

estratégia. A seguir suas estratégias serão detalhadas.  

4.2.2.1. Jogador (1) 

Para o Jogador (1) as seguintes estratégias: os possíveis traçados adotados para a 

dutovia, as compensações oferecidas à população.   

Temos como primeira opção de jogada qual das alternativas de traçado escolher. 

Baseamos a análise em um número n de alternativas de traçado (n ≥ 2) podendo a empresa 

escolher qual a melhor opção para ela. Esta alternativa escolhida também será a solução do 

modelo aqui proposto. Contudo, como se esta trabalhando com teoria dos jogos, a melhor 

resposta para o problema depende das escolhas dos outros Jogadores. 

Mais a frente no jogo é solicitado que o Jogador (1) participe novamente fazendo uma 

nova escolha entre alternativas de novas compensações oferecidas à sociedade de modo que o 

empreendimento seja aceito e as ações na justiça impetradas pelo Jogador (3) sejam retiradas 

e as obras possam seguir.  

4.2.2.2. Jogador (2) 

Para o Jogador (2) temos como opções escolher entre: oferecer ou não um incentivo 

fiscal para que a empresa opte por determinado traçado.  

Este Jogador (2) participa do jogo apenas uma vez. Ele precisa escolher entre oferecer 

um incentivo fiscal ou não para a empresa implantar a dutovia numa determinada região. É 

desta forma que este Jogador tenta influenciar a escolha do Jogador (1), oferecendo condições 

mais favoráveis ao empreendimento em determinada região e, assim, poder obter um maior 

desenvolvimento daquela região. Vale lembrar aqui que oferecer estes incentivos fiscais é 

uma prática totalmente legal e é um recurso bastante utilizado hoje no Brasil, embora existam 

projetos de lei que visam a impedir que esta prática continue sendo levada a diante.  

A participação no modelo é restrita ao jogo cooperativo, uma vez que se considera que é 

de interesse do governo da região que o empreendimento seja construído, pois traria 

desenvolvido da infraestrutura e aumento de empregos na região.  

4.2.2.3. Jogador (3) 

Este Jogador também participa do jogo duas vezes. Na primeira precisa escolher entre 

impetrar ou não ação civil para obstrução das obras do empreendimento. Com isso o Jogador 
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consegue atrasar as obras e fazer com que o projeto seja reavaliado pelas autoridades do 

Governo. Além disso, pode fazer com que a empresa, Jogador (1), ofereça novas 

compensações não apenas financeiras, mas também, novas garantias de melhoria da qualidade 

de vida dos habitantes da região.  

O movimento seguinte do Jogador (3) é aceitar ou não as novas compensações que a 

empresa empreendedora oferece como contrapartida das obras que está realizando no local. 

Neste movimento é feita a avaliação das novas compensações oferecidas, se estas são 

suficientes para que esta parcela da população que é contra o empreendimento se dê por 

satisfeita com as condições nas quais ele se desenvolverá. É desta forma que este Jogador 

tenta influenciar as decisões do Jogador (1). 

4.2.3. Ordem em que os Jogadores Jogam 

Na segunda parte do jogo, um jogo em forma extensiva, a ordem na qual os Jogadores 

se movem é importante para determinar como um influencia na escolha do outro. 

Pela natureza do problema, as ações dos Jogadores se dão ao longo do tempo e estes não 

jogam simultaneamente, pelo menos assim é considerado, então se faz opção por montar um 

jogo em forma extensiva. Além disso, as ações dos Jogadores interferem nas escolhas feitas 

pelos outros nos estágios seguintes e isso reforça a idéia de um jogo em forma extensiva. 

Assim, uma determinada compensação oferecida pela empresa pode tornar mais fraca à 

intenção do Jogador (3) de dificultar o empreendimento, por exemplo. 

Esta ordem é apresentada na árvore de jogo que é uma forma de representação de um 

jogo em forma extensiva. Como dito antes, a alguns Jogadores é solicitado que se movam 

mais de uma vez e, também, estes Jogadores não se movem simultaneamente. Por isso é 

escolhida a representação em árvore como modo de se visualizar o jogo, esta representação 

também enfatiza as características das ações dos Jogadores se darem ao longo do tempo e da 

interdependência entre os movimentos dos Jogadores. 

Em um jogo em forma extensiva estão descritos o conjunto de Jogadores, quem se move 

e quando e quais suas opções de movimento, a utilidade (payoff) dos Jogadores para cada 

maneira possível do jogo ser realizado e o que os Jogadores sabem quando se movem em cada 

situação do jogo.   

4.2.4. Os Ganhos de cada Jogador 

Precisamos montar as funções utilidade de cada um dos Jogadores. Como visto na 

Seção 2.1.4 a função utilidade é uma função u: C → ℜ que associa uma determinada ação do 
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conjunto C a um número real. Para cada um dos Jogadores montaremos sua própria função 

utilidade para que se possa fazer a avaliação da melhor solução do jogo. Assumiremos, neste 

trabalho, que os jogadores envolvidos possuem utilidade linear para dinheiro e que os mesmo 

são neutros a riscos.   

4.2.4.1. Utilidade do Jogador (1) 

Para montar a função utilidade da empresa serão considerados outros fatores além dos 

custos físicos de implantação da dutovia, nomeado aqui como (cF). Levar-se-á em conta ainda 

componentes como os custos com compensação ambiental (cAM), estimativas do número de 

fatalidades que podem ocorrer devido a acidentes na planta (cFAT).          

É preciso levar em conta uma estimativa das compensações ambientais que a empresa 

será obrigada por lei a pagar para realização da obra. A resolução nº 371/06 do CONAMA 

determina que nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos considerados pelo 

órgão ambiental competente como de significativo impacto ambiental, o empreendedor é 

obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de uma unidade de conservação do Grupo de 

Proteção Ambiental. Na prática isto representa o pagamento de uma compensação ambiental 

pelas possíveis intervenções que o empreendimento possa vir a causar na região. Esta 

compensação varia de acordo com o traçado a ser seguido pela dutovia, contudo seu valor é 

definido como sendo de no máximo 0,5% dos custos físicos de implantação da dutovia 

conforme explicado na Seção 3.3.2. O cálculo deste percentual de compensação é apresentado 

no apêndice A. E é esta compensação que dá origem à parcela cAM  da utilidade da empresa. 

Outro critério que se propõe neste trabalho é o uso de métricas de risco social para o 

empreendimento. Através do uso de técnicas de análise de riscos pode-se estimar o número 

esperado de fatalidades – risco considerado neste trabalho, outras métricas poderiam ser 

levadas em consideração como acidentes que levem a mutilação ou afastamento de 

trabalhadores de suas funções. Este número de fatalidades pode ser transformado em um dado 

monetário a partir do uso de estimativas de seguros de vida pagos em casos de acidentes. Este 

critério dá origem à parcela cFAT  da função utilidade da empresa.   

Um cálculo bem feito dos custos de um projeto como este deve levar em consideração 

as propriedades pelas quais a dutovia passará, pois haverá uma parcela da função utilidade 

referente aos custos com indenizações por motivo de desapropriação de terras para a 

passagem dos dutos. E este critério dá origem a mais uma parcela da função utilidade da 

empresa que chamaremos de cIND.  
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No decorrer das negociações a empresa fará uma oferta de uma compensação à 

população para que sejam retiradas as possíveis ações civis públicas impetradas para 

embargar a obra. É nesta parcela da função utilidade que a população tem como influenciar na 

decisão da empresa sobre qual traçado seguir. Chamar-se-á esta parcela da função utilidade de 

cSOC. Esta compensação diz respeito a possíveis obras de infraestrutura que a empresa possa 

vir a apoiar no local e que sejam de interesse da população como a construção de escolas ou a 

pavimentação de ruas.   

Além das parcelas acima, há ainda a possibilidade de a negociação entre empresa e 

população para retirada de ações civis públicas levar a atrasos no cronograma de obras e, por 

conseguinte a custos por este atraso, já que poderá haver quebras de contrato devido aos 

atrasos por motivos jurídicos. A esta parcela dar-se-á o nome de cAT.  

A função utilidade do Jogador (1) é calculada como sendo a soma destas parcelas de 

custos subtraído o incentivo fiscal dado pelo governo local, Jogador (2), para a alocação da 

dutovia num determinado traçado. Para uma opção de traçado qualquer a, o cálculo da função 

utilidade é apresentado na Equação 9. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]aIacacacacacacau ATSOCINDFATAMF −+++++−=1  Equação 9 
 

 

Na Equação 9 tem-se que cada um dos possíveis custos está ligado a uma determinada 

ação Aa∈ , onde A é o conjunto de todas as possíveis ações do Jogador (1). No nosso caso a 

representa um dos possíveis traçados adotados ou a não existência de empreendimento. 

A parcela I da função utilidade da empresa é o incentivo fiscal que esta receberá do 

governo local para implantar seu projeto na região. Considera-se aqui que esta é a parcela 

com a qual o Jogador (2) pode influenciar a decisão do Jogador (1), oferecendo um melhor 

incentivo para uma determinada opção de traçado. 

Pelo fato de os participantes deste modelo serem neutros a riscos, os pesos nas parcelas 

que compões a Equação 9 são todos iguais a 1 (um). Está observação também é válida para as 

funções utilidade dos outros participantes. 

4.2.4.2. Utilidade do Jogador (2) 

O governo da região na qual será implantado o empreendimento tenta influenciar as 

decisões da empresa oferecendo diferentes opções de incentivo para cada uma da diferentes 

opções de traçado que a empresa apresenta. Logo uma parcela de sua função utilidade será 

dada por este incentivo I. 
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Quando há a necessidade de deslocar famílias que moram na região é preciso que no 

local para o qual estas serão transferidas possua infraestrutura como saneamento básico e rede 

elétrica para recebe-las. Por isso uma parcela da função utilidade do governo é dada pelo 

custo desta infraestrutura que se chamará de cINF.  

Contudo o governo ganha quando um empreendimento deste tipo é localizado em sua 

região, pois há também a criação de um grande número de empregos diretos e indiretos que 

movimentarão a economia local e a própria implantação do projeto implicará em um aumento 

do Produto Interno Bruto (PIB) da região. Esta parcela da função utilidade do Jogador (2) 

receberá o nome de PIB. O aumento do PIB da região pode ser calculado pelo impacto 

econômico que os empregos criados pelo empreendimento provocará na economia local como 

exemplificado na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Exemplo de cálculo de impacto econômico 

Número de empregos criados Salário Médio  Impacto na Economia 
2000 R$ 1.208,64  R$ 2.417.280,00  

 

Então a função utilidade para o Jogador (2) pode ser descrita na Equação 10: 

( ) ( ) ( )[ ]PIBacaIau INF −+−=2  Equação 10 
 

Da mesma forma que para a utilidade do Jogador (1), na utilidade do Jogador (2) Aa∈  

representa uma ação no conjunto de possíveis ações A.  

4.2.4.3. Utilidade do Jogador (3) 

É comum em casos de empreendimentos como o que é tratado neste trabalho que a 

sociedade civil se divida em duas parcelas, uma que é contra o empreendimento e outra que a 

favor. Também é comum que a parcela contra o empreendimento procure formas legais de 

barrar sua entrada em operação justificando esta atitude com os possíveis prejuízos ambientais 

causados por um projeto assim. Porém, existem formas de se minimizar estes prejuízos. 

Esta parcela da população é, geralmente, bem organizada e tem voz ativa junto a órgãos 

governamentais, fato que lhe proporciona um poder de negociação importante e justifica sua 

entrada como um dos participantes do jogo.  

No caso da parcela da sociedade que é contra a implantação da dutovia, existe um custo 

associado ao deslocamento de pessoas da área afetada pelo empreendimento. Em muitos casos 

elas podem possuir uma forma de sustento no local e uma mudança traria impactos na sua 
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subsistência. A este custo dar-se-á o nome de cDESL. Este custo faz referência uma possível 

mudança da população local. 

 Além deste custo, a função utilidade do Jogador (3) é formada também pelo cIND que 

compõe o custo de indenizações que a empresa terá de pagar pela desapropriação de 

propriedades para a passagem da faixa de servidão e pelo cSOC, o custo com as compensações 

oferecidas pelo empreendedor para que a população retire as ações civis impetradas contra o 

empreendimento. 

Como há a possibilidade de a sociedade civil entrar com uma ação na Justiça tentando 

embargar a obra da dutovia está associado um custo a esta ação, pois existem despesas com o 

processo que precisam ser custeadas e este custo deve entrar no cálculo da utilidade deste 

jogador. Esta parcela será chamada de cJUS. 

Assim, temos que a função utilidade do Jogador (3) é dada pela Equação 11: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]acaccacau SOCINDJUSDESL −−+−=3  Equação 11 
 

4.2.4.4. Relação entre Função Utilidade e Atributos da Norma.  

São vários os critérios apresentados na norma N – 2624 da Petrobras e que são 

recomendados a ser seguidos no projeto de uma dutovia. Contudo, a grande maioria é 

contemplada mesmo que de forma indireta na função utilidade Equação 9. Os atributos de 

“obter o caminhamento de menor comprimento possível”, “evitar locar a faixa em locais de 

brejos, locais com afloramentos rochosos e terrenos com baixa suportabilidade, além de 

encostas e terrenos susceptíveis a mecanismos de falha geotécnica”, “nos casos de 

cruzamentos, locar em locais planos, onde não exista afloramento de rochas, longe de 

habitações e de forma ortogonal ao eixo da interferência”, “nos casos de travessias, preferir os 

locais com a Seção mais próxima da situação ortogonal ao corpo de água, prevendo-se 

necessidade de área lateral à travessia para os serviços de Montagem”, “preferir que os locais 

de travessia sejam isentos de afloramentos rochosos, sinais de erosão nas margens e áreas de 

exploração mineral”, “aproveitar os caminhos internos ou estradas vicinais existentes para 

facilitar acesso, locando a faixa em suas proximidades” e “evitar paralelismos com linhas de 

transmissão acima de 69 kV e ferrovias eletrificadas” podem ser indiretamente medidos na 

parcela da função utilidade cF, uma vez que esta parcela mede os custos físicos de 

implantação da faixa de dutos e estes atributos estão ligados a fase de montagem dos dutos. 

A compensação ambiental paga pelo empreendedor, como já exposto, depende do 

traçado adotado para a dutovia. Isto quer dizer que diferentes traçados levam a diferentes 
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compensações e a parcela cAM da função utilidade agrega os atributos que fazem menção ao 

ambiente no qual se localiza a faixa de dutos. Assim, os critérios “Evitar a necessidade de 

supressão de matas nativas”, “Entre mata nativa e reflorestamento, preferir a supressão de 

reflorestamento”, “Entre reflorestamento e silvicultura, preferir a supressão de silvicultura”, 

“No caso de não ser possível evitar supressão de vegetação arbórea procurar atingir as áreas 

com menor densidade”, “Evitar a proximidade da faixa de reservas minerais e ambientais, 

áreas indígenas e locais de nascente de água” podem ser agregados por esta parcela da função 

utilidade. 

Uma das parcelas da função utilidade Equação 9 diz respeito a uma estimativa dos 

custos com possíveis fatalidades ocorridas devido a acidentes na dutovia com pessoas 

externas a operação. Esta parcela cFAT pode ser associada aos atributos: “Evitar a proximidade 

de edificações, especialmente moradias e loteamentos atuais ou em projeto” e “Considerar, na 

escolha do caminhamento, os vetores de crescimento urbano e pólos industriais dos 

municípios”. Uma vez que estes atributos estão diretamente ligados à caracterização da 

população em volta do empreendimento.  

A parcela cIND da função utilidade trata dos custos com indenizações que o 

empreendedor precisará incorrer por causa das propriedades que serão afetadas pela passagem 

da dutovia. Esta parcela diz respeito aos seguintes atributos da norma: “Situar a lateral da 

faixa junto às divisas de propriedades”, “Reduzir a quantidade de interferências, desde que 

atendidos os itens anteriores e atingir o menor número possível de propriedades”. 

Com isto, pode-se perceber que a grande maioria dos atributos da norma N – 2624 da 

Petrobras (16 atributos dos 18 que aparecem na norma) podem ser indiretamente 

contabilizados na função utilidade Equação 9. Os que não foram contemplados na formação 

das funções utilidade dos Jogadores são: “Minimizar a movimentação de terra na fase de 

construção” e “Evitar locar a faixa em áreas de domínio público, inclusive canais, rios e 

estradas”.  

4.2.5. Nível de Informação de cada Jogador 

Como uma das fases do jogo é em forma extensiva e as decisões dos Jogadores são 

feitas ao longo do tempo, precisa-se determinar até que ponto um Jogador sabe o que os 

outros Jogadores fizeram antes do momento em que este Jogador for realizar qualquer 

movimento. Estas decisões podem também ser tomadas com uma informação apenas parcial 

sobre o que ocorreu antes deste Jogador escolher. É preciso também definir o que cada um 

dos Jogadores conhece a respeito de suas possibilidades de jogada, por exemplo, o Jogador 
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(3) sabe quais as medidas que pode tomar para dificultar o empreendimento dentro da lei. 

Assume-se que os Jogadores têm conhecimento a respeito das suas opções de jogo, ou seja, o 

Jogador (3) tem conhecimento que pode entrar na Justiça contra a execução da obra da 

dutovia e os outros Jogadores sabem que o Jogador (3) tem este conhecimento. 

Assume-se aqui que os participantes do jogo em forma extensiva conhecem as ações 

uns dos outros no momento de realizar suas próprias escolhas, ou seja, considera-se um jogo 

com informação perfeita. 

4.3. Modelo de Jogo em Duas Fases.  

Considera-se, solução deste problema, que o empreendedor interage com cada um dos 

outros agentes separadamente e de modo diferente. A interação entre o empreendedor e o 

governo é considerada como cooperativa, uma vez que ambos os agentes estão interessados 

que o empreendimento seja construído na região. 

Enquanto isso se considera que a interação entre o empreendedor e a parcela da 

sociedade que é contra o empreendimento se dá de forma não cooperativa, uma vez que os 

interesses de ambos os agentes são antagônicos.   

A proposta aqui é um modelo de jogo em duas fases. Na primeira fase tem-se um jogo 

cooperativo entre os Jogadores (1) e (2) no qual a empresa apresenta ao governo suas opções 

de traçado em uma determinada região e o governo decide oferecer ou não certo incentivo 

fiscal a empresa. Na segunda fase o jogo se dará em forma extensiva com a participação do 

Jogador (1), a empresa, e do Jogador (3), a parcela da sociedade que é contra o 

empreendimento.  

4.3.1. Jogo Cooperativo 

As opções de escolha do Jogador (1) são as diferentes alternativas de traçado ou não 

haver empreendimento. Enquanto que para o Jogador (2) as opções são oferecer ou não um 

incentivo fiscal a empresa para instalar seu empreendimento na região.  

Tabela 4.2 – Modelo de jogo cooperativo 

  I NI 
T1 u1(T1, I); u2(T1,I) u1(T1, NI); u2(T1, NI) 
T2 u1(T2, I); u2(T2,I) u1(T2, NI); u2(T2, NI) 
T3 u1(T3, I); u2(T3,I) u1(T3,NI); u2(T3,NI) 
NT u1(NT, I); u2(NT,I) u1(NT,NI); u2(NT,NI) 
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As opções do Jogador (1) estão expressas nas linhas da Tabela 4.2, enquanto que as 

opções do Jogador (2) estão expressas nas colunas. Dentro da Tabela 4.2 identificamos como 

u1 à utilidade do Jogador (1) com respeito a um determinado perfil de estratégia e como u2 a 

utilidade do Jogador (2) para um determinado perfil de estratégia. Cada Ti significa uma 

possibilidade de traçado a ser adotado e NT significa que não haverá empreendimento.  

Este jogo é tratado como um jogo cooperativo como o apresentado na Seção 2.1.8. 

Nesta Seção é mostrada que a principal característica deste tipo de jogo é a assinatura de um 

termo de compromisso entre os participantes do jogo. Eles se comprometem a escolher as 

opções acordadas e manter estas escolhas. Este compromisso altera o jogo mostrado na 

Tabela 4.2 inserindo uma nova linha e uma nova coluna e alterando o equilíbrio do jogo. Este 

novo equilíbrio será a solução do jogo cooperativo e o traçado escolhido fará parte da próxima 

fase do modelo.  

Um jogo cooperativo pode ser resolvido através da Equação 3 maximizando-se o 

produto de Nash considerando-se todas as possíveis estratégias correlacionadas que poderiam 

ser implementadas. 

Este jogo tem como resultado as alternativas escolhidas tanto pelo empreendedor quanto 

pelo governo da região. O resultado deste modelo é a opção de traçado escolhida para a 

dutovia de petróleo e derivados ou a opção de o empreendimento ser realizado em outra 

região por parte do empreendedor. Já por parte do governo da região, o resultado deste 

modelo é se este oferecerá ou não um incentivo fiscal ao empreendedor para localizar a 

dutovia naquela região e de quanto será este incentivo. 

4.3.2. Jogo em Forma Extensiva 

Nesta etapa a interação se dará entre a empresa empreendedora, Jogador (1), e a parcela 

da população que é contra o empreendimento, Jogador (3). Este jogo é em forma extensiva, 

pois as ações dos participantes se dão ao longo do tempo e a decisão que um tomar influencia 

a próxima decisão que o outro Jogador terá de tomar.  

A empresa é chamada a escolher em dois momentos diferentes. No primeiro escolhe se 

leva o projeto à frente deixando claro que com o traçado acordado com o Jogador (2) no jogo 

cooperativo ou não leva mais o projeto a frente e procura uma nova localização. No segundo 

momento este Jogador escolhe entre oferecer uma nova compensação à sociedade para que 

esta retire a ação civil pública movida contra o projeto ou não oferece mais nada.  

A sociedade também se move duas vezes neste jogo. Na primeira ela escolhe entre 

mover uma ação civil pública tentando embargar a obra ou não. Na segunda decide entre 
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retirar a ação diante das novas compensações oferecidas pela empresa ou não. A Figura 4.1 

ajuda a visualizar estas situações. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – jogo em forma extensiva entre empresa e população. 

A primeira ação do Jogador (1) é chamada de Ti, pois pode representar qualquer uma 

das três opções de traçado que são colocadas no jogo cooperativo. As legendas colocadas 

abaixo da Figura 4.1 ajudam a identificar as ações do Jogador (3). 

O resultado deste modelo para o empreendedor é saber quanto ele deve oferecer de 

compensação à sociedade para que este agente não entre com ações na Justiça buscando o 

embargo da obra. Já para a sociedade, o resultado deste modelo é se este agente entra ou não 

com uma ação na Justiça buscando o embargo da obra da dutovia se o mesmo se vir 

prejudicado por sua implantação na região.  

4.4. Método de Solução. 

Nesta Seção explicita-se como é feita a solução do modelo proposto. O modelo 

proposto possui duas fases. Na primeira é feito um jogo cooperativo entre os Jogadores (1) e 

(2). A solução deste jogo é encontrada através da solução de barganha de Nash apresentada na 

Seção 2.1.7.  

A segunda fase do modelo é composta por um jogo em forma extensiva entre os 

Jogadores (1) e (3). Sua solução é feita através do equilíbrio de subjogo perfeito que é 

apresentado na Seção 2.1.6. Para a solução do modelo são consideradas quatro situações 

resumidas na Tabela 4.3 abaixo. 

Nada

1

1

3

3 3

iT
NT

Ação Ação Não

oCompensaçã

31A 31A32A 32A

açãoRetirar  A 31 = açãoretirar  Não  A 32 =
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Tabela 4.3 – Resumo das situações do jogo em forma extensiva 

  Jogador (1) Jogador (2) 
Situação 1 Escolhe o traçado 1 Escolhe dar Incentivo 
Situação 2 Escolhe o traçado 2 Escolhe dar Incentivo 
Situação 3 Escolhe o traçado 1 Escolhe não dar Incentivo 
Situação 4 Escolhe o traçado 2 Escolhe não dar Incentivo 

 

Cada uma destas situações dá origem a uma árvore de jogo como a apresentada na 

Figura 4.2.  

Estas duas fases do modelo estão ligadas, pois as utilidades do Jogador (1) que 

aparecem no jogo cooperativo da Tabela 4.2 são as utilidades da solução de cada uma das 

possíveis situações que podemos formar no jogo em forma extensiva. É como se o modelo 

como um todo fosse resolvido do fim para o começo. 

O passo seguinte é a solução do jogo cooperativo como descrito acima.  

No próximo Capítulo será feita uma aplicação da metodologia proposta aqui para o caso 

de uma dutovia externa de ligação entre um terminal portuário e uma refinaria e que pode 

transportar produtos em ambos os sentidos, tanto do terminal para a refinaria quanto da 

refinaria para o terminal. 
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5. SIMULAÇÃO 

Neste Capítulo faremos uma simulação para exemplificar o uso do modelo proposto no 

Capítulo anterior. Para isto, precisa-se antes de tudo proceder a uma caracterização da região 

na qual o empreendimento será inserido para posteriormente fazer-se o cálculo das utilidades 

de cada um dos Jogadores e chegar a uma solução de equilíbrio. 

É preciso ressaltar que os dados usados para avaliação das utilidades são atribuídos pelo 

autor deste trabalho e não provêem de nenhum estudo específico. Trata-se de uma simulação. 

Os dados de custos usados no modelo podem ser estimados pela equipe que realiza o Estudo 

de Impacto Ambiental de um empreendimento real. 

5.1. Caracterização da Região 

O espaço susceptível aos potenciais impactos das atividades de implantação e operação 

da faixa de dutos de interligação entre uma Refinaria e um futuro terminal, compreende uma 

área de influência direta e uma área de influência indireta, onde o conjunto das duas compõe a 

área de influência do empreendimento. 

Área de Influência Direta (AID): região do entorno imediato da área a ser 

efetivamente ocupada pelo empreendimento, sendo a área sujeita aos potenciais impactos 

diretos decorrentes de sua implantação e operação. É nesta área que irão se concentrar as 

ações de gestão voltadas à mitigação e/ou compensação de impactos negativos e à 

potencialização dos benefícios advindos do empreendimento. 

Área de Influência Indireta (AII) : Esta área está relacionada à região potencialmente 

impactada diante dos efeitos secundários da instalação e operação do empreendimento, 

envolvendo uma extensão maior que a AID.  Pode ser definida como uma área mais 

abrangente, onde os efeitos são induzidos pela existência do empreendimento e reflexos 

indiretos das atividades de instalação e operação do empreendimento. 

Através do mapeamento do traçado podemos montar uma Tabela com os pontos 

notáveis ao longo da diretriz da faixa de dutos. Para este mapeamento é realizado um 

levantamento, em escala 1:10.000, de alcances de 500 m para cada lado da faixa de dutos a 

partir de sua mediatriz. 

De acordo com esta Tabela de pontos notáveis, é elaborada a Matriz de Ocupação 

Humana, que apresenta as áreas habitadas, o posicionamento, e o número de residências e de 

construções na área mapeada. 
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5.1.1. Área de Influência Indireta (AII)  

A partir destes dados é possível fazer uma estimativa do número de pessoas por 

residência, com base na média de moradores por domicílio particular permanente, para o 

município no qual se localiza o empreendimento. Este valor pode ser obtido em órgãos 

oficiais e é baseado no censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE cujos dados estão disponíveis em seu sítio na internet. 

O enfoque teórico metodológico utilizado para o diagnóstico do meio antrópico baseia-

se na análise integrada dos dados levantados utilizando como fontes de informação Censos, 

estudos sócio-econômicos de referência, bibliografia especializada, observação in loco e 

realização de pesquisas semi-estruturadas. 

A investigação incide em apresentar uma caracterização atual dos municípios que 

compõem a AII, que se configure como parâmetro referencial nos aspectos relevantes da 

dinâmica sócio-econômica e cultural local, de modo a subsidiar estudos de viabilidade para a 

implantação do empreendimento, tendo em vista os indicadores verificados isoladamente e de 

forma comparativa, estabelecendo as devidas sinergias e verificando as complementaridades 

inerentes às atividades de caráter inter-setoriais. 

Para tanto, são apresentados textos analíticos que discorrem sobre os aspectos de maior 

importância de cada área e segmento em questão, complementados por Tabelas e gráficos, 

fornecendo um detalhamento comentado dos elementos apresentados pelo estudo. 

Nesta simulação, considera-se que os municípios que compõem a área de influência 

indireta situam-se numa região metropolitana de uma grande capital e possuem forte vocação 

empresarial no ramo de serviços, indústria e agropecuária. No ano 2000 estes municípios 

possuíam uma população estimada em cerca de 320.000 habitantes com prevalência de 

população urbana. Estimativas apontam um crescimento da população da região para cerca de 

583.000 habitantes em 2019 com base nos investimentos públicos e privados planejados para 

a região. Este aumento da população também pode ser explicado por fluxos migratórios, uma 

vez que com estes investimentos a região torna-se um pólo de atração de empregos.   

O Estado onde se localiza o empreendimento tem presenciado, nos últimos anos, um 

intenso processo de industrialização, com a interiorização dos seus vetores de 

desenvolvimento econômico. A AII não foge a tendência do Estado, sobretudo, por incluir em 

seu território um Complexo Industrial e Portuário. Dentre seus objetivos principais, o 

complexo tem a ambição de se transformar em um pólo de atração de investimentos públicos 

e privados, nacionais e internacionais, através da instalação de projetos estruturantes de 
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desenvolvimento que vão, além da refinaria, do Porto, de uma siderúrgica e de uma zona de 

processamento de exportações. 

Quanto às categorias das indústrias de transformação ativas na Área de Influência 

Indireta pode-se observar que a grande maioria das indústrias implantadas na região foi do 

setor de vestuário e calçado e produtos alimentares, e que, no agregado, houve uma pequena 

redução no número de firmas recentemente na região. 

Considerando a produtividade agrícola na AII, a atividade obteve uma boa 

produtividade média de seus principais produtos que são mandioca e milho. 

5.1.2. Área de Influência Direta (AID)  

O diagnóstico da AID deve ser desenvolvido a partir das informações coletadas em 

visitas em campo, mediante a aplicação de entrevistas realizadas junto às comunidades, em 

que se identifica o perfil das populações e são analisados aspectos gerais relacionados com a 

percepção dos indivíduos que nela residem em relação às condições de moradia, saúde, 

educação, oportunidades de oferta de emprego e geração de renda, meios de comunicação, 

transporte, hábitos de lazer, participação comunitária e expectativas quanto à implantação do 

empreendimento. 

Considera-se que na região da área de influência direta existe um elevado grau de 

afinidade familiar e/ou social dos indivíduos que residem na área. É um espaço territorial de 

característica rural no qual se destaca a presença de diversos familiares residindo juntos, em 

uma mesma casa, ou em sua vizinhança; o desenvolvimento de intensos laços afetivos, com a 

forte evidência de casamentos entre vizinhos próximos e amigos comuns das famílias; os 

mesmos hábitos, padrões e modos de vida, demonstrando indícios da existência de uma 

identidade comum na região; formas semelhantes de participação econômica, com uma forte 

presença do setor agrícola de subsistência; a grande parte dos indivíduos terem sua origem na 

região e uma mesma estrutura de desenvolvimento urbano, com a inexistência de sistemas de 

saneamento, água canalizada e vias secundárias pavimentadas. 

Por sua vez, a AID possui uma mistura de zonas com maiores níveis de urbanização e 

zonas tipicamente rurais. Evidencia-se a presença de comunidades mais tradicionais, como a 

de pescadores e comunidades urbanas, com características típicas de cidades de médio porte. 

A AID possui algumas vias de circulação secundária pavimentadas, permitindo uma 

maior interação entre o meio rural e o urbano, uma maior disponibilidade de equipamentos 

sociais públicos de apoio a população, como escolas e postos de saúde, um sistema de 
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abastecimento de água e esgoto mais desenvolvido e um sistema de iluminação e sinalização 

pública efetiva. 

A AID possui uma estrutura produtiva com predomínio da atividade agrícola de 

subsistência e se caracteriza pela presença de uma organização social, com a existência de 

associações de produtores rurais e cooperativas de produção. Verifica-se também uma 

densidade urbana e uma quantidade de estabelecimentos comerciais e a presença de pequenos 

prestadores de serviços. 

É esperada uma diminuição do contingente populacional da região da AID por causa 

das desapropriações que devem ocorrer, contudo, os investimentos públicos e privados na 

região deverão atrair um contingente populacional grande para áreas próximas devido ao 

aumento no número de empregos na região. 

Grande parte das atividades econômicas desenvolvidas na região se relaciona com a 

agricultura, a pesca ou a pecuária de subsistência. 

Na AID têm-se como principais atividades desenvolvidas o funcionalismo público, o 

comércio, a pesca, a agricultura e a pecuária de subsistência. Verifica-se ainda, dentre as 

atividades de geração de emprego e renda, o desenvolvimento de atividades artesanais, a 

fabricação de cajuína, de doces e de rapaduras. 

Pode-se ainda verificar na região o desenvolvimento de produtos a partir da carnaúba 

como, por exemplo, a produção artesanal de vassouras e o corte de caule para a cobertura de 

casas. 

Os empregos relacionados com o turismo, sobretudo os relacionados com a hospedagem 

e restauração, são típicos nas regiões praianas da AID. 

Verifica-se ainda, como mecanismos de sobrevivência, um grande desenvolvimento de 

atividades ligadas ao setor informal e que os empreendimentos do Complexo Industrial e 

Portuário já começam a gerar resultados na região. É fácil encontrar famílias com parte de 

seus membros empregados em firmas localizadas no complexo. 

Grande parte dos trabalhadores da AID desenvolve sua atividade laboral na própria 

região e recebem menos de um salário mínimo. Vale ainda a pena destacar que cerca de 40% 

das famílias da AID participam do programa bolsa família e cerca de 60% dos agricultores 

não possuem terras próprias, tendo que plantar em terras de amigos, de patrões ou em terras 

emprestadas pelo poder público municipal. 

Os maiores problemas considerados na região estão associados à falta de trabalho, falta 

de atendimento de saúde na comunidade, precariedade nas condições de saneamento básico, 

ao acesso a serviços e falta de atendimento de educação mais próxima da comunidade. 
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Considera-se, também, que a área sofre em menor proporção com a falta de opções de lazer, 

coleta de lixo deficiente, a inexistência de oferta de cursos de capacitação, a dificuldade de 

acesso a serviços, o acesso viário deficiente e a reduzida oportunidade de trabalho para a 

mulher. 

É considerado que os maiores problemas dos municípios da AID estão relacionados a 

ausência de saneamento (em que 20% das áreas beneficiadas estão na zona urbana), na falta 

drenagem e no processo de urbanização desordenado, principalmente relacionado às moradias 

que são construídas próximo aos rios, riachos e lagoas, que vem ocorrendo nos últimos anos. 

Por se localizar numa grande região metropolitana, estes municípios devem receber um 

contingente populacional considerável, sobretudo aqueles de baixa renda, que escolhem estas 

áreas como destino de residência. Este fenômeno leva a um aumento no contingente 

populacional em algumas regiões dos municípios, aumenta o déficit de serviços urbanos e 

potencializa os fenômenos sociais perversos, como a violência e a favelização. 

Destaca-se também a necessidade de um melhor aproveitamento, em termos de 

produtividade, do território dos municípios. Assim, seria necessária uma ampla 

desapropriação de vastas terras improdutivas e, em paralelo, a construção de um sistema 

viário eficiente para que seja possível a interiorização industrial e a geração de empregos em 

regiões mais distantes do complexo e das sedes dos municípios. 

5.2. Caracterização das Alternativas.  

5.2.1. Alternativa 1. 

A faixa de dutos considerada para esta alternativa utilizará faixas já existentes, abertas 

pelo empreendedor e pelo governo da região. A faixa de dutos terá aproximadamente 6,6 

quilômetros de extensão e interligará o terminal de tancagem principal, que fica localizado no 

limite da refinaria, ao terminal de tancagem secundário, localizado próximo a portaria do 

Terminal Portuário. Os terminais mencionados situam-se em um complexo industrial e 

portuário na região. Um esboço desta alternativa para o traçado é apresentado na Figura 5.1 

abaixo.  

Para comportar os dutos a serem projetados neste empreendimento, que inclui o duto de 

petróleo e de derivados, estima-se o aumento da largura da faixa existente em 74 metros. Por 

estar localizada em área industrial, não foi considerada no dimensionamento da faixa a 

reserva para área sem edificações de 30 metros, sendo 15 metros para cada lado, que é 

destinada a proteger os dutos de futuros avanços de construções urbanas. 
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O caminhamento previsto para os dutos nesta alternativa tem início no terminal de 

tancagem principal e segue no sentido noroeste em faixa existente cruzando em dois pontos as 

linhas férreas até chegar a uma rodovia estadual de intenso movimento. O encaminhamento 

dos dutos cruza a rodovia estadual e segue no sentido nordeste por uma faixa implantada para 

dutos de GNL até chegar a um ponto próximo à portaria do Terminal Portuário. Não há 

previsão de cruzamento com áreas de preservação ambiental, estações ecológicas ou outra 

área de reserva ambiental. 

 

 

Figura 5.1 – Esboço do Traçado da Alternativa 1. 

No trajeto descrito verifica-se a presença de duas linhas de transmissão que seguem o 

mesmo caminhamento da faixa de dutos por aproximadamente 1,4 quilômetros. 

Quanto à topografia, verifica-se a predominância de terreno levemente ondulado nos 

primeiros 2,8 quilômetros até o cruzamento com a rodovia estadual. No trecho restante temos 

a predominância de uma topografia ondulada com variações entre 25 e 65 metros. 
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A Tabela 5.1 mostra a distribuição dos custos físicos para a implantação da alternativa 1 

considerando uma dutovia com 6,6 quilômetros de extensão e os produtos que serão 

transportados. Estes custos são uma estimativa contabilizando os valores dos tubos acrescidos 

de valores estimados para as bombas e para o serviço de construção e montagem. 

 

Tabela 5.1: Distribuição de Custos Físicos para Alternativa 1 

Produto Diâmetro (pol) Custo R$  
Petróleo 42 R$ 74.600.000,00 
Diesel 32 R$ 46.000.000,00 
Nafta 32 R$ 42.900.000,00 
QAV 32 R$ 44.800.000,00 

Gasolina 28 R$ 38.500.000,00 
GLP 12 R$ 24.000.000,00 

Bunker 10 R$ 27.900.000,00 
  Total R$ 298.700.000,00 

    

Podemos usar a Tabela 3.1 que contém uma distribuição percentual dos custos para as 

etapas de implantação da dutovia para estimar o custo total de implantação, assumimos que o 

valor total que aparece na Tabela 5.1 seja o valor indicado como tubulações e acessórios na 

Tabela 5.2 a seguir e que corresponde a 80% dos custos físicos totais. 

Tabela 5.2: Estimativa de Custo Físico Total para Alternativa 1. 

Distribuição de Custos 
Tubulação e Acessórios 80% R$ 298.700.000,00  
Estações de Medição 2% R$ 7.467.500,00  

Telecomunicações e Telecomando 4% R$ 14.935.000,00  
Proteção Catódica 1% R$ 3.733.750,00  

Instalações Prediais e Oficinas de Manutenção 2% R$ 7.467.500,00  
Engenharia, Compra, Administração e Supervisão 5% R$ 18.668.750,00  

Aquisição de Faixa e Infra-Estrutura 6% R$ 22.402.500,00  
Total 100% R$ 373.375.000,00  

   

5.2.2. Alternativa 2. 

  A faixa de dutos prevista para esta alternativa utilizará as já existentes abertas pelo 

empreendedor e pelo governo da região. A faixa de dutos terá aproximadamente 8,6 

quilômetros de extensão e interligará o terminal de tancagem principal, que fica localizado no 

limite da refinaria, ao terminal de tancagem secundário, localizado próximo a portaria do 

Terminal Portuário. Os terminais mencionados situam-se em um complexo industrial e 
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portuário na região. Um esboço desta alternativa para o traçado é apresentado na Figura 5.2 

abaixo.  

Para comportar os dutos a serem projetados neste empreendimento, que inclui o duto de 

petróleo e de derivados, estima-se o aumento da largura da faixa existente em 74 metros assim 

como também a implantação de faixa nova de aproximadamente 3,5 quilômetros com a 

mesma largura indicada. Por estar localizada em área industrial, não foi considerada no 

dimensionamento da faixa a reserva para área sem edificações de 30 metros, sendo 15 metros 

para cada lado, que é destinada a proteger os dutos de futuros avanços de construções urbanas. 

 

Figura 5.2 – Esboço do Traçado da Alternativa 2. 

O caminhamento previsto para os dutos nesta alternativa tem início no terminal de 

tancagem principal e segue no sentido noroeste em faixa existente cruzando em dois pontos as 

linhas férreas até chegar a uma rodovia estadual de intenso movimento. O encaminhamento 

dos dutos cruza a rodovia estadual e segue no sentido nordeste por uma faixa implantada para 

dutos de GNL até terminar o paralelismo com a rodovia estadual. A partir deste ponto, os 

dutos seguem em faixa nova paralela a linha férrea existente por aproximadamente 3,5 
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quilômetros até chegar em um ponto próximo à Portaria do Terminal Portuário. Não há 

previsão de cruzamento com áreas de preservação ambiental, estações ecológicas ou outra 

área de reserva ambiental. 

No trajeto descrito verifica-se a presença de duas linhas de transmissão que seguem o 

mesmo caminhamento da faixa de dutos por aproximadamente 1,4 quilômetros. 

Quanto à topografia, verifica-se a predominância de terreno levemente ondulado nos 

primeiros 2,8 quilômetros até o cruzamento com a rodovia estadual. No trecho restante temos 

a predominância de uma topografia ondulada com variações entre 25 e 65 metros. 

A Tabela 5.3 mostra a distribuição dos custos físicos para a implantação da alternativa 2 

considerando uma dutovia com 8,6 quilômetros de extensão e os produtos que serão 

transportados. Estes custos são uma estimativa contabilizando os valores dos tubos acrescidos 

de valores estimados para as bombas e para o serviço de construção e montagem. 

Tabela 5.3: distribuição de custos físicos para alternativa 2 

Produto Diâmetro (pol) Custo R$ (Milhões) 

Petróleo 42 R$ 83.900.000,00 
Diesel 32 R$ 53.200.000,00 
Nafta 32 R$ 50.000.000,00 
QAV 32 R$ 52.000.000,00 

Gasolina 28 R$ 43.000.000,00 
GLP 12 R$ 27.900.000,00 

Bunker 10 R$ 33.100.000,00 
  Total R$ 343.100.000,00 

 

Podemos usar a Tabela 3.1 que contém uma distribuição percentual dos custos para as 

etapas de implantação da dutovia para estimar o custo total de implantação, assumimos que o 

valor total que aparece na Tabela 5.3 seja o valor indicado como tubulações e acessórios na 

Tabela 5.4 a seguir e que corresponde a 80% dos custos físicos totais. 

Tabela 5.4: estimativa de custo físico total para alternativa 2. 

Distribuição de Custos 
Tubulação e Acessórios 80% R$ 343.100.000,00  

Estações de Medição 2% R$ 8.577.500,00  

Telecomunicações e Telecomando 4% R$ 17.155.000,00  

Proteção Catódica 1% R$ 4.288.750,00  

Instalações Prediais e Oficinas de Manutenção 2% R$ 8.577.500,00  

Engenharia, Compra, Administração e Supervisão 5% R$ 21.443.750,00  
Aquisição de Faixa e Infra-Estrutura 6% R$ 25.732.500,00  

Total 100% R$ 428.875.000,00  
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5.3. Utilidades dos Jogadores 

5.3.1. Utilidade do Jogador 1. 

A função utilidade do Jogador (1) é calculada pela Equação 9 e é a soma destas parcelas 

de custos descritos na Seção 4.2.4.1 subtraído o incentivo fiscal dado pelo governo local, 

Jogador (2), para a alocação da dutovia num determinado traçado. Abaixo repetimos a 

Equação 9 para facilitar a visualização. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]aIacacacacacacau ATSOCINDFATAMF −+++++−=1   

Para a parcela cF(a) da função utilidade tomamos o valor total que aparece nas Tabelas 

5.2 e 5.4 respectivamente como sendo os valores dos custos físicos de implantação de cada 

uma das alternativas apresentadas. Assim, cF(T1) = R$ 373.375.000,00 e cF(T2) = R$ 

428.875.000,00. 

A compensação ambiental a ser paga pelo empreendedor depende do estado da área na 

qual se instalará o empreendimento e varia para cada alternativa de traçado. No presente 

trabalho faz-se uma estimativa do percentual a ser pago pelo empreendedor a título de 

compensação ambiental. A estimativa foi feita com base em análise da locação de cada 

alternativa e usando o procedimento mostrado no apêndice A. A Tabela a 5.5 apresenta a 

compensação a ser paga pelo empreendedor em cada alternativa. Este valor é a multiplicação 

do grau de impacto (GI) pelo valor de referência tomado nas Tabelas 5.2 e 5.4 

respectivamente para cada alternativa.  

Tabela 5.5: estimativa da compensação ambiental para cada alternativa. 

  GI cAM  
T1 0,0444 R$ 16.561.848,21  

T2 0,0291 R$ 12.468.008,93  

 

A parcela cFAT(a) é composta pela estimativa de custos com indenizações pagas por 

fatalidades causadas por acidentes que ocorram na dutovia. Estimando um número de 4 

pessoas por residência na AID, é assumido aqui que estudos de análise de riscos apontaram 

uma probabilidade de 1 x 10-5  por ano de que ocorram 30 fatalidades causadas por acidentes 

na dutovia. Tomando por base os dados de seguros de vida pagos em caso de morte acidental 

e estimando as perdas para a imagem da empresa decorrentes de um acidente com fatalidades, 

estima-se o valor das perdas monetárias em R$ 10.000.000,00 e uma tomando uma vida útil 
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de 30 anos para as instalações estima-se a parcela cFAT para cada uma das alternativas de 

traçado (Tabela 5.6). 

Tabela 5.6: estimativa de custos com fatalidades  para cada alternativa. 

  Estimativa de Fatalidades Custo Probabilidade Vida Útil cFAT 
T1 30  R$ 10.000.000,00  1,00E-05 30  R$ 90.000,00  
T2 50  R$ 10.000.000,00  1,00E-05 30  R$ 150.000,00  

A parcela referente aos custos com indenizações para desapropriação de terras que serão 

necessárias para a passagem da faixa de servidão (cIND) é feita com base no número de 

propriedades que serão afetadas, como é considerado que a alternativa 1 irá passar por menos 

propriedades do que a alternativa 2, os custos com desapropriações foram estimados em 

cIND(T1) = R$ 5.000.000,00 e cIND(T2) = R$ 7.000.000,00. 

É de se esperar que diferentes alternativas de traçado levem a reações diferentes da 

população a respeito do empreendimento. Por isso para conseguir apoio popular a empresa 

pode oferecer diferentes compensações à população e conseguir que possíveis ações civis 

públicas impetradas contra a obra sejam retiradas. Estima-se que para a primeira alternativa 

cSOC = R$ 8.000.000,00 e que para a segunda alternativa cSOC = R$ 5.000.000,00.  

As negociações para liberar a obra podem levar a atrasos em sua execução que por sua 

vez acarretam em multas para o empreendedor. Considera-se que a alternativa 1 tem uma 

maior chance de causar atrasos, por isso estima seu custo de atraso, cAT, em R$ 15.000.000,00. 

Enquanto que a alternativa 2 possui um cAT de R$ 10.000.000,00.  

A partir da avaliação dos dados do problema, o governo decide se irá oferecer um 

incentivo fiscal ao empreendedor para localizar seu empreendimento na área e de quanto será 

este incentivo. O resultado de quanto será o incentivo é calculado durante a simulação. 

5.3.2. Utilidade do Jogador 2 

A utilidade do Jogador (2) é formada por uma parcela referente ao incentivo fiscal dado 

ao empreendedor para locar seu empreendimento naquela região e considera-se que esta e a 

forma que este Jogador (2) tem de influenciar a decisão do Jogador (1). O quanto será 

oferecido pelo governo é calculado durante a simulação no momento de encontrar o valor 

máximo do produto de Nash para as alternativas de traçado. 

 A parcela seguinte diz respeito aos custos com investimentos em infraestrutura que 

podem ser demandados para o governa realocar as famílias que precisem ser transferidas. 

Considera-se que na alternativa 1 o número de famílias realocadas será menor do que na 

alternativa 2 e portanto o custo da alternativa 1 é menor que o da alternativa 2. Assim, cINF(T1) 
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= R$ 7.000.000,00 enquanto que cINF(T2) = R$ 8.000.000,00. Há ainda outro fator que deve 

ser levado em consideração que é o apoio que a empresa pode dar ao governo nesse processo. 

Os custos apresentados acima são para o caso em que a empresa ajuda o governo nestes 

investimentos. Caso não haja esta ajuda cINF(T1) = R$ 12.000.000,00 e cINF(T2) = 

10.000.000,00.  

As obras da segunda alternativa teriam uma maior duração do que as da alternativa 1, 

assim, considera-se que o impacto na economia local da alternativa 2 seriam um pouco maior 

que o da alternativa 1. Estima-se que o impacto no Produto Interno Bruto da região seja de 

PIB (T1) = R$ 5.000.000,00 e que PIB (T2) = R$ 6.000.000,00. Aqui também considera-se 

que estes valores são apenas para o caso em que a empresa recebe o incentivo, uma vez que a 

falta deste incentivo implica num menor volume de investimentos da empresa na região e por 

conseguinte uma menor variação do PIB. Para o caso em que não há incentivo PIB (T1) = R$ 

2.000.000,00 e PIB (T2) = R$ 3.000.000,00. 

5.3.3. Utilidade do Jogador 3 

Segundo a Equação 11 a utilidade do Jogador 3 é composta por duas parcelas (cIND e 

cSOC) que já foram descritas aqui neste Capítulo. A única que ainda não foi descrita é a parcela 

cDESL referente ao custo de deslocamento que a população incorreria com a mudança do seu 

local de moradia ou de trabalho por causa da implantação do empreendimento. Estima-se que 

esta parcela seja de cDESL(T1) = R$ 1.000.000,00 e cDESL(T2) = R$ 500.000,00. Estima-se, 

também, que o custo cJUS seja de R$ 1.000,00 caso se entre com a ação. 

5.4. Aplicação do Modelo 

A solução do problema dá-se do fim para o começo. Primeiro são encontradas as 

soluções do jogo em forma extensiva entre a empresa e a população. Para isto são montadas 

quatro árvores de jogo como as da Figura 4.1 uma para cada possibilidade de traçado e para a 

opção de haver ou não incentivo do governo a empresa. A segunda parte da solução é montar 

um jogo cooperativo entre a empresa e o governo usando como valores das utilidades da 

empresa os valores que são solução do jogo em forma extensiva. Como resultado obter-se-á 

uma coleção de ações a serem tomadas por cada um dos Jogadores nesta situação. 

5.4.1. Solução do Jogo em Forma Extensiva 

Conforme descrito na Seção 4.4, a solução adotada para o jogo em forma extensiva foi 

através do cálculo do equilíbrio de subjogo perfeito. 
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Figura 5.3 – jogo em forma extensiva entre empresa e população em que há incentivo do governo e se 
escolhe o traçado 1 

Na Figura 5.3 tem-se a solução do jogo em que há incentivo do governo ao 

empreendimento e a empresa escolhe o alternativa 1 para o traçado da dutovia. Usa-se o 

algoritmo descrito na Seção 2.1.7 para calcular o equilíbrio de subjogo perfeito nesta situação.  
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31A
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( ),0050.000.000 R$ 0,00;445.000.00 R$ −−

( )004.000.000, R$ I;  8,21395.026.84 R$ +−

( ),0050.000.000 R$ 0,00;445.000.00 R$ −−

( )003.999.000, R$ I;  8,21410.026.84 R$ +−

( ),0050.000.000 R$ 0,00;445.000.00 R$ −−

( ),0012.000.000 8,21;418.026.84 R$−
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Figura 5.4 – jogo em forma extensiva entre empresa e população em que há incentivo do governo e se 
escolhe o traçado 2 

Na Figura 5.4 tem-se a solução do jogo em que há incentivo do governo ao 

empreendimento e a empresa escolhe o alternativa 2 para o traçado da dutovia. Usa-se o 

algoritmo descrito na Seção 2.1.7 para calcular o equilíbrio de subjogo perfeito nesta situação. 

O equilíbrio nesta alternativa depende do valor do incentivo oferecido pelo governo à 

empresa. Se o incentivo for de R$ 3.500.000,00 ou mais o equilíbrio será o retratado na 

Figura 5.4, porém, se o incentivo for menor que R$ 3.500.000,00 então a escolha da empresa 

será a de não levar o empreendimento adiante nesta localidade.  
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( ),0011.500.000 R$ I;  8,93463.493.00 R$ +−
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Figura 5.5 – jogo em forma extensiva entre empresa e população em que não há incentivo do governo e 
se escolhe o traçado 1 

Na Figura 5.5 tem-se a solução do jogo em que não há incentivo do governo ao 

empreendimento e a empresa escolhe o alternativa 1 para o traçado da dutovia. Usa-se o 

algoritmo descrito na Seção 2.1.7 para calcular o equilíbrio de subjogo perfeito nesta situação.  
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Figura 5.6 – jogo em forma extensiva entre empresa e população em que não há incentivo do governo e 
se escolhe o traçado 2 

Por fim, na Figura 5.6 tem-se a solução do jogo em que não há incentivo do governo ao 

empreendimento e a empresa escolhe o alternativa 2 para o traçado da dutovia. Usa-se o 

algoritmo descrito na Seção 2.1.7 para calcular o equilíbrio de subjogo perfeito nesta situação.  

Nota-se que o equilíbrio na situação 4 é atingido em um ponto diferente do que ocorre 

nas outras situações. Isto significa que o empreendedor só escolherá a alternativa 2 para o 

traçado se houver incentivo por parte do governo.  

5.4.2. Solução do Jogo Cooperativo. 

A solução do jogo cooperativo é formada a partir das soluções dos jogos apresentados 

na Seção anterior para montar a utilidade da empresa e usa-se a Equação 10 para calcular a 

utilidade do governo em cada uma das situações apresentadas.  

Um dos objetivos desta simulação é encontrar qual o valor do incentivo oferecido pelo 

governo ao empreendedor. Nas Figuras 5.3 e 5.4 as utilidades do Jogador (1) são expressar 

em função de I que é justamente este incentivo. 
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Para se encontrar o valor deste incentivo, usa-se as Equações 9 e 10 para montar dois 

segmentos de retas que irão delimitar o conjunto F para a solução de barganha de Nash. Na 

Figura 5.7 é mostrado um esboço do conjunto F. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: Esboço da Região F  

Onde ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] 211111111 KKPIBTcTcTcTcTcTcTc INFATSOCINDFATAMF +=−++++++  

e ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] '' 212222222 KKPIBTcTcTcTcTcTcTc INFATSOCINDFATAMF +=−++++++  

As retas que representam as utilidades para as alternativas 1 e 2 são obtidas pela soma 

das respectivas funções utilidade da empresa e do governo, ou seja, a reta indicada como T1 é 

a soma da utilidade u1(T1; I) da empresa e u2(T1; I) do governo. Nota-se que, por este artifício, 

a reta u1(T1; I) +  u2(T1; I) = K1 + K2 é independente do valor de I.  

Como tratamos aqui de um jogo cooperativo, sua solução é calculada pela Equação 3. 

Para isto assumimos que o vetor de discórdia, v, é igual à utilidade da alternativa de não se ter 

empreendimento, ou seja, v1 = - R$ 445.000.000,00 e v2 = - R$ 50.000.000,00. Estes valores 

são adotados para esta alternativa, pois, o empreendimento ser levado para outra locação que 

não na região de estudo implica em maiores custos para a empresa e perdas também para o 

governo da região. 

Outro passo para calcular o resultado deste jogo, é calcular o produto de Nash para cada 

uma das alternativas de solução. Este produto é apresentado na Equação 3. A solução do jogo 

será aquele perfil que levar ao maior produto de Nash. 
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O produto de Nash é calculado dentro do conjunto F mostrado na Figura 5.7. Como F é 

um conjunto compacto, ou seja, um conjunto fechado e limitado, os pontos de máximo e de 

mínimo de qualquer função em F estão em sua fronteira, por isso precisamos calcular o valor 

do produto de Nash em cada um dos seguimentos de reta que formam F. Encontra-se a 

equação de cada um dos segmentos de reta que compõe o conjunto F.  

Tabela 5.7: Cálculos do Produto de Nash nos Segmentos que Formam F 

  Coordenadas do ponto de ótimo   
Reta u1(T;X) u2(T;X) NASH 

u1(T1; I) +  u2(T1; I) = K1 + K2 -396.013.424,11 -1.013.424,11 2,40E+15 

u1(T2; I) +  u2(T2; I) = K1 ‘+ K 2’  -422.746.504,46 -27.746.504,46 4,95E+14 

 

A Tabela 5.7 resume os cálculos para encontrar o valor máximo do produto de Nash em 

cada um dos segmentos de reta que formam o conjunto F.  

Pela inspeção dos valores do produto de Nash contidos na Tabela 5.7, a Equação 3 

assume seu máximo sobre a reta que representa a alternativa 1 para o traçado da dutovia de 

petróleo e derivados.  

Considerando os valores adotados para as variáveis que compõem a função utilidade 

dos participantes desta interação estratégica pode-se chegar ao valor ideal de incentivo fiscal 

oferecido pelo governo da região para implantação do projeto que é de R$ 986.575,89 ou 

cerca de R$ 1.000.000,00.  

5.5. Resumo da Solução.  

Como explicitado na Seção 4.4 o modelo como um todo é resolvido do fim para o 

começo, a primeira parte a ser resolvida é a fase do jogo em forma extensiva e a seguir 

resolve-se a fase do jogo cooperativo. 

O resultado do jogo em forma extensiva entre o empreendedor e a sociedade civil tem 

como resultado não a escolha do traçado final da dutovia de petróleo e derivados, mas a 

escolha de qual a compensação o empreendedor oferecerá à sociedade para que esta não entre 

com ações na Justiça buscando o embargo da obra. Esta compensação pode ser a criação de 

uma área de preservação ambiental, a construção de escolas técnicas para capacitação de 

jovens e adultos ou a melhoria da infraestrutura da região como a construção de estradas. 

O resultado do jogo cooperativo é que define qual a alternativa de traçado para a 

dutovia de petróleo e derivados será escolhida pelo empreendedor e qual o incentivo que o 

governo oferecerá para que o empreendimento seja instalado na região.  
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Como resultado da análise desenvolvida neste trabalho, encontramos um perfil de 

estratégias para os participantes deste jogo. A solução encontrada é o seguinte perfil de 

estratégias: 

Jogador 1: a empresa deve escolher a alternativa 1 para o traçado de sua dutovia de 

petróleo e derivados. 

Jogador 2: o governo da região deve oferecer um incentivo fiscal para que a empresa 

instale a dutovia na região no valor de R$ 1.000.000,00. 

Jogador 3: deve optar por não entrar com ação civil pública com objetivo de interromper 

as obras da dutovia.  
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6. CONCLUSÃO 

Este Capítulo é composto pelas conclusões finais sobre esta dissertação, apresenta as 

limitações encontradas no decorrer da sua elaboração e, também, faz considerações finais e 

sugestões para trabalhos futuros para continuidade nesta linha de pesquisa. 

6.1. Conclusões 

Este trabalho abordou uma metodologia de auxílio à tomada de decisão em situações de 

conflito com um enfoque em vários objetivos para o caso da escolha do traçado de uma 

dutovia de petróleo e derivados buscando incluir outros agentes que hoje não participam deste 

processo de escolha. Mais precisamente foi incluída no processo de escolha a sociedade civil 

a quem é reservado um papel muito restrito neste processo de escolha como é feito hoje. 

 Partiu-se do pressuposto que as alternativas de traçado da dutovia de petróleo e 

derivados são elaboradas de acordo com os estudos técnicos realizados na área na qual pode 

ser construída.  

A metodologia proposta é composta por sete passos nos quais os dois primeiros 

compõem os dados de entrada, os passos 3, 4, 5 e 6 são utilizações da teoria dos jogos para 

modelar as interações estratégicas entre os agentes que participam da decisão e o passo 7 é a 

saída do modelo. 

A solução proposta faz uso Teoria dos Jogos para modelagem da interação entre os 

agentes que fazem parte desta situação. Duas formas de modelagem por teoria dos jogos 

foram utilizadas compondo um jogo em duas fases. A primeira das fases é um jogo 

cooperativo entre a empresa que se propõe a construir a dutovia e o governo da região onde se 

localizará a dutovia. Na segunda fase é proposto um jogo em forma extensiva entre a empresa 

e a sociedade civil. Estas duas fases se mostram necessárias, pois a interação entre os agentes 

se dá de duas formas diferentes: entre o empreendedor e o governo da região a interação é 

cooperativa, pois ambos têm interesse na instalação do empreendimento na região. 

A interação entre o empreendedor e a sociedade civil se dá de forma seqüencial, pois se 

esta modelando um “conflito” entre os agentes, pois os dois têm interesses diferentes 

considerando que a parcela da sociedade civil tratada nesta dissertação é aquela que se coloca 

contra a instalação do empreendimento.  

Foram usados critérios apresentados em norma da Petrobras para elaborar as funções 

utilidade de cada um dos participantes deste jogo, porém, vale salientar que estes critérios são 
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colocados na própria norma como critérios recomendados para ser usados. Todavia, a maioria 

dos critérios foi contemplada na elaboração das funções utilidade, principalmente na função 

utilidade da empresa.  

Além dos critérios apresentados na norma da Petrobras, foi proposto que mais um fosse 

utilizado, que é a estimativa do número de fatalidades que podem vir a acontecer devido à 

operação da dutovia de petróleo e derivados naquela região. Esta estimativa é feita através de 

uma Análise Quantitativa de Riscos (AQR). Esta análise é de extrema importância para 

identificar possíveis comunidades expostas aos riscos de uma instalação como esta em suas 

proximidades e para delimitar áreas livres de ocupação. E aqui há uma mudança na ordem do 

que é feito hoje em dia, pois a análise quantitativa de riscos só é feita após a definição de qual 

traçado será adotado para a dutovia e para que seja levado em conta o risco individual que as 

pessoas estão sujeitas pela implantação do projeto é necessário que a AQR seja realizada para 

todas as opções de traçado consideradas pela empresa. 

As análises necessárias para quantificação dos valores das funções utilidade sugerem 

que mesmo um processo de escolha entre duas alternativas leva a estudos de diversas 

características da região e na análise de uma grande quantidade de informações sobre as 

localidades próximas ao empreendimento. Grande parte destas informações é passível de ser 

encontradas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) realizado na região. Porém, geralmente, o 

EIA é realizado após a definição de qual o traçado será seguido pela dutovia, então as 

informações sobre esta alternativa são muito mais completas do as disponíveis para a outra 

alternativa. 

A elaboração de um modelo de Teoria dos Jogos para solucionar o problema permitiu 

que vários aspectos do problema fossem abordados e mostrou o quão complexo pode ser o 

processo de escolha da localização de um empreendimento que envolva tantos recursos a 

serem empregados em sua instalação. 

O que demandou mais tempo para ser feito foi a estimação das parcelas de custos que 

compõem a função utilidade de cada Jogador. A solução do jogo em si foi facilitada pela 

opção de solucionar o jogo em forma extensiva através de sua representação em forma 

normal. Já o jogo cooperativo também tem uma solução rápida através da Equação 3 e a 

verificação de qual perfil de estratégia leva a maximização do produto de Nash, o único 

“porém” pode quanto à escolha do vetor de discórdia. Aqui foram escolhidas as utilidades 

para as quais não há empreendimento na região e que significam que a empresa incorrerá em 

maiores custos para implantar o empreendimento em outro local e que o governo perderá uma 

oportunidade de aumentar os investimentos privados na região. 
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No final do trabalho chega-se a um perfil de estratégias, um conjunto de ações que 

devem ser tomadas por cada um dos participantes de modo a obterem a melhor solução em 

comum para eles.     

6.2. Limitações 

Uma das grandes limitações encontradas na elaboração deste trabalho foi o acesso a 

normas da Petrobras que tratam do tema. Foi a partir destas normas que se pôde elaborar as 

funções utilidade dos participantes do jogo. 

Outra limitação diz respeito às informações para quantificação das parcelas que 

compõem a função utilidade de cada Jogador. Apesar de, em sua maioria, poderem ser 

estimadas com as informações disponíveis em estudos como o EIA do empreendimento, há 

uma grande quantidade de informações a serem analisadas para se chegar aos valores 

apresentados no Capítulo 5. Deixa-se claro que a maior parte destes dados são estimativas 

realizadas com base no Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento e podem variar por 

uma análise mais detalhada. Contudo, seria difícil supor que o resultado do jogo, a escolha da 

alternativa 1 para o traçado, seria modificada, uma vez que as diferenças nos valores 

apresentados são significativas.  

6.3. Sugestões para Trabalhos Futuros 

Mesmo com o grande volume de informações tratadas para realizar as estimativas das 

parcelas das funções utilidade, outros critérios poderiam ser colocados para escolha da opção 

de traçado da dutovia. 

Um destes novos critérios poderia ser a inclusão de métricas de disponibilidade, pois 

um caminhamento mais longo ou em um terreno mais acidentado necessitaria de uma maior 

gama de equipamentos na dutovia e isso afetaria a confiabilidade da mesma. Poder-se-ia 

avaliar qual das alternativas possui maior disponibilidade média durante o tempo estimado de 

operação das instalações. A inclusão deste critério poderia ser feita a partir de estimativas de 

lucro cessante do empreendimento pelas paradas provocados por sua indisponibilidade. 

Neste trabalho foi tratado o risco a que pessoas próximas ao empreendimento estão 

expostas, o critério de disponibilidade apresentado acima trata do risco operacional das 

instalações. Outro fator que poderia ser levado em conta é o risco ao meio ambiente próximo 

à dutovia. Trabalhos futuros poderiam explorar o critério de risco ambiental.  

Outra sugestão para trabalhos futuros é investigar os trade offs dos recursos alocados 

pelo governo para influenciar na escolha do empreendedor. Quando o governo oferece algum 
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tipo de renúncia fiscal para atrair um determinado empreendimento para sua região ele abre 

mão de recursos que poderiam ser utilizados em outras áreas. Um estudo poderia avaliar os 

benefícios desta prática. 

Na montagem das funções utilidade dos participantes do modelo não se considerou a 

incerteza associada a algumas das parcelas que compõem estas funções utilidade. Um 

próximo passo para avançar na análise iniciada aqui seria incluir esta incerteza na avaliação 

das funções utilidade dos participantes da interação.   
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APÊNDICE A 

Neste apêndice mostramos o cálculo do Grau de Impacto (GI) conforme o decreto nº 

6.848/09.  

GI = ISB + CAP + IUC                                                                                               (A1) 

ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; 

CAP = Comprometimento de Área Prioritária;  

IUC = Influência em Unidades de Conservação. 

ISB: Impacto sobre a Biodiversidade: 

( )
140

ITIAIBIM
ISB

+×=                                                                                                (A2)  

IM = Índice Magnitude; 

IB = Índice Biodiversidade; 

IA = Índice Abrangência; e 

IT = Índice Temporalidade. 

O ISB terá seu valor variando entre 0 e 0,25%. 

O ISB tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente 

sobre a biodiversidade na sua área de influência direta e indireta. Os impactos diretos sobre a 

biodiversidade que não se propagarem para além da área de influência direta e indireta não 

serão contabilizados para as áreas prioritárias. 

CAP: Comprometimento de Área Prioritária: 

70
ITICAPIM

CAP
××=                                                                                                (A3)  

IM = Índice Magnitude; 

ICAP = Índice Comprometimento de Área Prioritária; e 

IT = Índice Temporalidade. 

O CAP terá seu valor variando entre 0 e 0,25%. 

O CAP tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a área prioritária 

em que se insere. Isto é observado fazendo a relação entre a significância dos impactos frente 

às áreas prioritárias afetadas. Empreendimentos que tenham impactos insignificantes para a 

biodiversidade local podem, no entanto, ter suas intervenções mudando a dinâmica de 

processos ecológicos, afetando ou comprometendo as áreas prioritárias. 

IUC: Influência em Unidade de Conservação: 
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O IUC varia de 0 a 0,15%, avaliando a influência do empreendimento sobre as unidades 

de conservação ou suas zonas de amortecimento, sendo que os valores podem ser 

considerados cumulativamente até o valor máximo de 0,15%. Este IUC será diferente de 0 

quando for constatada a incidência de impactos em unidades de conservação ou suas zonas de 

amortecimento, de acordo com os valores abaixo: 

G1: parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação ecológica, refúgio de 

vida silvestre e monumento natural = 0,15%; 

G2: florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%; 

G3: reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%; 

G4: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e reservas particulares 

do patrimônio natural = 0,10%; e 

G5: zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%. 

Índice Magnitude (IM): 

O IM varia de 0 a 3, avaliando a existência e a relevância dos impactos ambientais 

concomitantemente significativos negativos sobre os diversos aspectos ambientais associados 

ao empreendimento, analisados de forma integrada. 

Tabela A1: pontuação para cálculo do IM 

Valor Atributo 
0 ausência de impacto ambiental significativo negativo 

1 pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 
comprometimento dos recursos ambientais 

2 média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 
comprometimento dos recursos ambientais 

3 alta magnitude do impacto ambiental negativo 

 

Índice Biodiversidade (IB): 

O IB varia de 0 a 3, avaliando o estado da biodiversidade previamente à implantação do 

empreendimento. 

Tabela A2: pontuação para cálculo do IB 

Valor Atributo 
0 Biodiversidade se encontra muito comprometida 
1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida 
2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida 
3 área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas de extinção 
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Índice Abrangência (IA): 

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos sobre os 

recursos ambientais. Em casos de empreendimentos lineares, o IA será avaliado em cada 

microbacia separadamente, ainda que o trecho submetido ao processo de licenciamento 

ultrapasse os limites de cada microbacia. 

Importante enfatizar que para empreendimentos lineares deverão ser considerados 

compartimentos homogêneos da paisagem para que os impactos sejam mensurados 

adequadamente em termos de abrangência, não devendo ser considerados de forma 

cumulativa. O resultado final da abrangência será considerado de forma proporcional ao 

tamanho deste compartimento em relação ao total de compartimentos. 

Tabela A3: pontuação para cálculo do IA 

Valor  

Atributos para 
empreendimentos 

 terrestres, fluviais e 
lacustres 

Atributos para empreendimentos 
marítimos ou localizados 

concomitantemente nas faixas terrestre 
e marítima da Zona Costeira 

Atributos para 
empreendimentos 

 marítimos (profundidade 
em relação à lâmina 

d’água) 

1 
impactos limitados à área 
de  uma microbacia 

impactos limitados a um raio de 5km 
profundidade maior ou igual 
a 200  metros 

2 

impactos que ultrapassem 
a área de uma microbacia 
limitados à área de uma 
bacia de 3ª ordem 

impactos limitados a um raio de 10km 
profundidade inferior a 200  
e superior a 100 metros 

3 

impactos que ultrapassem 
a área de uma bacia de 3ª 
ordem e  limitados à área 
de uma bacia de  1ª ordem 

impactos limitados a um raio de 50km 
profundidade igual ou 
inferior a 100 e superior a 
50 metros 

4 
Impactos que ultrapassem 
a área de uma bacia de 1ª 
ordem 

impactos que ultrapassem o raio de 50km 
profundidade inferior ou 
igual a 50  metros 

 

Índice Temporalidade (IT): 

O IT varia de 1 a 4 e se refere à resiliência do ambiente ou bioma em que se insere o 

empreendimento. Avalia a persistência dos impactos negativos do empreendimento. 

Tabela A4: pontuação para cálculo do IT 

Valor Atributo 
1 imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento; 
2 curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento; 
3 média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento; 
4 longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento. 
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Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP): 

O ICAP varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fração 

significativa da área prioritária impactada pela implantação do empreendimento, conforme 

mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado mediante ato do Ministro de Estado do 

Meio Ambiente. 

É importante frisar que para empreendimentos lineares deverão ser considerados 

compartimentos homogêneos da paisagem para que os impactos sejam mensurados 

adequadamente em termos de comprometimento de área prioritária, não devendo ser 

considerados de forma cumulativa. O resultado final do ICAP será considerado de forma 

proporcional ao tamanho deste compartimento em relação ao total de compartimentos. 

Impactos em Unidades de Conservação serão computados exclusivamente no IUC. 

Tabela A5: pontuação para cálculo do ICAP 

Valor Atributo 

0 
inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas 
prioritárias  totalmente sobrepostas a unidades de conservação. 

1 impactos que afetem áreas de importância biológica alta 
2 impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 

3 
impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou 
 classificadas como insuficientemente conhecidas 

 


