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RESUMO 
 
O estudo que se propõe a analisar e a avaliar os impactos das ações de grandes empresas e  
empreendimentos em cidades situadas na região amazônica requer o posicionamento a 
respeito da diversidade de aspectos da realidade a ser evidenciada, assim como a discussão 
prévia quanto aos diferentes fatores envolvidos nesta questão. O uso do termo impacto tem 
sido observado entre títulos de projetos de pesquisa, além de estar presente nos das 
monografias de graduação e especialização, dissertações de mestrado, teses de doutorado, 
entre outros. Alguns instrumentos de regulação para licenciamento de grandes obras, a 
exemplo do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e Estudo de Impacto Ambiental - EIA, 
podem ter parcela de responsabilidade ao que se supõe ser a proliferação do termo impacto. 
Estes trabalhos, direta ou indiretamente, ligam-se ao objeto de interesse da Geografia, embora 
sejam respeitadas a divisão intelectual do trabalho e a institucionalização das ciências 
parcelares. Por esta razão, este trabalho objetiva mostrar o quanto abrangente pode ser o 
entendimento do que seja impacto, em especial, no que concerne às preocupações das áreas 
do conhecimento técnico e científico, o que leva a frequentes adjetivações. Para discutir a 
noção de impacto exigiu-se a realização de um breve levantamento bibliográfico e documental, 
no intuito de coletar informações quanto ao conjunto de áreas do conhecimento que adotam a 
expressão em apreço, bem como obter um mínimo de entendimento sobre as acepções 
adotadas ao que pode ser tomado como uma simples palavra, frente a possíveis conflitos 
entre significantes e significados. Outros cuidados conceituais, metodológicos e teóricos se 
colocam a medida em que interessa tratar de impactos na Amazônia, porque a mensagem 
imediata passada tende a ser a da problemática ambiental. Esta última têm sofrido uma 
redução ao que se convencionou considerar questões físico-naturais e biológicas, portanto, 
reproduz-se uma visão simplificada ao se tratar de dinâmicas, em muitos aspectos, 
indissociáveis a conteúdos e formas sociais, econômicos e políticos. Categorias filosóficas 
como universal e particular, causa e efeito, negativo e positivo, concreto e abstrato, absoluto e 
relativo, teoria e prática, além de geográficas como espaço e território, fazem parte do 
arcabouço teórico-metodológico em prol da discussão posta. A construção de uma crítica 
conduzida por situações concretas e experiências empíricas específicas ao caso de cidades 
do estado do Amazonas – Brasil. Grandes projetos, como os da Petróleo Brasileiro S. A. - 
Petrobras, que atravessam municípios da calha do rio Solimões, implicam em mudanças 
inclusive com componentes orçamentárias, tendo em vista cobranças de impostos e royalties, 
por exemplo, que alteram os cofres públicos. Enfim, a cadeia produtiva do petróleo, da 
exploração de recursos naturais ao consumo de bens finais, combustíveis utilizados nos meios 
de transporte, representam área de influência e impactos qualitativos e quantitativos, apesar 
de parecerem tanto imensuráveis quanto estimáveis. Há impacto financeiro e uma espécie de 
metamorfose inerente a este processo produtivo indutor e induzido pela industrialização e 
urbanização. 
Palavras-chave: Impactos, cidade, petróleo, impostos, orçamento. 

                                            
1 O trabalho integra atividade coordenada pela autora, a pesquisa intitulada Impacto das 
ações da Petrobras em cidades do Amazonas, financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e contribui com o projeto Cidades 
Amazônicas: Dinâmicas Espaciais, Rede Urbana Local e Regional, coordenado pelo Prof. Dr. 
José Aldemir de Oliveira, financiada pelo Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – 
PRONEX/FAPEAM/CNPq. 

2 Professora Doutora do Departamento de Geografia do Instituto de Ciências Humanas e 

Letras da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, onde coordena o referido projeto. 
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Introdução 
 

Os impactos das ações de grandes empresas e empreendimentos em 

pequenas cidades situadas na região amazônica requer advertências que 

podem ser visualizados através da tentativa de demonstrar a variação 

quantitativa de arrecadações federais, estaduais e municipais e da 

observação de como os recursos são distribuídos. Um estudo poderia 

mostrar quais seriam as causas das receitas auferidas provenientes da 

presença de empresas na região da Bacia petrolífera do Solimões. A 

exploração de fontes energéticas causa impactos financeiros, assim como 

aqueles que alguns instrumentos de regulação para licenciamento de 

grandes obras, a exemplo do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA, que procuram revelar fatores que podem 

ter parcela de responsabilidade ao que se supõe serem motivos da 

proliferação do termo impacto.  
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Desde as descobertas de petróleo na Amazônia até encontrar poços com 

potencial de serem desenvolvidos para fins comerciais um longo período 

passou dando expectativas a produtores e cidadãos das terras onde a 

riqueza passou a ser a explorada.  Do início da produção de petróleo e gás 

no Urucu ao projeto, a construção e o funcionamento do gasoduto Coari-

Manaus pode ser entendido como um recorte temporal expandido. 

Uma investigação sobre os impactos da Petróleo Brasileiro S.A. - 

Petrobras nas cidades do Amazonas pode conduzir a pesquisa ao início da 

prospecção de jazidas petrolíferas no Brasil. A historiadora Etelvina Garcia, 

no livro “A Petrobrás na Amazônia: a história da pesquisa de combustíveis 

fósseis”, trata deste período da história brasileira, marcado pela presença do 

Estado, personificado na figura do então presidente Getúlio Vargas, num 

contexto em que técnicos buscavam a localização precisa e a caracterização 

qualitativa e quantitativa deste recurso natural na região. A autora explica que 

aliado ao discurso nacionalista, em busca de o Brasil atingir a 

autossuficiência em petróleo, estavam expectativas quanto à possibilidade de 
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dinamização de atividades econômicas e recuperação das finanças públicas, 

em especial, num estado como o Amazonas, que vivia perdas da quebra do 

monopólio da borracha nativa da Amazônia no mercado internacional. Ali se 

configurava um conjunto de localidades, a que suscitou maior expectativa foi 

Nova Olinda do Norte. O ano de 1955 ficou marcado pelo petróleo do poço 

pioneiro em Nova Olinda, situada na margem direita do rio Madeira. Mas foi a 

partir da perfuração de poço na província gaseífera do rio Juruá, em 1978, 

em especial, quando jorrou petróleo e gás em níveis comerciais no rio Urucu, 

afluente do Solimões, que “uma verdadeira cidade plantada na Base de 

Operações Geólogo Pedro de Moura, em plena floresta amazônica” se 

instalou com o nome de Pólo Arara. (GARCIA, 2008: 125). Este complexo 

onde a Petrobras está hoje instalada conta com infraestrutura logística, 

aeroporto, portos fluviais, estradas, central termelétrica, estações de 

tratamento e reciclagem de lixo, viveiros de mudas, restaurantes, instalações 

de telecomunicações, etc. Mais recentemente esta autora lançou livro em 

alusão aos 25 anos da descoberta de Urucu (1986) e a planta operacional de 

exploração e produção da Petrobras na Amazônia (1988). Tratar da presença 

da Petrobras na Amazônia, no entanto, não se restringe ao estudo da 

existência de reservas de petróleo e gás, uma vez que o uso dos 

combustíveis provenientes desta fonte energética está associado ao 

consumo em motores de combustão.  

a província petrolífera do rio Urucu, que é hoje uma das 
maiores em produção comercial de óleo no Brasil e tem 
reservas de gás natural suficientes para abastecer de energia 
elétrica todo o Norte do país e, eventualmente, outras regiões 
brasileiras. A produção comercial dos campos do Urucu 
começou em 1988. O óleo do Urucu é processado na 
Refinaria Isaac Sabbá, em Manaus, e supre quase toda a 
demanda de derivados de petróleo da Amazônia. O gás 
liquefeito de petróleo (gás de cozinha) que o Norte e o 
Nordeste do Brasil consomem é totalmente produzido nos 
campos do rio Urucu. (GARCIA, 2008: 125). 

O Almanaque Memória dos Trabalhadores Petrobras, uma publicação 

organizada pelo Museu da Pessoa, traz depoimentos sobre o tempo vivido 

como o de Mauro Roberto da Costa Mendes:  

Para ter uma idéia, a gente saía de Belém às 6 horas da 
manhã no vôo da Transbrasil. Demorava 1h50 para chegar 
em Manaus. Em Manaus pegava um Fokker da Taba. 
Demorava mais 1h40 para ir a Carauari. De lá você pegava 
um Puma, um helicóptero, pra Urucu, eram mais duas horas 
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de vôo. (PETROBRAS, 2003:146) 

Para Edson Tibana, engenheiro da REMAN 

Uma coisa muito importante na Amazônia é o problema da 
logística. Não adianta ter todos os equipamentos se não tem 
suprimento. Atuamos bastante nessa parte da experiência da 
logística. Na parte do armazenamento, na parte de 
transporte. E tem que ter muito planejamento. Temos seis 
meses de verão e seis de inverno. No inverno a gente 
aproveita para colocar todos os materiais no local porque os 
rios estão cheios. No verão o rio seca, a navegabilidade fica 
bastante dificultada. . (PETROBRAS, 2003:146) 

Segundo Samuel Benchimol, em Amazônia: Formação Social e Cultural, 

muitos judeus paraenses migraram para Manaus e alguns alcançaram 

sucesso e liderança na economia e sociedade amazônicas, dentre eles o 

maior foi Issac Benayon Sabbá, “pioneiro da industrialização da Amazônia, 

com a construção da Refinaria de Petróleo em Manaus, inaugurada em 

janeiro de 1957 e que durante a sua vida construiu um império de 41 

empresas e estabelecimentos industriais” (BENCHIMOL, 2009: 359). Além 

disso o autor registra existência da Cia. Petróleo da Amazônia - Copan 

(Refinaria de petróleo) e Petróleo Sabbá S. A. (Distribuidora de produtos de 

petróleo) entre as empresas de judeus amazonenses e descendentes na 

década de 1940/1950 e anos subseqüentes. Entre as firmas comerciais na 

Zona Franca de Manaus a partir de 1967, o autor lista grupos de empresas 

ora destacadas cujo ramo de atividade liga-se aos negócios do petróleo: 

Petróleo Sabbá S. A. (Distribuidora de petróleo), Sociedade Fogás Ltda 

(Distribuidora de gás), Sociedade Fogás Ltda. (Distribuidora de gás), Gasônia 

Ltda. (Distribuidora de gás), Distribuidora Equatorial Produtos de Petróleo 

(Distribuição de petróleo) entre outras. A Companhia de Petróleo da 

Amazônia aparece na listagem dentre as firmas industriais e de serviços, 

como tendo atuado no ramo do refino de petróleo de 1957 a 1970, quando foi 

comprada pela Petrobras.  

A Refinaria Isaac Sabba, instalada em Manaus às margens do rio Negro 

numa área de aproximadamente 9,8 km2, teve o controle acionário adquirido 

pela Petrobras em 31 de dezembro de 1971.  

O petróleo refinado na Reman vem por dutos da Bacia de 
Urucu, no meio da floresta amazônica, até o Terminal do 
Solimões, onde há cinco tanques para armazenamento. De 
lá, vai em navios ou balsas até Manaus, em um percurso de 
400 quilômetros. As embarcações gastam em média 24 horas 
na viagem. A refinaria processa 100% de petróleo nacional: 
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92% da Bacia de Urucu e 8% da Bacia de Campos. O 
mercado de influência da Reman abrange os Estados do 
Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e parte do Pará. 
(PETROBRAS, 2003:131) 

A questão do escoamento da produção foi uma dificuldade, desde a 

década de 1970, quando a Petrobras anunciou a descoberta de jazidas de 

gás natural na região do Rio Juruá, próximas a Carauari/AM e em 1986, as 

jazidas de gás e petróleo da província petrolífera do Rio Urucu, no município 

de Coari/AM o rio Urucu. Para equacionar problemas de cunho logístico, 

Mannarino (2005) explica sobre as dificuldades na navegabilidade dos rios 

com muitos meandros e com níveis que variam na cheia e na vazante, o que 

demandou desenvolvimento científico e tecnológico, estudos de caso e de 

impacto, etc. 

Segundo relato do Mannarino, o projeto proposto em defesa da 

construção do gasoduto Urucu-Coari-Manaus sofreu modificações em 

decorrência de demandas da sociedade durante audiências públicas e 

avaliação de equipe de cientistas. Do primeiro caso, o atendimento a 

reivindicação das cidades receberem ramais para termelétricas a serem 

movidas a gás e de outro a possibilidade de priorizar a preservação de 

determinados ambientes fez mudar o traçado do gasoduto.   

Em 2003 a implantação do Gasoduto Coari-Manaus foi 
definida como alternativa viável tecnicamente para o 
escoamento do gás natural da província de Urucu. Daí 
apresentarem o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) e 
o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do projeto Coari-
Manaus assinados pelo Centro de Ciências do Ambiente da 
Universidade Federal do Amazonas – CCA/UFAM, em 
particular pela equipe do Projeto Piatam, Potenciais Impactos 
Ambientais do Transporte de Petróleo e Gás no Amazonas 
(www.piatam.ufam.edu.br).  

Uma breve caracterização das redes geográficas que envolvem a atuação 

da Petrobras é condição prática para o devido entendimento teórico da 

questão de modo a contextualizar e redimensionar os impactos das ações 

desta empresa nas cidades. Por isso, importa inventariar e diagnosticar as 

características físicas e técnicas das redes, sejam fluviais (os rios, as balsas, 

os navios, as lanchas, etc.), terrestres (o duto, a rodovia, as ruas), aéreas (os 

heliportos, os aeroportos, as pistas de pouso, etc.) e as redes de 

comunicação – telefonia, internet, correios, etc. Do ponto de vista dos 

negócios de uma grande empresa, é interessante que a economia de escala 
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para a extração em poços perfurados e com período de concessão 

preestabelecido seja otimizada. Nestes termos, ter que reinjetar gás natural, 

por falta de infraestrutura logística para processamento e escoamento, bem 

como de mercado consumidor para o potencial produtivo, constitui 

deseconomias de escala e externas.  De um lado, o custo unitário de 

produção de uma empresa como a Petrobras, numa região como a 

Amazônica e num setor como o do petróleo e gás, é motivo para 

aprofundamento dos estudos da relação entre de custos e benefícios. Um 

valor absoluto que deve ser pensado em termos relativos. Do ponto de vista 

da empresa, o investimento na produção de petróleo e gás requer a 

racionalização intensiva da atividade produtiva, a contínua inovação 

tecnológica envolvendo automação, organização e especialização do 

trabalho. As características das ações da Petrobras estão representadas por 

unidades de produção com enormes estruturas físicas transformadoras da 

paisagem. O Relatório de Impacto Ambiental, RIMA do gasoduto Coari-

Manaus, mostrou-se controverso no que se refere ao quesito emprego e 

renda que a indústria do petróleo e gás é capaz de gerar na medida em que 

exige, no médio e longo prazo, uma mão-de-obra altamente qualificada e 

especializada capaz de garantir o controle de qualidade da e na produção. 

Frequentemente procura-se classificar os impactos entre o que seja causas e 

efeitos positivos e negativos, sem que seja feita uma discussão às últimas 

consequencias quanto aos diferentes pontos de vista dos diversos sujeitos 

envolvidos. Não é o caso de buscar vítimas, nem o bem e o mau. Se o 

dinheiro, o capital, a mão-de-obra, o recurso natural são e/ou estão todos 

brasileiros, no Brasil, a questão é reconhecer que dificilmente se encontrará 

consenso em determinadas negociações. Qual a decisão tomada? De um 

lado, a capitalização da Petrobras tem contado com a participação do 

BNDES, de outro, parte significativa das chamadas rendas do petróleo estão 

comprometidas legalmente com o que Roberto Lobato Correa chamaria de 

reprodução da região produtora. Em outras palavras, passar a aproveitar a 

reserva de gás natural requer a existência de um mercado consumidor, fato 

que demanda algo que só recentemente o Brasil começa a investir em 

produzir. A conversão e ampliação tecnológica capaz de tornar o gás natural 

elemento-chave para a matriz energética brasileira implicou, por conseguinte, 
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na construção de 661 km em gasodutos sendo o poliduto com 279 km, no 

trecho do Urucu ao TA-Coari, mais o novo de 383 km de extensão de Coari 

até Manaus. Entende-se que o Pólo Industrial de Manaus constitui o principal 

alvo a ser atendido por este sistema de fornecimento energético, mas, antes, 

foi a Refinaria Isaac Sabbá a primeira unidade a receber o gás natural 

oriundo de Urucu (GOLDBERG, 2010). 

No Amazonas, o sistema isolado, responsável por gerar e distribuir 

energia elétrica, estabelece o uso de termelétricas movidas a óleo diesel em 

cada município, enquanto os pontos de entrega aguardam projetos, 

construções e inícios do funcionamento das termelétricas movidas a gás 

natural. As cidades receberam ramais da linha tronco na perspectiva de 

ampliarem o fornecimento de energia elétrica e reduzir o barulho e a poluição 

do ar caso haja a substituição da planta para o novo modelo. 

A entrada da Petrobras nos territórios dos municípios por onde o 

gasoduto atravessa, nos trechos Urucu-Coari-Manaus, é expressão do 

processo de expansão do capital e de modernização na Amazônia. Isso 

representa o ingresso do circuito superior em meio a um ambiente onde o 

circuito inferior parece predominar. Em outros termos, trata-se de indício de 

um processo de captura de cidades da região na cadeia produtiva da 

Petrobras, não simplesmente do lado do consumo de produtos finais e sim da 

oferta de matérias-primas. Enquanto uns se debruçam a certas condições 

ambientais próprias da Amazônia, outros se deparam em meio a um 

ambiente onde o circuito inferior predomina. É neste contexto que se procura 

diagnosticar as proporções entre as rendas governamentais geradas pelo 

segmento petrolífero e as diversas fontes de receita capazes de fazer das 

cidades amazonenses lugares melhores para se viver. Juntamente a isso 

está o cenário anunciado por AFONSO e GOBETTI sobre as especulações 

em torno do potencial petrolífero da camada do pré-sal se abre o debate 

nacional sobre a destinação dos royalties que poderão ser gerados. “As 

rendas governamentais derivadas da extração de petróleo e gás tendem a 

assumir papel cada vez mais central na agenda nacional de debates 

econômicos.” (2008; 232). 

A hipótese apresentada é a de que circula no estado do Amazonas e nos 

municípios do recorte espacial e temporal construído para esta pesquisa, 
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caso de Coari, Codajás, Anamã, Anori, Beruri, Manaquiri, Manacapuru, 

Carreiro e Iranduba, montantes significativos de dinheiro decorrentes de 

atividades geradoras de bens e serviços necessários a região, no entanto, a 

receita capaz de gerar impactos aos orçamentos públicos municipais pouco 

tem se tornado visível nas cidades correspondentes. Sem que a produção do 

espaço urbano tenha possibilitado uma infraestrutura urbana básica capaz de 

elevar os indicadores socioeconômicos, usualmente adotados para 

referenciar políticas públicas nacionais. De todo modo, convém observar a 

arrecadação de ICMS no estado do Amazonas específica para Petróleo, 

Combustíveis e Lubrificantes, segundo o que o Ministério da Fazenda, 

através do CONTEPE/ICMS apresenta: 

 
TABELA – Evolução da Arrecadação Específica de ICMS – AM para Petróleo, 
Combustíveis e Lubrificantes – Valores Correntes R$ 

ANO 1997 2000 2010 2012 

Arrecadação Específica - Petróleo, 
Combustíveis E Lubrificantes - 

Valores Correntes - AM 

46.676 90.498 656.88 524.509* 

Fonte: BRASIL, Ministério da Fazenda. CONFAZ - Conselho Nacional de Política 
Fazendária. Comissão Técnica Permanente do ICMS. 
http://www.fazenda.gov.br/confaz/boletim/. Acesso em: 03 de Mar. 2012. 

É possível afirmar que programas de integração nacional atingem as 

cidades do Amazonas. Mas dificilmente são mensuráveis de modo 

significativo as transformações nas vidas de coarienses, anorienses, enfim, 

nos espaços habitados destas cidades em geral. Por esta razão a pesquisa 

estabelece olhar relativamente distante do universo da gente que ali vive, 

quando adota critérios ligados à infraestrutura básica e aspectos 

orçamentários municipais. O projeto do gasoduto foi algo previsto no PAC, 

que intenta o atendimento a toda uma região, mas aqueles dentro da 

metragem do traçado dutoviário sofrem impacto abstraindo-se a possibilidade 

de uso concreto do fluido que por aí transita. 

O fato da Petrobras ser uma empresa estatal implica em terem 

formalizadas suas atividades produtivas, isso inclui a formalização na forma 

de contratos de serviços que inúmeras outras empresas, locais, nacionais e 

estrangeiras. A quantidade de estabelecimentos comerciais, prestadores de 

serviços hoteleiros, restaurantes, etc. sem que tenham práticas corriqueiras 

em grandes metrópoles como há no Rio de Janeiro, onde a referida estatal 
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está sediada. Cartões de crédito e de débito automático, notas fiscais, 

registros do CNPJ, fuso horário diferente do de Brasília, variedade de bancos 

com agências na cidade podem constituir aspectos limitadores a ao 

desenvolvimento de Coari enquanto base de apoio urbano as atividades 

produtivas de petróleo e gás no território do município de mesmo nome. 

O uso do ICMS como indicador se dá devido a várias razões: a 

primeira delas é o fato dele constar da lista dos mais importantes tributos do 

Sistema Tributário Nacional, outra é que, o referido imposto está no grupo 

dos que incidem sobre o ato da produção e da circulação de mercadorias, 

assim sendo, permitem considerar momentos da cadeia produtiva do 

petróleo, no caso, no território do estado do Amazonas, da rede logística, a 

qual a cidade aparece especialmente como condição de funcionamento (base 

de apoio) e centro consumidor. O fato da Petrobras ser a maior contribuinte 

do ICMS no Amazonas é argumento adicional para ter sido considerado 

neste “estudo de impacto”. A Petrobras também consta no topo da lista de 

empresas com ICMS recolhido por intermédio da Agência da SEFAZ em 

Coari. A estratégia de investigação a respeito do modo como a presença da 

Petrobras no Amazonas tem impactado nas cidades do Amazonas, em 

particular, aquelas relativas ao trecho do rio Solimões, portanto, municípios 

implicados entre Coari e Manaus. Há que se considerar indício de que as 

municipalidades tiveram suas receitas alteradas enquanto as pessoas tiveram 

expectativa de perceber benefícios em melhorias na infraestrutura e meios de 

renda. Lidar com a participação da Petrobras no montante do ICMS 

arrecadado pelo estado do Amazonas indica ainda a existência de diversas 

empresas ligadas ou não ao que está sendo considerado cadeia produtiva de 

petróleo e gás aqui, a produção, o consumo e a distribuição inclusive dos 

derivados. Entretanto, se tomado apenas o percentual de participação da 

pessoa jurídica Petrobras no cadastro nacional de contribuintes em relação 

ao ICMS total do Amazonas, o que se observou foi em torno de 20% no ano 

de 2008. 

Há que se considerar que os valores correntes apresentam variações 

que por si não representam variações reais, no caso dos valores pagos pela 

Petrobras ao estado do Amazonas o que se observa além da oscilação e 

aumento como resultante final entre o intervalo de 2001 a 2008, que em 
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termos matemáticos as duas formas contábeis assumem, é uma 

representação de aumento de 415,1% (se visto em valores correntes) ou de 

259,3% (se posto em valores reais, segundo o deflacionamento das quantias 

feito utilizando o IPCA- Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE e 

tendo 2000 como ano base). Importa esclarecer ainda que este montante 

recolhido refere-se ao apurado Petrobras, Substituição tributária, ICMS de 

importação, ICMS de extração de petróleo e mineração. Interessaria ainda 

detalhar como se chegou a este agregado, pois somente na Refinaria Isaac 

Sabbá – REMAN, em Manaus - Amazonas, da Petrobras são recolhidos, em 

2008, aproximadamente R$ 500 milhões/ano. Ademais, os referidos valores 

variam a depender de um aumento nas quantidades produzidas, mas 

especialmente nas oscilações do preço do petróleo que é uma commodity 

regulada pela dinâmica de um mercado mundial. A este respeito, convém 

dizer que a Petrobras, neste período, passou a constituir uma das empresas 

brasileiras com maior inserção internacional, de modo que tem sido 

referenciada como empresa transnacional emergente. Neste sentido, os 

dados disponibilizados no portal da ANP são mensais, por conseguinte, o 

cálculo do preço anual do petróleo consiste na média com base nos preços 

mensais. 

 

Da necessidade de esclarecer o uso do termo “indicador” atribuído a 

capacidade do ICMS indicar o movimento de mercadorias e serviços entre 

municípios e estados brasileiros, convém lidar com alguns problemas 

metodológicos. De um lado, há quem tenha a pretensão de investigar as 

variáveis típicas de um documento fiscal: a) as variáveis que determinam o 

valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, 

quantidade, valor da operação ou da prestação; b) os dados cadastrais do 

remetente e do destinatário; c) a data de emissão ou de saída. De outro, há o 

objetivo de avaliar o impacto da ação da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - 

Petrobras em cidades amazonenses, em particular, Coari, Codajás, Anamã, 

Anori, Beruri, Manaquiri, Manacapuru, Carreiro e Iranduba, porque estão a 

jusante do Terminal Aquaviário de Coari (administrado pela Transpetro) e a 

montante da REMAM. O ICMS pode ser visto como indicativo da 

complexidade das práticas espaciais convertidas aos cofres públicos como 
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um montante aparentemente homogêneo que somente se torna imposto após 

metamorfoses: a natureza que a geologia localiza e descobre torna-se 

recursos-naturais, que se transformam em matérias-primas para outras 

indústrias. Os investimentos em ciência e tecnologia encontram o capital 

produtivo da indústria do petróleo e gás natural como prioridade.  

O termo impacto pode assumir o sentido de impulso transmitido em uma 

colisão, associa-se ao choque de um objeto com algo contra o qual foi 

lançado. Se o Estado brasileiro ou a Petrobras, em particular, foi quem se 

lançou em meio a floresta amazônica então esta assumiria parcela do papel 

relativo ao princípio da causalidade. Uma ação ou um acontecimento deixa 

impressões sobre o espaço, as causas parecem evidenciadas diante dos 

efeitos de um sobre o outro, mas até que ponto há reais correlações visíveis 

e invisíveis? Em se tratando de práticas espaciais de antecipação, a 

exploração e transporte de petróleo e gás sem que tivessem infraestrutura 

para o consumo destas fontes energéticas e sem que tenha sido deliberado 

comprometimentos das receitas com despesas do interesse da sociedade, 

fica difícil de implicar em transformações espaciais expressas na paisagem 

ou sentidas pela população no espaço vivido. 

Qual indicador parece atender a uma necessidade de padrões de medida 

de um impacto em particular? A indicação de pesos e medidas (número de 

barris de petróleo, total de metros cúbicos de gás natural, etc.) capazes de 

precisar os efeitos causados pelas ações de uma grande empresa pode vir a 

quantificar uma variação nas cifras pagas pela circulação de mercadorias em 

metros cúbicos por dia (m3/dia), em toneladas, etc. transportadas anual, 

mensal e diariamente. Ou ter um indicador capaz de indicar o que (em quem, 

onde) está sendo (será e/ou foi) impactado? Em que medida o ICMS pode 

constituir um indicador e se mostrar conveniente para indicar o montante da 

receita recebida por uma Prefeitura Municipal no estado do Amazonas?  

Ou ainda, em que medida os gastos que têm sido feitos podem guiar 

mudanças em indicadores de desenvolvimento humano como o índice do 

PNUD, o IDH? Isso implica em pensar no ICMS enquanto indicador de 

condições ecológicas, culturais, sociais, econômicas, políticas presentes no 

cotidiano daqueles que vivem, moram, habitam, residem nestas cidades 

amazonenses. Em tese, um imposto desta natureza revela conteúdos muito 



 
Conteúdos e formas para interpretação e avaliação de impactos na Amazônia – Paola Verri de Santana 

 

gerais. Afinal, em última análise o que interessa antes da eficiência e da 

eficácia é a efetividade das ações humanas. Esforços coletivos para a 

satisfação das necessidades coletivas. Que ética é esta? O código da 

empresa hoje traz diretrizes ligadas à responsabilidade ambiental e social 

que movem as atuais estratégias de ação coorporativa. Através do site, a 

Petrobras divulga Balanços Socioambientais que publica anualmente além de 

uma lista de projetos que patrocina e/ou que toma no conjunto das ações 

mitigadoras, o fato é que deste modo vai mostrando participação em ações 

voltadas para o meio ambiente, a cidadania, o “fome zero”, o 

desenvolvimento de jovens e crianças. O fato é que quando as rendas do 

petróleo e gás (royalties, ICMS, participações especiais, etc.) entram no 

orçamento da prefeitura o cidadão quer ver e saber de que modo o dinheiro 

está sendo gasto. 

Parte-se da premissa de que as municipalidades tiveram receitas 

alteradas a partir das atividades da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras na 

Bacia do Solimões. Dentre as mediações colocadas no foco da análise da 

relação cidade e empresa está a estrutura do Estado, incluindo os órgãos 

governamentais que a compõem. O olhar crítico se deve a um criticismo 

filosófico necessário seja do ponto de vista de um interesse acadêmico-

científico como a intencionalidade de se cultivar uma postura cidadã de 

enfrentamento e acompanhamento de políticas públicas. Quais são as 

mediações?  Em se tratando de uma empresa específica, no caso, a 

Petrobras, convém lembrar que há a ANP, o MME, o BNDES, o IBAMA, o 

PIATAM, a UFAM, o INPA, a SEFAZ-AM, o IPAAM, as empresas prestadoras 

de serviços terceirizados (terciarização), os acionistas, etc. Em se tratando 

das cidades, há os municípios, as Prefeituras Municipais, a população 

residente, os trabalhadores, a população migrante, os bens e serviços. 

Uma crítica se faz urgente. No centro da Amazônia, pronunciar o nome da 

Petrobras pode significar alerta máximo de ambientalistas, ecologistas, 

indigenistas, etc. Há ação sem efeito e sem reação? É possível identificar as 

impressões deixadas pela Petrobras nas cidades da região em que atua? O 

Código de Ética do Sistema Petrobras estabelece os compromissos nas 

relações com o Meio Ambiente e as Comunidades. Mas os impactos não se 

restringem a este universo que aparece dividido em partes, como a lista de 
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áreas do conhecimento legalmente constituídas. Biólogos e antropólogos, por 

exemplo, dividem o trabalho intelectual em estudos e pesquisas que venham 

a inventariar a diversidade da fauna, da flora, de ribeirinhos e etnias. Somado 

a isso, a existência do Projeto Piatam pode induzir a interpretação de que a 

preocupação deva ser guiada pelos “Potenciais Impactos e Riscos 

Ambientais da Indústria do Petróleo e Gás no Amazonas”, significado dado 

ao nome adotado. Mas a assertiva aqui suscita o afastamento daquilo que foi 

criado, no ano 2000, como uma atividade da Universidade Federal do 

Amazonas – UFAM. Aliado a isso estaria o EIA – RIMA, Relatório de Impactos 

Ambientais – Gasoduto Coari-Manaus, elaborado no Centro de Ciências do 

Ambiente - CCA – UFAM, 2004. Aliado aos centros de pesquisa estaria o 

financiamento do Fundo Setorial de Petróleo e Gás Natural – CT Petro, 

gerido pela Finep – Financiadora de Estudos e Projetos.  Disso parece ter 

relação o Instituto PIATAM – Instituto de Inteligência Socioambiental 

Estratégica da Amazônia, razão social criada em 2007, com sede em Manaus 

e objetivo de realizar “atividades de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento 

Institucional de cunho ambiental, a fim de promover a modernização 

organizacional e a formação de quadros técnicos e gerenciais para o setor 

público e empresas privadas”. 

Há que se olhar este estudo sobre as ações da petrobras também sob a 

ótica dos grandes projetos na Amazônia, no estado do Amazonas, em 

particular, aqueles ligados à exploração de petróleo e gás na Província de 

Urucu, Coari-AM, na Bacia do Solimões. Na realidade, importa avaliar o 

impacto da ação da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras nas cidades 

da região do Rio Solimões. Uma pergunta se faz presente, qual a presença 

da Petrobras na cidade de Coari e na de Codajás, Anamã, Anori, Iranduba, 

Manacapuru, enfim? O desenvolvimento de atividades produtivas relativas ao 

potencial energético pode ser justificado pela demanda do próprio mercado 

consumidor local e regional num momento em que a industrialização, de 

indutora da urbanização passa a ser induzida por esta última. Mas isso tem 

sido gerido através dos recursos provenientes da cadeia produtiva do 

petróleo e gás no Amazonas? Neste campo temático encontram-se 

problemas de diferentes escalas geográficas - local, urbana, nacional, global.  

O Sebrae elaborou um Guia do Gestor de Município Petrolífero para 
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orientar cada prefeito no sentido de melhor beneficiar-se das vantagens que 

os recursos oriundos da exploração de petróleo e gás natural oferecem. De 

certo modo, isso parece resultar da convergência das Unidades de Políticas 

Públicas Desenvolvimento Setorial em busca da inserção das micro e 

pequenas empresas no crescimento econômico gerado pela atividade 

petrolífera. De todo modo, este Guia se divide em três partes: 

1. alerta sobre o fim da exploração do petróleo, com exemplos sobre a decadência 
de ciclos econômicos, como Serra Pelada, no Pará, onde funcionou o maior 
garimpo de ouro do mundo. 

2. orientações sobre como se calcula o pagamento dos royalties e gráficos sobre o 
quanto de royalties recebem a União, os estados e municípios. 

3. sugeridas políticas que os municípios podem adotar para embarcar no bonde da 
retomada do crescimento econômico com maior distribuição de renda. 

Produção de ciência para “melhor” produzir o espaço produtivo, para 

“melhor” produzir um espaço habitado, para “melhor” produzir bens e serviços 

necessários a um cotidiano cada vez mais urbano, para “melhor” atender a 

demandas produzidas cotidianamente, para “melhor” produzir o que quer que 

seja consumível, portanto, que seja capaz de realizar-se enquanto 

mercadoria. Esta necessidade de circulação de mercadorias parece ser 

explicitada com o ICMS, mas antes pressionam a pesquisa e o 

desenvolvimento em ciência capaz de maximizar o aproveitamento dos 

recursos naturais e o uso de matérias-primas. 

Segundo Santana (2009:8), “A presença de produtos finais da 

Petrobrás no cotidiano também é significativa tanto no urbano como no rural”, 

nestes termos convém verificar o quanto as refinarias da Petrobras no Brasil 

produzem bens finais conhecidos no dia a dia, seja através de consumo 

direto das famílias, seja por intermédio de campanhas publicitárias na mídia 

televisiva, impressa e de matérias jornalísticas técnicas e especializadas, etc. 

De todo modo, a longa lista de usos dos derivados de petróleo e gás é 

reveladora da de um cotidiano imerso a uma indústria como segue: Ácido 

nítrico, aguarrás, amônia, asfaltos, benzeno, bunker, bunker para navios, 

componentes da gasolina da fórmula 1, coque, coque para exportação, 

derivados de petróleo e gás natural, diesel ecológico, diesel, diversos tipos de 

naftas, enxofre, gás carbônico, gás de cozinha, gás natural, gasolina de 

aviação, gasolina podium, gasolina, GLP, Hidrogênio, Iso-butano, JP1, 

lubrificantes, nafta petroquímica, nafta, óleo amaciante de fibras, óleo 

combustível para navios, óleo diesel metropolitano (com baixo teor de 
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enxofre), óleo diesel, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, parafinas, 

produtos para asfalto, propano, propeno, querosene de aviação, querosene, 

solventes especiais.solventes parafínicos e aromáticos, solventes, tolueno, 

uréia fertilizante, uréia industrial, uréia pecuária, gasolina, HeatingOil, GLP, 

coque, enxofre. 

Santana (2009:7) em respeito a Petrobras e a Vale, escreve que:  

As commodities petróleo, gás e minério de ferro, destas 
empresas exploradoras de recursos naturais, não teriam 
mercado consumidor se não houvesse uma sociedade 
urbana desenvolvida imersa em modos de vida modernos 
caracterizados pelo uso de automóveis, eletrodomésticos, 
concretos armados dos edifícios verticalizados, etc. 

Como estes produtos, finais ou não, entram no cotidiano das pessoas 

no Brasil e no mundo, principalmente, nas cidades amazonenses não é a 

questão central perseguida. Mas há que se reconhecer que a vida das 

pessoas tem se transformado, estudos como o pólo de duas rodas, os 

hábitos alimentares, estudados por SCHOR, são reveladores de um cotidiano 

imerso a uma rede urbana que não funcionaria sem que houvesse uma 

complexa cadeia produtiva como é a do petróleo e gás. Uma produção de 

combustível que é medida em m³ (metros cúbicos), uma produção de gás 

liquefeito medida em toneladas, um processamento de petróleo e gás natural 

calculados por ano. Enquanto isso a dinâmica das cidades transforma a 

própria dinâmica interna da cidade. A necessidade de pontes em detrimento 

de catraieiros, a necessidade de motocicletas ao invés de canoas, a 

necessidade de motor de rabeta ao invés de remos, são exemplos 

corriqueiros da realidade menos ribeirinha ou ao menos mais urbanizada nos 

moldes homogeneizantes que parece se estabelecer. Nestes termos o urbano 

vai se desenvolvendo em pequenas e médias cidades da Amazônia 

brasileira. 

Mas o desenvolvimento urbano de que o Estatuto da Cidade, os 

Planos Diretores tratam talvez esteja mais próximo ao que o Guia do Gestor 

de Município Petrolífero, com o SEBRAE. A este respeito, a apresentação do 

Diretor-presidente do Sebrae, Silvano Gianni, adverte: 

Embora seja um bem finito, o petróleo gera riquezas 
imediatas, como os royalties pagos aos municípios. O bom 
uso desses recursos é uma poderosa alavanca para o 
desenvolvimento municipal sustentável e socialmente 
responsável, permitindo a geração de novos negócios, 
emprego e renda.  
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No Amazonas, o Sistema Isolado de geração e distribuição de energia 

elétrica funciona de modo a abastecer pequenas e médias cidades. As 

termelétricas instaladas por volta dos anos 1970 são movidas a óleo diesel, 

mas o plano de aproveitamento das reservas de gás natural encontradas no 

Urucu (Coari-AM) induziu o projeto de construção de ramais capazes de 

interligarem as cidades por onde a linha tronco do Gasoduto Coari-Manaus 

atravessa. 

GRÁFICO: Repasses de ICMS recebidos do Amazonas (1999 – 2007) 

  

 

Fonte: BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos 
Municípios (FINBRA). Brasília: STN, 2000-10. Acesso em: 16 ago. 2011. Disponível em: 
www.stn.fazenda.gov.br.  

 

Pensar na variação dos repasses implica pensar em outros componentes 

das receitas municipais, mas também nos pesos que têm se comparados 

variáveis territoriais como a extensão destes municípios, a proporção da 

distribuição da população entre rural e urbana e mesmo as taxas de 

crescimento demográfico. Os processos de urbanização, que caracterizam as 

unidades da federação no Norte do país, exigem clareza quanto às 

particularidades que definem o que seja o urbano, a cidade e o espaço 

político-administrativo da municipalidade. Convém lembrar que a área 

urbanizada frente a extensão territorial dos municípios em análise 

corresponde a um “ponto numa imensidão” inserido numa representação 

cartográfica deste todo cuja área político-administrativa municipal é publicada 

no Censo (2000) dos Municípios Brasileiros do IBGE e divulgado pelo 

IPEAdata:  

Município Km2 (1) População 
total - 2010 

Densidade 
demográfica 

Km2 (2) Pop. urbana - 
2010 

Coari 57.277,9 75.965 1,326 1,292   49 651  

Codajás 18.904,6 23.206 1,227 1,363 15806 

Beruri 17.250,4 15.486 0,898 Indef.   7 778  

Manacapuru 7.335,4 85.144 11,607 4,328 60174 

Anori 6.247,0 16.317 2,612 1,045   10 000  
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Careiro 6.097,4 32.734 5,368 Indef.   9 437  

Manaquiri 3.967,6 22.801 5,747 Indef. 7062 

Anamã 2.454,0 10.214 4,162 Indef.   4 174  

Iranduba 2.203,8 40.781 18,504 0,950 28979 
FONTE: 1) Área Geográfica publicada no Censo de 2000 - Km

2
 dos municípios 

brasileiros apud IpeaData. 2) Calculo de área urbana, sede do município, no Quantum 
Giz e dados IBGE e Ministério das Cidades. Organizado por Paola Verri de Santana. 

 

Sem diferenciar o uso e a ocupação do solo urbano a priori, a 

diferença entre a área territorial do município e as compreensões sobre o que 

seja território urbanizado, em particular, as áreas urbanizadas contínuas, em 

especial, onde está a sede dos municípios, convém mostrar a disparidade 

quanto a ordem de grandeza. A capital do estado do Amazonas, Manaus, 

com uma extensão territorial de 11.407,7 km2 registrou no Censo 2010, um 

efetivo populacional de 1.802.014, predomina concentrado em uma área 

urbana3 de 234,387 km2. Essas magnitudes, quando comparadas com a 

capital paulista ilustra uma relação inversa no que diz respeito à extensão do 

município de São Paulo, calculada em 1.525,0 km², e a apresentada pela 

área da mancha urbana, aproximar-se de 1.893,476 km², com forma e 

dimensão que transbordam sua unidade municipal. Estas áreas geográficas 

têm mudado ao longo da história seja por redivisão de municípios (práticas 

espaciais como desmembramento e remembramento) ou por mudança nos 

métodos de mensuração. Isso implica esclarecer que o universo de 

municípios adotado é definido pelo IBGE no levantamento censitário, o que 

nem sempre coincide com o oficialmente existente ou instalado em diferentes 

datas de referência. Para ilustrar, a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros 

do IBGE, planejada e orientada por Jurandyr Pires Ferreira, em 1957 

registrava a existência de 43 municípios no estado do Amazonas. Anamã e 

Anori constavam na época como distritos de Codajás.  Ou seja, o que era o 

todo pode ter se transformado em parte e o que era parte passar a ser uma 

totalidade nova ao emancipar-se como novo município. A recomendação de 

inibir e evitar urbanização em torno das instalações da Petrobras, e a pré-

existência de cidades na região que possam atender a funções de apoio 

parece impedir que uma cidade-empresa seja fundada e venha a crescer. 

Mas o Pólo Arara, no Urucu, tem instalações de uma cidade, uma espécie de 

                                            
3  Calculo de área urbana, sede do município, no Quantum Giz e dados IBGE e Ministério 

das Cidades. Organizado por Paola Verri de Santana 
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serviço de hotelaria onde os trabalhadores permanecem em regime de 

revezamento de 14 para 20 dias. 

Ao contrário de sugerir uma regressão a história da emancipação de 

municípios e elevações a categoria de cidade, as observações vêm 

evidenciar que o rateio dos recursos provenientes do estado aos municípios 

depende de aspectos como os ora elencados, assim como cada 

municipalidade o reparte territorialmente entre as comunidades rurais e a 

sede do município, por exemplo. A distribuição da população também revela 

componente influente frente a decisão de repartir os recursos administrados 

pelas prefeituras. Neste caso, o gráfico abaixo explica em que medida a vida 

na cidade vai ganhando importância, Manacapuru e Coari tiveram 

crescimento significativo da população urbana da década de 1990 para os 

dias atuais e Iranduba teve um vertiginoso aumento a partir dos anos 2000. 

Embora a população de Coari seja inferior a de Manacapuru, convém colocar 

esta última no contexto dos municípios integrantes da Região Metropolitana 

de Manaus, que somam oito, são eles: Careiro da Várzea, Iranduba, 

Manacapuru, Manaus, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Presidente 

Figueiredo. 

A proposta de observar o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços – ICMS como indicador4 para a análise da questão em apreço 

implica em discutir e demonstrar a medida que a receita entra no orçamento 

municipal (com a rubrica de transferências governamentais, em particular, na 

forma de repasses estaduais a título de cota-parte do ICMS) é também o 

dinheiro (que está ligado ao debate entorno do capital financeiro e que 

aparece como peça-chave no processo de globalização da economia) que 

passa a circular naquele território através das finanças públicas municipais. 

Nestes termos, visualiza-se um veículo de intensificação da monetarização e 

financeirização da economia, tanto é que o valor dos repasses realizados a 

cada mês e ano podem oscilar em função do preço mundial do barril de 

petróleo, bem como em função das variações da taxa de câmbio e de juros. 

Assim, as formas de financiamentos de obras de “urbanização”, infraestrutura 

                                            
4  Esclarecendo que o uso do termo indicador tende ao entendimento de uma 

representação de estudos e metodologias de representação e interpretação da realidade 
com base na construção de indicadores (métodos quantitativos para variáveis qualitativas 
e análise de correlação) sem que se objetive aqui qualquer finalização fechada, mas sim 
a potencializarão da reflexão. 

Ano 1:  1991 
Ano 2:  1996 
Ano 3:  2000 
Ano 4:  2007 
Ano 5:  2010 
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básica urbana, atendimento a saúde e educação, por exemplo, nestas 

pequenas e médias cidades amazonenses, estão condicionadas de alguma 

maneira ao modo como o capital financeiro se faz presente nas finanças e 

consequentes políticas públicas. 

 
Considerações Finais 
 
A construção de uma crítica conduzida por situações concretas e 

experiências empíricas específicas ao caso de cidades do estado do 

Amazonas – Brasil.  Grandes projetos, como os da Petróleo Brasileiro S. A. - 

Petrobras, que atravessam municípios da calha do rio Solimões, implicam em 

mudanças inclusive com componentes orçamentárias, tendo em vista 

cobranças de impostos e royalties, por exemplo, que alteram os cofres 

públicos. Há impacto financeiro e uma espécie de metamorfose inerente a 

este processo produtivo indutor e induzido pela industrialização e 

urbanização. A cadeia produtiva do petróleo, da exploração de recursos 

naturais ao consumo de bens finais, combustíveis utilizados nos meios de 

transporte, representam área de influência e impactos qualitativos e 

quantitativos, apesar de parecerem tanto imensuráveis quanto estimáveis.  
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