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INTRODUÇÃO DO CEO

Bem-vindos ao Sumário de
Sustentabilidade da Shell, um resumo
do nosso Relatório de Sustentabilidade
relativo a 2009. O documento
descreve nossos esforços para
satisfazer a demanda energética da
maneira certa: com respeito pelas
comunidades e pelo ambiente.
A mudança climática continua sendo um
grande desafio global. Pela primeira vez,
os países responsáveis pelos maiores
volumes de emissão de CO2 reconheceram,
em Copenhague, a necessidade de
trabalhar por um novo futuro energético
de baixo carbono. A Shell prosseguirá seu
trabalho junto aos governos para ajudar
a desenvolver as bases regulatórias que
consideramos essenciais ao estabelecimento

NOSSO ENFOQUE SOBRE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Nossos princípios empresariais,
padrões ambientais e sociais e
nossa governança corporativa
sustentam nosso enfoque sobre
desenvolvimento sustentável.
Os Princípios Empresariais Gerais da Shell
incluem nosso compromisso de contribuir
para o desenvolvimento sustentável. Para
nós, isto significa ajudar a satisfazer as
crescentes necessidades energéticas do
mundo, de maneira econômica, ambiental
e socialmente responsável.
Nossa meta é compartilhar benefícios e
reduzir impactos, selecionando os projetos
nos quais investimos, aprimorando a
maneira pela qual conduzimos nossas
operações e fabricando produtos melhores.
Isto requer um equilíbrio entre interesses de
curto e longo prazo, além da integração de
considerações de natureza econômica,
ambiental e social à tomada de decisões
empresariais.

de um preço para o CO2, que permita
às companhias investir em eficiência
energética, em novos produtos de
baixo CO2 e na tecnologia de captura
e armazenamento do carbono (CAC).
Contudo, enquanto trabalhamos por esta
meta, precisamos focar nas soluções que
podemos fornecer agora.
O gás natural mais econômico e de queima
mais limpa pode ser tanto uma ponte para
um futuro energético de baixo carbono,
quanto uma parte central do futuro mix
energético. A produção de gás natural
da Shell vem aumentando há muitos anos
e representará mais da metade de nossa
produção total de energia por volta de
2012. Quanto à CAC, participamos de
vários projetos destinados a desenvolver
esta tecnologia essencial.
Estamos também ajudando nossos
clientes a usar menos energia através
do desenvolvimento de combustíveis
e lubrificantes mais avançados. Os
biocombustíveis de baixo carbono

Temos padrões obrigatórios que embasam
nossos Princípios Empresariais. Muitos deles
referem-se ao desenvolvimento sustentável,
incluindo saúde, segurança e meio ambiente
(HSSE) e performance social (PS). Em 2009
incluímos a performance social na versão
atualizada de nossa Política e Compromisso
de HSSE, e lançamos o HSSE & SP Control
Framework (Quadro de Controle de HSSE e
Performance Social). O documento explica
os requisitos da Shell relativos à forma pela
qual operamos, inclusive como trabalhamos
com as comunidades próximas de nossas
operações.

representam uma das melhores e mais
imediatas opções comerciais para reduzir
as emissões de CO2 geradas pelos
combustíveis para o transporte. No começo
de 2010, assinamos um memorando de
entendimento ("MoU") não vinculante com a
Cosan para formação de uma joint venture
no Brasil, dedicada à produção de etanol a
partir da cana-de-açúcar - o combustível que
gera atualmente o menor volume de CO2.
Acredito que o desenvolvimento sustentável
funciona melhor quando é plenamente
integrado às nossas decisões empresariais,
o mais cedo possível. Segurança e
performance ambiental e social estão agora
mais próximas do cerne de nossos planos e
decisões de negócio.
É exatamente assim que deve ser, para que
possamos enfrentar os complexos desafios
que nos aguardam, de forma mais eficiente
e responsável.
Peter Voser
CEO - Chief Executive Officer

O Comitê de Responsabilidade Corporativa
e Social da Royal Dutch Shell plc avalia as
políticas e o desempenho da companhia
em relação ao desenvolvimento sustentável.
A responsabilidade gerencial pelo
desenvolvimento sustentável cabe a nosso
CEO e ao Comitê Executivo.
O desenvolvimento sustentável faz parte da
maneira pela qual avaliamos o
desempenho geral de nossos negócios e
recompensamos nosso pessoal,
respondendo por 20% do Scorecard
da Shell que usamos na determinação
dos bônus.

NOSSO DESEMPENHO EM 2009
Em 2009 a Shell iniciou a produção
de nossos principais projetos de
petróleo e gás, avançou em outros
projetos e continuou trabalhando
para melhorar sua performance
ambiental e social.

ECONÔMICO

	Nossa receita totalizou US$ 12,7 bilhões.
Nosso investimento de capital líquido de
aproximadamente US$ 29 bilhões contribuirá
para sustentar o negócio no futuro.

Nosso investimento de US$ 1,1 bilhão em
pesquisa e desenvolvimento foi o maior do
setor de energia, segundo os relatórios anuais.

Teve início a produção de gás natural
liquefeito em Sakhalin II (participação da
Shell: 27,5%), no extremo leste da Rússia.

Até o fim do ano, a produção no projeto de
águas profundas de Parque das Conchas
(participação da Shell: 50%), no litoral
brasileiro, havia ultrapassado um milhão de
barris de petróleo.

Uma nova unidade de produção de
monoetilenoglicol (MEG) entrou em operação
em Cingapura, assinalando um marco
decisivo para o complexo petroquímico Shell
Eastern (100% Shell), que se tornará
plenamente operacional em meados de 2010.

Continuamos a construção do projeto Pearl
GTL (100% Shell), a maior usina de conversão
de gás em líquidos do mundo, e do Qatargas
4 (participação da Shell: 30%), importante
projeto de GNL.

FATOS E NÚMEROS

SOCIAL E AMBIENTAL


Em 2009 registramos o mais baixo índice de
lesões corporais, 22% inferior ao do ano
anterior.

Nosso projeto de expansão das areias
petrolíferas, no Canadá, registrou 43 milhões
de horas de trabalho sem lesões com
afastamento – um recorde para a Shell –
enquanto o complexo petroquímico Shell
Eastern, em Cingapura, alcançou 38 milhões
de horas de trabalho.

As emissões diretas de gases de efeito estufa
(GEE), geradas pelas instalações que
operamos, totalizaram 67 milhões de
toneladas, em uma base de CO2 equivalente
em 2009. Número 11% abaixo do nível de
2008 e cerca de 35% abaixo do nosso nível
comparável de 1990.

Prosseguimos na implementação de programas
de gerenciamento de energia de longo prazo,
a fim de melhorar nossa eficiência energética.

Continuamos colaborando no desenvolvimento
de tecnologia para capturar CO2 e armazenálo no subsolo por intermédio de nossa
participação em vários projetos experimentais.

O Centro de Tecnologia Shell em Amsterdã
(foto na página ao lado), inaugurado na
Holanda, é quase CO2 neutro.
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A SHELL E O FUTURO ENERGÉTICO
O mundo caminha em direção a um
novo futuro energético de baixo
carbono. Mas levaremos várias décadas
até chegar lá. A Shell está dando passos
hoje para ajudar a criar o sistema
energético do futuro.
Até 2050 a população mundial deve aumentar em
dois bilhões de pessoas e a demanda de energia deve
ser duas vezes maior que a atual. Ao mesmo tempo, as
emissões de gases de efeito estufa precisam ser
reduzidas pelo menos à metade para que o planeta
possa evitar o impacto de uma significativa mudança
climática.
No futuro, nossas economias serão movidas por um
mix de combustíveis e fontes de energia mais diverso
do que nunca. Até 2050 os biocombustíveis, energia
eólica, solar e outros renováveis poderão fornecer 30%
da energia mundial, segundo os cenários energéticos
da Shell. O gás natural desempenhará um papel cada
vez maior. O petróleo continuará sendo uma fonte de
energia importante durante várias décadas, assim
como o carvão. Mas esperamos que a indústria,
automóveis e aparelhos domésticos tenham maior
eficiência energética do que têm hoje.
À medida que vários projetos importantes da Shell
entrarem em operação nos próximos anos, o equilíbrio
de nosso portfólio sofrerá alterações. Até 2012, o gás
natural representará mais de 50% da nossa produção
de energia. O gás é mais limpo e tem maior eficiência
energética que o carvão, além de produzir até 70%
menos CO2, quando usado para gerar a mesma
quantidade de energia.

MUDANÇA CLIMÁTICA

A mudança climática é um dos maiores desafios universais da sociedade. Devido à recessão, uma mudança
de rumo em direção a um menor consumo de energia por empresas e consumidores retardou o crescimento
das emissões globais de gases de efeito estufa. À medida que a retração se dissipa e a demanda de energia
aumenta, o desafio será manter um uso mais eficiente da energia e lidar com as emissões de CO2. As bases
regulatórias globais continuam sendo essenciais, mas seu desenvolvimento deve levar alguns anos. Ainda
assim, podemos fazer muita coisa agora.
NOSSAS SEIS VIAS PARA REDUÇÃO DO CO 2

Em 2008 identificamos seis vias principais a seguir em nossos esforços para reduzir o CO2 e ajudar a concretizar
um futuro energético de baixo carbono. Aqui você encontra um resumo de nosso desempenho em 2009:
1. Aumentar a eficiência de nossas operações.
Adotamos programas de longo prazo e estamos investindo na melhora da eficiência energética em todas as
nossas operações e projetos. Em 2009, a eficiência energética melhorou em certos setores do nosso negócio e
diminuiu em outros. Todos os novos escritórios da Shell devem seguir rigorosos padrões de eficiência
energética, reconhecidos internacionalmente.
2. Estabelecer uma considerável capacidade em captura e
armazenamento de CO2 (CAC).
Continuamos participando de diversos projetos experimentais para contribuir com o avanço das tecnologias e
dos conhecimentos sobre a CAC - incluindo o maior e mais tecnicamente avançado projeto experimental do
mundo, em Mongstad, na Noruega, que deverá capturar até 100 mil toneladas de CO2 por ano, a partir de
2011. Confirmamos também nossa participação no projeto Gorgon de gás natural liquefeito (GNL –
participação da Shell: 25%), na Austrália, que incluirá tecnologia CAC para capturar até 4 milhões de
toneladas anuais de CO2. Caso se concretize, nosso projeto proposto Quest, em Alberta, no Canadá, vai
capturar e armazenar mais de um 1 milhão de toneladas de CO2 por ano.
3. Continuar pesquisando e desenvolvendo tecnologias que aumentem a
eficiência e reduzam as emissões na produção de hidrocarbonetos.
Investimos US$ 1,1 bilhão em todas as nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Assinamos um
acordo para instalação de uma nova tecnologia chamada Cansolv alimentada a carvão - em uma central
elétrica do País de Gales - que usa vapor e produtos químicos para capturar o CO2 pós-combustão e os gases
de dióxido de enxofre. A tecnologia deverá estar implementada até 2011.

Os biocombustíveis com teor de carbono mais baixo
farão parte cada vez maior de nossos esforços no
sentido de reduzir o CO2 gerado pelos combustíveis
para o transporte. Estamos também criando produtos
que ajudam os clientes a emitir menos CO2, como o
diesel e a gasolina Shell FuelSave. Em 2009,
continuamos investindo no desenvolvimento de
combustíveis e lubrificantes, bem como no
aperfeiçoamento de nossas tecnologias para redução
de emissões. Durante os últimos cinco anos, investimos
US$ 2 bilhões em CAC e energias alternativas,
incluindo os biocombustíveis. Mantivemos também
nosso esforço para melhorar a eficiência energética
nas refinarias e fábricas de produtos químicos da Shell.

4. Desenvolver fontes de energia de baixo CO 2, incluindo gás natural e
combustíveis de baixo carbono.
A produção de gás natural da Shell vem aumentando há muitos anos. A partir de 2012, produziremos mais gás
do que petróleo. Somos um dos maiores fornecedores mundiais do GNL, que fornece eletricidade para indústrias
e residências em cidades distantes dos campos de gás. Somos o maior distribuidor mundial de biocombustíveis
para o transporte, com 9 bilhões de litros vendidos em 2009. Também investimos em novas tecnologias e
pesquisa para desenvolver biocombustíveis avançados para o futuro.

A criação de um novo futuro energético de baixo
carbono levará tempo. Não existe uma única solução.
Mas dar passos decisivos e positivos ajudará o mundo
a atingir a meta mais depressa – e com menor impacto
ambiental – no futuro.

6. Trabalhar com governos e defender a necessidade de uma regulação
mais eficiente de CO2.
Antes da conferência da ONU sobre mudança climática em Copenhague, exigimos dos principais governos a adoção
de medidas políticas que permitissem às companhias desenvolver as tecnologias necessárias para lidar com emissões
de CO2. Continuamos defendendo a implantação de mecanismos baseados no mercado, até mesmo um preço global
para o CO2, que estimulem a indústria a investir em tecnologias CAC e medidas eficazes de eficiência energética.

www.shell.com/scenarios

5. Gerenciar a demanda de energia por meio do crescimento do mercado
para produtos e serviços que ajudem os clientes a usar menos energia e
emitir menos CO2.
Em 2009 lançamos Shell FuelSave, o combustível de maior eficiência que já produzimos. O uso deste
combustível pode representar uma economia de até um litro, em um tanque de 50 litros. Além disso, continuamos
desenvolvendo e oferecendo lubrificantes avançados, com objetivo de aumentar a eficiência energética.

NOSSAS OPERAÇÕES EM FOCO
SEGURANÇA
A segurança continua sendo nossa principal
prioridade. Nosso desempenho em segurança foi
significativamente melhor em 2009. Alguns de
nossos maiores projetos estabeleceram recordes de
segurança e registramos o mais baixo índice de
lesões corporais jamais alcançado pela Shell na
totalidade da companhia. Ocorreram 55% menos
acidentes rodoviários fatais do que em 2008. Mas
sabemos que é preciso fazer mais. Em 2009, 20
pessoas morreram enquanto trabalhavam para a
Shell (um funcionário e 19 contratados), sendo dois

casos resultantes de acidentes industriais. Lançamos
nossas mandatórias 12 Regras que Salvam Vidas,
para reforçar a prevenção da ocorrência de lesões
graves ou fatalidades. Usamos tecnologia nos
veículos para monitorar o desempenho de mais de
20 mil motoristas na Rússia, África, América Latina,
Ásia e em partes do Oriente Médio. Continuamos
investindo na segurança de nossas operações,
aperfeiçoando equipamentos em nossas instalações
Upstream e aumentando a confiabilidade de nossas
bases de Downstream.

IMPACTOS AMBIENTAIS
Desde 1990, nossas emissões de GEE baixaram
em aproximadamente 35% em uma base
comparável. Em 2009, as emissões de GEE das
instalações operadas pela Shell foram de 67
milhões de toneladas, em base de CO2 equivalente,
ou seja, 11% abaixo do nível de 2008. Isto se deve
a um melhor desempenho operacional, à demanda
mais baixa de nossos produtos devido à retração
econômica, a alguns hiatos na produção da
Nigéria e à venda de algumas de nossas
instalações. A queima de gás em nosso negócio

Upstream foi responsável por 11% do total de
emissões de GEE que geramos em 2009. Na
Nigéria, o avanço para por fim à queima contínua
em nossas operações foi prejudicado pela situação
da segurança e pela falta de financiamento por
parte de nosso parceiro governamental. A Shell
opera em algumas áreas sensíveis do ponto de vista
ambiental, e, naquelas que são ricas em
biodiversidade, temos planos de ação pela
biodiversidade que abrangem tanto projetos novos
quanto aqueles já em andamento.

NOSSOS VIZINHOS
Muitas vezes nossos projetos e instalações operam
perto de comunidades. O enfoque que mantemos
na totalidade da companhia consiste em ouvir e
responder a nossos vizinhos. Nossos requisitos de
performance social definem aquilo que todas as
nossas operações devem fazer a fim de elevar a
performance nesta área, incluindo a implementação
de planos de performance social nos estágios mais
iniciais possíveis, a gestão do reassentamento e a
criação de um procedimento de ouvidoria.
Trabalhamos com as comunidades locais para

compartilhar benefícios, como os empregos e
serviços locais que ajudamos a criar. Em 2009,
compramos mais de US$ 13 bilhões em
mercadorias e serviços providos por empresas
locais em países de baixa e média renda . Além
disso, aplicamos cerca de US$ 132 milhões em
investimentos sociais voluntários. Apoiamos projetos
de desenvolvimento comunitário indiretamente, por
intermédio da instituição independente Shell
Foundation, e diretamente, através de programas
locais aplicados pelas operações Shell.

NIGÉRIA
A Shell está na Nigéria há mais de 50 anos, mais
tempo do que qualquer outra companhia de
energia internacional. Nossas operações no país
contribuíram com aproximadamente 9% da
produção global total da Shell em 2009. Nos
últimos anos, a violência de militantes, a sabotagem
e o roubo organizado em larga escala de gás
natural condensado e petróleo, no Delta do Níger,
prejudicaram severamente a produção de petróleo
e gás. Esse problema causou danos ambientais,
atraso nos projetos e prejuízo à subsistência de

muitas pessoas. Há um alto grau de ameaça às
pessoas que trabalham nas operações de petróleo e
gás na Nigéria. Apesar desses desafios em relação
à segurança, o trabalho prossegue em vários
projetos. Na nova central elétrica Afam VI, de
650 MW, houve aumento da produção em 2009,
enquanto isso, está próxima a conclusão da
construção de Gbaran-Ubie – o maior projeto de
gás já construído na Nigéria. Ambos os projetos
apoiarão os esforços do governo pela ampliação
do fornecimento de energia.

SATISFAZENDO A DEMANDA ENERGÉTICA
COMBUSTÍVEL MAIS LIMPO
PARA ENERGIA

A Shell produz gás natural suficiente para abastecer
cerca de 200 milhões de residências europeias. Até
2012, o gás natural representará mais da metade de
nossa produção de energia. Somos um dos maiores
fornecedores mundiais de GNL, o que nos permite
transportar gás natural para grandes e pequenas
cidades que os gasodutos não atingem. O início das
operações de Sakhalin II, na Rússia, em 2009,
contribuiu substancialmente para o aumento de
nossa produção de GNL. Tomamos a decisão final
de investimento no projeto Gorgon (participação da

Shell: 25%), na Austrália, que produzirá cerca de 15
milhões de toneladas anuais de GNL durante quase
40 anos. O campo de gás de Ormen Lange, no Mar
da Noruega, que operamos com participação de
17%, fornece ao Reino Unido quase 20% do gás de
que o país precisa. Na América do Norte, nossa
produção do gás contido em formações rochosas
estreitas aumentou em mais de 60% em 2009.
Continuamos a construção de nossos projetos de
GNL no Qatar, assim de outros importantes projetos
de gás na Irlanda e na Nigéria.

AUMENTANDO OS SUPRIMENTOS
A fim de atender à demanda de petróleo, estamos
aumentando a produção a partir de ambientes mais
difíceis do ponto de vista técnico. Participamos em
projetos de águas profundas no Golfo do México, e
ao longo das costas de Brasil, Malásia e Noruega. A
produção nas areias petrolíferas do Canadá
respondeu por 2,5% da nossa produção total de
petróleo e gás em 2009. A partir de 2011, um
esforço de expansão acrescentará até 100 mil barris
diários de óleo cru sintético à produção do Projeto das
Areias Petrolíferas de Athabasca (participação da

Shell: 60%). Extrair mais de campos petrolíferos já
existentes é uma opção eficiente para aumentar a
produção. Desenvolvemos tecnologias aprimoradas
de recuperação do petróleo e a tecnologia Shell Smart
Fields®, destinada a aumentar a produção. O Ártico
oferece novas oportunidades para desenvolvimento
de recursos e acreditamos que, graças aos 50 anos
de experiência da Shell no Alasca, Canadá, Noruega
e Rússia, dispomos de amplos conhecimentos sobre a
forma responsável e segura de trabalhar em
condições árticas e subárticas.

TRANSPORTE MAIS SUSTENTÁVEL
O transporte rodoviário é uma das principais fontes de
emissões de CO2. Buscamos ajudar nossos clientes a
usar menos energia, através da oferta de combustíveis
e lubrificantes mais avançados e do incentivo de
hábitos de direção econômica. Em 2009, lançamos o
Shell FuelSave na Holanda, Turquia, Malásia,
Cingapura e Hong Kong, e o mesmo será feito em
outros países durante 2010. O Shell FuelSave pode
economizar até um litro de combustível em um tanque
de 50 litros. Mais de 150 mil motoristas de 13 países
se inscreveram para receber, pela Internet, nossas

dicas sobre como dirigir de maneira mais econômica.
Consideramos os biocombustíveis de baixo carbono
uma das opções mais realistas e comercialmente
viáveis para reduzir o CO2 dos combustíveis para o
transporte nas próximas duas décadas. Trabalhamos
para melhorar a sustentabilidade dos biocombustíveis
disponíveis hoje, mediante a introdução de cláusulas
de sustentabilidade em novos contratos, bem como na
renovação de contratos com fornecedores. Também
investimos no desenvolvimento de biocombustíveis
avançados.

INOVAÇÃO PARA FABRICAR
MELHORES PRODUTOS
Fabricar produtos que emitam menos CO2 e criar produtos
a partir do lixo são duas opções às quais a Shell recorre
para ajudar clientes industriais e varejistas a fazer melhor
uso da energia. Somos o maior fornecedor mundial de
betume, a substância que liga e impermeabiliza o asfalto
usado na construção de rodovias. A tecnologia de
produção de mistura asfáltica da Shell - Shell Warm
Asphalt Mixture (WAM) Foam Technology™ - permite a
mistura e aplicação a temperaturas até 50° C mais baixas
que as dos processos convencionais, reduzindo a energia

usada e o CO2 produzido em cerca de 30%. Os sistemas
Shell Instapave Systems™ contribuem para reduzir o custo
de rodovias, utilizáveis sob todas as condições
meteorológicas, em países em desenvolvimento, através
da mistura, à temperatura ambiente, de betume
especialmente preparado e cascalho disponível no local.
Usamos também o enxofre removido da gasolina e do
diesel para fabricar produtos industriais como o Shell
Thiocrete™, que usa menos energia na fabricação de
cimento do que a produção convencional.

A SUSTENTABILIDADE EM AÇÃO

DIFUNDINDO A MENSAGEM SOBRE SEGURANÇA
Até novembro de 2009, o complexo petroquímico
Shell Eastern (SEPC), em Cingapura, – o maior
investimento em petroquímicos já feito pela Shell
– havia registrado 38 milhões de horas de trabalho
sem lesões corporais que acarretassem
afastamento do trabalho. Mais de 15 mil
trabalhadores de diversos países e culturas
participaram no ápice das obras de duas novas
fábricas e da alteração da refinaria de Bukom. O
complexo fornecerá petroquímicos à região
Ásia-Pacífico.

O enfoque imaginativo com que o SEPC aborda o
treinamento de segurança incluiu campanhas
multilíngues, com pôsteres e teatro, recorrendo a
uma combinação de música, mímica, movimento e
participação do público. Como boa parte da força
de trabalho estava vivendo longe da família, o
tema do retorno seguro ao lar ajudou a incentivar
a responsabilidade pessoal pela manutenção da
segurança no trabalho. Além disso, lançamos um
programa para treinamento de orientadores de
segurança por meio de experiência direta on-site e
aprendizado em sala de aula.

APROVEITANDO A
ÁGUA AO MÁXIMO
A refinaria Geelong da Shell fica situada em uma
região assolada pela seca em Victoria, na
Austrália, e fornece metade do combustível para o
transporte usado no estado. Como não chove há
alguns anos, o suprimento de água transformou-se
em um problema, tanto para a refinaria, quanto
para a autoridade local responsável pelo
abastecimento de água, a Barwon Water.

TRABALHANDO COM COMUNIDADES NO ALASCA
O desenvolvimento potencial de vastos recursos de
petróleo e gás offshore do Alasca deve acarretar
benefícios, tanto econômicos quanto energéticos,
para as comunidades locais do estado e dos EUA.
Mas o desenvolvimento de hidrocarbonetos nos
mares de Beaufort e Chukchi representa também
desafios técnicos, ambientais e sociais.
Nossa interação com as comunidades locais, por
meio de reuniões periódicas, nos ajuda a entender
as preocupações e necessidades dessa
população, e oferece a essas pessoas a
oportunidade de descobrir como poderão se
beneficiar com nossas atividades.

Recorremos ao conhecimento sobre o ambiente local
que os povos nativos acumularam ao longo de
milhares de anos. Aplicamos tecnologias avançadas,
como testes de aviões de controle remoto silenciosos
e de alta eficiência de combustível, para ajudar a
monitorar o movimento dos mamíferos marinhos.
O Serviço de Gerenciamento de Minerais (Minerals
Management Service) dos EUA aprovou nossos
planos para a exploração de óleo e gás no litoral do
Alasca em 2010, e a Agência de Proteção
Ambiental (Environmental Protection Agency) dos
EUA nos concedeu importantes permissões relativas
à qualidade do ar.

A Shell e a Barwon Water desenvolveram uma
solução que substitui a água doce, que usamos para
o processamento, pela água reciclada proveniente de
uma nova instalação de tratamento de água. A água
residual da refinaria e o esgoto de áreas vizinhas
serão tratados, a fim de fornecer água de qualidade
industrial à refinaria e água para irrigação das
quadras esportivas comunitárias situadas nas
proximidades do local. A instalação liberará 2
bilhões de litros anuais da água potável, que é usada
atualmente nos processos da refinaria, ampliando a
disponibilidade de água potável da região em 5%
– o suficiente para abastecer 10 mil residências.
Com o início das operações agendado para
2012, a instalação de propriedade da Barwon
Water, que também se encarregará de sua
construção e operação, fica situada em um terreno
próximo à refinaria. A Shell está contribuindo com
metade do custo de 90 milhões de dólares
australianos, enquanto o restante será coberto pelo
governo e pela Barwon Water.

NOSSO DESEMPENHO
EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA [A]

INTENSIDADE ENERGÉTICA – UPSTREAM

QUEIMA – UPSTREAM
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Na totalidade das operações, a queima operacional e
contínua diminuiu em mais de 70% desde 2001. Os
programas destinados a acabar com a queima
contínua foram responsáveis por mais de metade
desta redução; o restante deveu-se, sobretudo, a
quedas de produção na Nigéria.

Em 2009, nossos negócios upstream melhoraram em
termos de eficiência energética. Nossos esforços por
um uso mais eficiente da energia foram
contrabalançados em parte pela maior quantidade de
energia necessária à produção de petróleo e gás, a
partir de alguns campos antigos e recursos de acesso
mais difícil.

INTENSIDADE ENERGÉTICA – AREIAS PETROLÍFERAS

INTENSIDADE ENERGÉTICA – REFINARIAS

Produção em gigajoules/toneladas

Índice de Intensidade Energética (EIITM)

INTENSIDADE ENERGÉTICA –
FÁBRICAS DE PRODUTOS QUÍMICOS
Índice de Energia Química (CEI)

10

105

105

5

95

95

2008. Isto foi possível devido a melhorias
operacionais, redução de atividade em nossas
refinarias e fábricas de produtos químicos, bem como
interrupções forçadas das atividades na Nigéria.
[A] Meta e base ajustadas para refletir alterações de portfólio.
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Em nossas operações nas areias petrolíferas, no Canadá, a
eficiência energética permaneceu no mesmo nível de
2008. As melhoras operacionais foram contrabalançadas
pelo fato de que nossos caminhões consumiram mais diesel
do que em 2008 para cobrir distâncias mais longas entre a
área de mineração e a instalação de processamento.

A eficiência energética de nossas refinarias caiu em
2009. Devido à queda da demanda por nossos
produtos, causada pela crise econômica, operamos
as refinarias a um nível muito inferior à capacidade
total, tornando-as menos eficientes.

Em 2009, a eficiência energética de nossas fábricas
de produtos químicos melhorou durante o ano. A
demanda de nossos produtos começou a se recuperar
em 2009, ajudando as fábricas a operar com mais
eficiência nos últimos meses do ano.

DERRAMAMENTOS

DERRAMAMENTOS

LESÕES CORPORAIS –
FREQUÊNCIA TOTAL DE CASOS REPORTÁVEIS
Por milhões de horas de trabalho
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Na Nigéria, os derramamentos, decorrentes de sabotagem
e roubo, aumentaram significativamente em 2009, e o
volume de derramamento foi dominado por dois casos de
grande volume. No campo de Odidi, foram derramadas
cerca de 10.500 toneladas devido a roubo. No oleoduto
de Trans Escravos, a sabotagem causou um derramamento
de aproximadamente 2.500 toneladas.
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Em 2009, o volume de petróleo derramado em nossas
operações foi o mais baixo que já registramos.
Recalculamos o volume de derramamento de 2008, de
forma a incluir os resultados de investigações concluídas em
2009. Uma das investigações referiu-se a um incidente de
novembro de 2008, no qual foram derramadas cerca de 6
mil toneladas.
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Em 2009, nosso índice de lesões corporais diminuiu 22%
em relação a 2008, e foi o mais baixo que já alcançamos.
O índice baixou em mais de 55% desde 2000. Lançamos
as 12 Regras que Salvam Vidas, que são obrigatórias,
para reforçar tudo aquilo que cada funcionário e
contratado deve saber e fazer para prevenir a ocorrência
de lesões graves ou fatalidades.

Esta é uma versão resumida do Relatório de Sustentabilidade 2009 da Shell. Em caso de
qualquer incoerência, prevalecerá o texto do Relatório de Sustentabilidade 2009 da Shell.
Além disso, antes de tomar decisões sobre investimentos, consulte o Relatório Anual de 2009 e
o Formulário 20-F da Royal Dutch Shell plc, relativo ao ano encerrado em 31 de dezembro de
2009, para informações sobre os riscos associados ao investimento na Royal Dutch Shell.

