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INTRODUÇÃO DO CEO
“ BEM-VINDOS AO SUMÁRIO DE
SUSTENTABILIDADE DA SHELL SOBRE 2010,
UM RESUMO DO RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE DA SHELL RELATIVO A 2010.”
Neste sumário mostramos como as considerações
relativas a segurança, ambiente e comunidades estão
no cerne de nossas operações e do desenvolvimento
de nossos futuros projetos energéticos.
O principal evento do ano para nossa indústria
evidenciou a importância crucial de se chegar a um
enfoque de segurança correto. O incidente da
plataforma Deepwater Horizon da BP no Golfo do
México e o derramamento de petróleo subseqüente
configuraram uma catástrofe ambiental que afetou
várias comunidades. Mas tudo começou com um
trágico acidente: onze pessoas perderam a vida e
outras sofreram ferimentos graves.
Na Shell a segurança sempre foi a principal
prioridade. Um incidente de vulto como o caso da
Deepwater Horizon serve de alerta para que todos
evitem a complacência. Estou certo de que o alto
conhecimento técnico, a cultura de segurança e os
rigorosos padrões globais da Shell demonstram que
somos capazes de operar de maneira responsável,
por mais difíceis que sejam as condições.
Agora que o mundo emergiu da recessão, a
demanda energética voltou a crescer. Para satisfazer
essa demanda, todas as fontes de energia serão
necessárias, mas nas próximas décadas espera-se
que os combustíveis fósseis continuem sendo fonte da
maior parte da energia mundial. A produção de
petróleo e gás a partir de águas profundas continuará
sendo muito importante. Tais recursos são uma parte
essencial dos suprimentos de energia seguros e
diversos de que o mundo precisará, assim como os
recursos energéticos oriundos de outros ambientes

tecnicamente difíceis. O enfoque responsável e o
investimento contínuo da Shell em tecnologia e
inovação nos ajudarão a entregar essa energia.
Enfrentar a mudança climática continua sendo tarefa
urgente e requer ação por parte de governos,
indústria e consumidores. A conferência da ONU
sobre mudança climática realizada em Cancun, no
México, produziu um resultado mais encorajador do
que se esperava. Mas, com a participação de um
número tão grande de países, é inevitável que o
processo de enfrentamento da mudança climática
através de acordos internacionais seja lento.
Estamos estudando aquilo que podemos fazer hoje a
fim de contribuir para um futuro energético sustentável: produzir mais gás natural para geração de
eletricidade, manter o foco nos biocombustíveis
sustentáveis, ajudar a desenvolver a tecnologia de
captura e armazenamento do carbono e aumentar a
eficiência energética das nossas próprias operações.
Os combustíveis e lubrificantes avançados da Shell
estão ajudando nossos clientes a poupar energia.
Na Shell nós acreditamos que, quando se trata de
fazer nossa contribuição, não há tempo a perder.

Peter Voser
Executivo Principal

Sumário de Sustentabilidade Shell 2010

NOSSO ENFOQUE EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Nossa meta é contribuir para satisfazer as
necessidades energéticas da sociedade de
maneira econômica, ambiental e
socialmente responsável.
Para a Shell, desenvolvimento sustentável significa
considerar interesses de curto e longo prazo, e
integrar a nosso processo decisório considerações
de natureza econômica, ambiental e social. Isso
nos ajuda a gerir a maneira pela qual
desenvolvemos novos projetos e operamos nossas
instalações, como gerenciamos nossas cadeias de
suprimento e como compartilhamos benefícios nos
locais onde atuamos. Ajuda-nos também, a
fabricar melhores produtos para nossos clientes.
A formação de relacionamentos sólidos com
comunidades, clientes, governos e organizações
não governamentais (ONGs) – elementos que têm
uma função a desempenhar na criação de um
sistema energético sustentável – é fundamental
para nosso enfoque.
Antes de dar início a qualquer trabalho de vulto no
âmbito de projetos importantes ou instalações já
existentes, nós avaliamos os impactos de regulação
ambientais e sociais paralelamente às
considerações comerciais e técnicas. Faz parte

disso a realização de avaliações de impacto
ambiental, social e sobre a saúde, cujo propósito é
facilitar a compreensão e gerenciar riscos e
oportunidades. Consideramos também o custo em
potencial das emissões de CO2 do projeto em
todas as decisões importantes sobre investimento,
com base no preço de USD40 por tonelada
de CO2.
Todas as companhias Shell e joint ventures
operadas pela Shell devem cumprir nossos
requisitos de natureza social e ambiental, conforme
estabelecidos na Estrutura de Controle da
Performance em Saúde, Segurança, Ambiental e
Social (Health, Safety, Security, Environment and
Social Performance (HSSE & SP) Control
Framework) da Shell.
No correr de cada projeto e durante as operações
do mesmo, nós avaliamos as lições aprendidas e
as compartilhamos sistematicamente com os peritos
em HSSE e SP e líderes empresariais. Incorporamos
essas experiências a outros projetos e a um
abrangente programa de treinamento em
desenvolvimento sustentável, destinado àqueles
que dirigem nossos projetos e instalações. Esse
treinamento incorpora exemplos de melhor prática
e lições aprendidas fora da Shell.

 Funcionários da Shell e da companhia parceira na fábrica de gás de Ormen Lange, na Noruega.
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OPERANDO DE MANEIRA RESPONSÁVEL
SEGURANÇA
A segurança é nossa principal prioridade.

A gestão da segurança na totalidade do nosso negócio é feita

Continuamos progredindo em 2010 e alcançamos

por meio de uma combinação de cultura e sistemas rigorosos.

nosso melhor histórico de segurança de todos os

Isto requer três comportamentos da parte de todos os que

tempos.

trabalham para nós: conformidade com as regras, intervenção
em situações inseguras e respeito pelas pessoas e o ambiente.

Os eventos que ocorreram no Golfo do México em 2010
foram um duro lembrete das razões pelas quais nós investimos

Estamos consolidando uma cultura em que a segurança é um

tanto tempo e esforço no planejamento e na execução de

valor central, e cada pessoa compreende o papel que lhe

nossas operações de forma responsável. Nossa meta é zero

cabe na tarefa de tornar a Shell um local de trabalho mais

de fatalidades e nenhum incidente que cause dano a nossos

seguro. Organizamos anualmente um Dia da Segurança

funcionários, contratados ou vizinhos, ou que acarrete risco

(Safety Day) global e continuamos aplicando a funcionários

para nossas instalações. Continuamos fazendo progressos

e contratados nossas 12 Regras que Salvam Vidas, que são

rumo a essa meta durante 2010, ano em que atingimos nosso

obrigatórias e têm por objetivo prevenir casos de lesão grave

melhor desempenho em segurança de todos os tempos, com o

e fatalidades.

mais baixo índice de lesões que jamais obtivemos (ver gráfico
na página 15).

SEGURANÇA EM ÁGUAS PROFUNDAS

Antes do início do trabalho de perfuração de um poço, nós empreendemos um processo de planejamento minucioso e
prolongado, cujo propósito é garantir que temos a postos os equipamentos certos e os procedimentos mais rigorosos. De
acordo com nosso enfoque do “caso da segurança”, nós e nossos contratados para a perfuração devemos esclarecer as
responsabilidades e avaliar, documentar e decidir cuidadosamente as opções para redução dos riscos antes do início da
perfuração. Mantemos padrões rigorosos com relação ao desenho e à perfuração de poços em águas profundas. Nossos
poços têm pelo menos duas barreiras físicas independentes, a fim de minimizar o risco de “blowout”, o que pode provocar
explosão ou derramamento. Todas as nossas instalações têm planos detalhados para uma resposta eficiente e oportuna no
caso improvável da ocorrência de um derramamento. Realizamos exercícios de resposta de emergência ao longo do ano
inteiro para garantir que esses planos permaneçam eficientes.
 A plataforma offshore de perfuração e produção de petróleo em Perdido, no Golfo do México,
que é a mais profunda do mundo em sua categoria.
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AMBIENTE
Estamos intensificando o foco na gestão
ambiental em nossos projetos e operações.
A consideração do impacto sobre a água, o ar e a terra
nos primeiros estágios dos projetos é algo que se tornará
ainda mais importante à medida que a busca de petróleo
e gás nos levar a locais ainda mais sensíveis do ponto de
vista ambiental. Mais importante também será a
necessidade de aperfeiçoar nossa maneira de executar
as operações diárias, de forma a reduzir o uso de
energia e água doce, além de prevenir derramamentos.
Estamos trabalhando por uma melhor gestão do impacto
ambiental que causamos, recorrendo a nossa experiência
de melhoria da performance de segurança da Shell por
meio de comportamentos mais seguros e aplicação de
regras.
Estamos focando em algumas áreas, tais como CO2,
queima, derramamentos, água e áreas sensíveis do ponto
de vista ambiental. No caso do CO2, inclui o investimento
em programas destinados a aumentar a eficiência
energética de nossas refinarias e fábricas químicas, e
desenvolver a tecnologia de captura e armazenamento
do carbono. Continuamos trabalhando para reduzir a
queima contínua de gás na Nigéria.

GESTÃO DO USO DA ÁGUA

Em novos projetos, consideramos as áreas sensíveis logo
no início, elaborando planos de ação relativos à
biodiversidade e colaborando com peritos na proteção
de ecossistemas ricos. Por exemplo, a Shell implementou
planos de ação relativos à biodiversidade em nove
importantes instalações e oleodutos/gasodutos em áreas
especialmente valiosas em termos de biodiversidade,
como na Austrália e no Gabão.
Além disso, estamos nos preparando para desafios
ambientais de prazo mais longo, tais como situações de
potencial escassez de água em certos locais (ver o box).
Trabalhamos em parceria com importantes organizações
ambientais no suporte à conservação e na ajuda ao
aprimoramento de padrões e práticas de gestão
ambiental no setor energético. Em 2010, a Shell
trabalhou em mais de trinta projetos com as organizações
União Internacional pela Conservação da Natureza
(IUCN), Wetlands International, The Nature Conservancy
e Earthwatch. A participação da Shell tem o objetivo de
melhorar a sustentabilidade dos biocombustíveis e
colaborar na conservação de áreas pantanosas no Golfo
do México, e incluiu uma iniciativa que envolveu várias
indústrias na elaboração de um plano de
desenvolvimento responsável no Ártico.

Até 2025, é possível que duas em cada três pessoas estejam vivendo em áreas que sofram escassez de água,
segundo informação das Nações Unidas. A indústria da energia está se tornando um dos maiores consumidores
industriais de água doce em todo o mundo ao procurar satisfazer a demanda de energia com recursos cujo
desenvolvimento requer maior consumo de água, como o gás contido em rochas de baixa porosidade (tight gás,
ou “gás não-convencional”), areias petrolíferas e biocombustíveis. Para as operações em áreas com limitada
disponibilidade de água, nós preparamos um plano de gestão que identifica opções para reciclagem, uso em
menor quantidade e monitoração rigorosa do consumo de água. A Shell aplica tecnologias avançadas e trabalha
em parcerias para melhor gerir o uso da água doce. Tanto no campo petrolífero de Schoonebeek (participação da
Shell: 30%), na Holanda, como na refinaria SAPREF (participação da Shell: 37,5%), na África do Sul, mantemos
acordos, com órgãos locais responsáveis, que permitem a reutilização da água residual doméstica para fins
industriais. Estamos construindo instalações de tratamento em colaboração com o órgão regional responsável nas
proximidades de nossa refinaria de Geelong em Victoria, na Austrália, para reciclar nossa água de processo e,
juntamente com a cidade de Dawson Creek, na Colúmbia Britânica, Canadá, abastecer nossas operações de “gás
não-convencional” em Groundbirch.
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COMUNIDADES
Onde quer que operemos, fazemos parte
de uma comunidade. Trabalhamos com as
comunidades para ajudar a desenvolver as
economias locais e melhorar nossa maneira
de atuar.
Fazer parte de uma comunidade significa
compartilhar uma série de benefícios com aqueles
que nos cercam. Esses benefícios incluem empregos
e treinamento locais, contratos relativos a produtos
e serviços, e os investimentos que fazemos em
programas comunitários. Em 2010, a Shell gastou
em contratação e compras no mundo inteiro um
total superior a USD60 bilhões, o que incluiu
USD13 bilhões destinados a produtos e serviços de
companhias em países de renda mais baixa.

Nosso sucesso comercial depende mais do que
nunca da confiança de nossos vizinhos. A atenção
que lhes dedicamos e nosso engajamento com eles
nos ajudam a identificar e responder às questões
que os preocupam. Organizamos “open days” e
sessões de engajamento da comunidade sempre
que planejamos e desenvolvemos novos projetos, e
também com o propósito de aperfeiçoar a maneira
pela qual executamos nossas operações. Na maior
parte de nossas refinarias e fábricas químicas, nós
trabalhamos por intermédio de painéis consultivos
locais, a fim de discutir nossas atividades e quaisquer
questões que preocupem a comunidade. Além disso,
lançamos em 2010 requisitos globais obrigatórios
para o gerenciamento do desempenho da Shell em
seu relacionamento com as comunidades.

NIGÉRIA

Todo ano a Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd (SPDC) e seus parceiros contribuem com
centenas de milhões de dólares para o desenvolvimento da Nigéria. Parte dessa contribuição é requisito legal,
mas a SPDC também investe diretamente em assistência à saúde, educação e outras iniciativas de natureza
social. Em épocas passadas, as comunidades nem sempre tiveram oportunidade de planejar e executar projetos
desse tipo. Em 2006, a SPDC introduziu um enfoque diferente, conhecido como memorando de entendimento
global (GMOU), com o propósito de situar as comunidades no centro do planejamento e da implementação. As
comunidades identificam suas próprias necessidades, decidem como gastar o financiamento concedido pela
SPDC e seus parceiros em joint-venture, e implementam diretamente os projetos. No final de 2010 a SPDC já tinha
GMOUs em 244 comunidades. Em Port Harcourt o modelo GMOU foi usado para o lançamento do primeiro
esquema de seguro de saúde comunitário do Delta do Niger. Até o final de 2010 mais de oito mil pessoas se
inscreveram no esquema, agora, muitas delas já receberam tratamentos médicos que anteriormente não tinham
condições de custear, inclusive vacinas, assistência-maternidade e cirurgias.
 Monitoramento da pressão arterial segundo o novo esquema de seguro de saúde implantado na Nigéria.
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FORMANDO UM SISTEMA
ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL

 Gás natural transportado a partir da instalação de gás natural liquefeito de Omã.

A Shell adota uma série de enfoques
responsáveis a fim de assegurar o
suprimento de energia diversificada a
nossos clientes.
A energia alimenta o crescimento econômico,
elevando os padrões de vida e tirando milhões de
pessoas da pobreza. A demanda energética está
aumentando, mas o mesmo acontece com as tensões
ambientais globais associadas à satisfação dessa
demanda: elevação das emissões de CO2 e pressão
sobre recursos naturais, como a água.
O crescimento da população mundial e o crescimento
econômico acelerado do mundo em desenvolvimento
são os fatores responsáveis pelo aumento da
demanda energética. A China já ultrapassou os
EUA como maior consumidor de energia do mundo.
Espera-se que até 2050 o mundo tenha cerca de nove
bilhões de habitantes, dois bilhões a mais do que
na atualidade. Segundo a Agência Internacional de
Energia (AIE), é possível que até então a demanda
energética tenha duplicado.

A transição para um sistema energético sustentável
está começando, mas é algo que levará décadas.
Os combustíveis fósseis fornecem hoje, cerca de
80% da energia mundial e, segundo se prevê,
deverão continuar sendo a pedra angular do sistema
energético mundial durante muitos anos. Mesmo se
os governos mantiverem um suporte de longo prazo,
os renováveis e a energia nuclear talvez respondam
por cerca de um terço do mix energético mundial até
meados do século. Novas tecnologias podem levar
trinta anos para obter apenas 1% do mercado global
– espera-se que a energia eólica, por exemplo, atinja
esse ponto nos próximos anos.
A Shell continua garantindo a provisão de energia
diversificada para seus clientes. Estamos produzindo
uma quantidade maior de gás natural de queima
mais limpa e recorrendo a tecnologias avançadas
para desenvolver novos recursos. Estamos também,
trabalhando para tornar o transporte mais
sustentável, com biocombustíveis de baixo carbono,
e combustíveis e lubrificantes mais eficientes.
Trabalhamos com parceiros, comunidades e governos
para entregar essa energia de forma mais sustentável.
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LIMITANDO AS EMISSÕES DE CO 2
A Shell acredita que a melhor maneira de
assegurar um futuro energético mais
sustentável é agir no momento presente.
A necessidade de lidar com a mudança climática continua
sendo urgente. Na conferência das Nações Unidas sobre
mudança climática realizada em Cancun, no México,
mais de 190 nações concordaram que para evitar os
piores efeitos da mudança climática é essencial que o
mundo limite a 2°C a elevação da temperatura mundial
até meados do século. Uma maior eficiência energética
vai ajudar, mas o desafio consiste em encontrar opções
para produzir mais energia com emissões de CO2
significativamente mais baixas. Todas as formas de
energia serão necessárias para satisfazer a demanda,
inclusive os renováveis e combustíveis fósseis mais limpos.
A Shell está produzindo maior volume de gás natural de
queima mais limpa para uso na geração de eletricidade;
está valorizando os biocombustíveis sustentáveis a fim de
reduzir as emissões de CO2 dos combustíveis para o
transporte rodoviário; está desenvolvendo tecnologia de
captura e armazenamento de emissões de CO2 e
trabalhando para melhorar a eficiência energética de
suas próprias operações. Os combustíveis e lubrificantes
avançados que desenvolvemos ajudam nossos clientes a
usar menos energia.
A intensificação do uso de gás natural para produzir
eletricidade é um alicerce fundamental do novo sistema
energético sustentável. Um terço das emissões mundiais

de CO2 decorre da geração de eletricidade. Como o setor
elétrico é absolutamente essencial ao sistema energético
que ajuda as economias a crescer, nós o consideramos a
primeira prioridade para redução das emissões mundiais
de CO2. A geração de eletricidade a partir do gás natural
produz 50 a 70% menos CO2 do que uma usina
alimentada a carvão. A combinação de gás natural e
captura e armazenamento de carbono poderia reduzir as
emissões de CO2 em 90% em comparação com o carvão.
A substituição de antigas centrais elétricas alimentadas a
carvão por novas instalações alimentadas a gás poderia,
portanto, reduzir significativamente as emissões de CO2
do setor elétrico. Além disso, o gás natural é um recurso
abundante, com suprimento para 250 anos com base nas
taxas de produção atuais. O gás natural será responsável
por mais da metade de nossa produção total em 2012.
Muitos governos já estão elaborando regulamentação de
alcance nacional, regional e setorial para o CO2. Trata-se
de enfoques de natureza prática que poderiam vir a ser
conectados de modo a formar um mercado global, que
forneceria a opção mais eficiente para o enfrentamento
da mudança climática. Um mercado dessa natureza
incentivaria a adoção dos enfoques de CO2 que são mais
rápidos de implementar e menos dispendiosos, como o
gás natural em lugar de carvão para gerar eletricidade.
Isso desencorajaria os governos a favorecer tecnologias
que precisam do suporte de subsídios e, além disso,
criaria um incentivo ao desenvolvimento de tecnologias
comercialmente viáveis para reduzir as emissões de CO2.

 Pesquisador do Centro de Tecnologia Shell de Amsterdã, na Holanda.
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PRODUZINDO ENERGIA MAIS LIMPA

 Trabalhando em Groundbirch, no Canadá.
O gás natural, combustível fóssil de queima mais

da rocha, liberando o gás. Os aditivos são acrescentados

limpa, é o elemento essencial de um sistema

ao fluido em baixas concentrações. A Shell apoia iniciativas

energético sustentável.

existentes nos EUA e em outras regiões para estabelecimento
do requisito de que os contratados encarregados da

Na geração de eletricidade, o uso de gás natural reduz

perfuração revelem a natureza desses aditivos às autoridades

significativamente as emissões de CO2 em comparação

reguladoras do petróleo e do gás.

com o carvão, além de produzir menor quantidade de
poluentes. A maior parte da produção de gás natural da

Estudos realizados pela Agência de Proteção do Ambiente

Shell vem de campos convencionais, mas nossa produção

(EPA) dos EUA e o Conselho de Proteção da Água

de gás contido em rochas de alta densidade, o chamado

Subterrânea mostraram que o fraturamento hidráulico é

“gás não-convencional”, apresenta crescimento acelerado.

seguro. Temos décadas de experiência com esse processo e

A Shell está ativa em seis importantes projetos de “gás

continuamos tomando medidas rigorosas para proteger os

não-convencional” nos EUA e no Canadá, e no momento,

suprimentos de água potável. O “gás não-convencional” que

produz o suficiente para suprir as necessidades de quase

produzimos costuma encontrar-se a mais de mil metros abaixo

cinco milhões de residências nos EUA. Estamos produzindo

de aqüíferos de água doce. Para impedir que o fluido de

esse tipo de gás também na China, onde temos novos

fraturamento entre em contato com a água subterrânea, nós

projetos em desenvolvimento. Estamos nos primeiros estágios

revestimos os poços com várias barreiras de aço e concreto.

da avaliação de recursos de “gás não-convencional” em

Além disso, usamos sensores subterrâneos avançados para

potencial na Austrália, Europa e no sul da África.

monitorar o processo de fraturamento.

O desenvolvimento do “gás não-convencional” apresenta

O fraturamento usa mais água que os processos de produção

desafios técnicos e ambientais, mas o método que

convencionais, mas nós recuperamos parte dessa água para

empregamos foi aperfeiçoado ao longo de mais de 60

reutilizá-la, como, por exemplo, em Groundbirch, um dos

anos e é aplicado com segurança em todo o mundo. O

nossos projetos de “gás não-convencional” em andamento

processo denominado fraturamento hidráulico força o gás

no Canadá, onde costumamos recuperar um volume de 20 a

para fora da rocha usando um fluido composto de mais de

40%. Essa água provém cada vez mais de fontes diferentes

99% de água e areia, acrescido de pequena quantidade

daquelas responsáveis pelo suprimento da água local, sendo,

de aditivos químicos. Essa mistura é bombeada para dentro

por exemplo, a água residual tratada das comunidades

das formações profundas sob alta pressão e causa a fratura

próximas.
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GÁS NATURAL LIQUEFEITO
A Shell colaborou no lançamento pioneiro da
provisão de gás natural liquefeito (GNL) há
mais de 40 anos e agora é um dos maiores
fornecedores mundiais de GNL.
Algumas das maiores reservas de gás natural do mundo
ficam situadas a grandes distâncias dos consumidores
que precisam de uma energia mais limpa para suprir suas
residências e empresas. Por meio do resfriamento do gás
até a temperatura de -162ºC nós o transformamos em
líquido e tornamos seu volume 600 vezes menor, o que nos
permite transportá-lo através do mundo. Uma vez chegado
a seu destino, o GNL é novamente transformado em gás
para distribuição aos consumidores pela canalização.
A Shell descobriu opções inovadoras para reduzir a
energia necessária às operações de GNL em regiões
sujeitas a temperaturas elevadas. As operações de nossa
joint-venture em Omã, por exemplo, usam água do mar
para o resfriamento, o que reduz a eletricidade requerida
para refrigerar o gás. Essas instalações geram menos
emissões de CO2 do que qualquer outra instalação de
GNL situada em região de clima quente.

Nossa intenção é compartilhar benefícios com as
comunidades vizinhas das nossas instalações de GNL e
trabalhar para proteger o ambiente local. Na Nigéria,
por exemplo, as companhias Shell ajudaram a estabelecer
uma empresa local de serviços públicos para fornecimento
de eletricidade barata e confiável à comunidade próxima
da fábrica de GNL de Bonny Island, que é operada pela
Nigeria LNG (NLNG, participação da Shell: 26%). No
extremo oriental da Rússia nós suspendemos várias vezes
as operações de levantamento sísmico ao largo da ilha
de Sakhalin em 2010 devido à presença de baleias nas
proximidades.
Muitos campos de gás offshore são excessivamente
pequenos ou remotos para permitir um acesso
economicamente viável. A Shell está desenvolvendo sua
capacidade de GNL flutuante (FLNG) a fim de chegar até
essas reserva e, em 2010, recebeu aprovação ambiental
para nosso proposto projeto de GNLF, o Prelude, ao largo
do litoral noroeste da Austrália. Se levado adiante, o
desenvolvimento do Prelude representará um dos primeiros
posicionamentos de GNL flutuante do mundo.

Captura e armazenamento de carbono (CAC)

Uma capacidade de larga escala para capturar o dióxido de carbono proveniente de instalações industriais e
armazená-lo a grandes profundidades no subsolo será elemento decisivo na redução das emissões de CO2. Para que
a CAC seja amplamente adotada, o suporte das comunidades será essencial. O apoio dos governos também é
crucial, pois os projetos experimentais de desenvolvimento de tecnologias CAC são dispendiosos e não geram
receita para a indústria.
As tecnologias necessárias à CAC estão comprovadas, mas continua em andamento o trabalho no sentido de
desenvolvê-las ainda mais. A Shell participa de vários projetos experimentais e de pesquisa de CAC, por exemplo,
com suporte de parceiros e do governo estamos ajudando a desenvolver um avançado centro de testes em
Mongstad, na Noruega.
Participamos também de planos relativos a projetos de CAC de escala completa. O projeto de GNL Gorgon
(participação da Shell: 25%) incluirá o maior projeto de CAC do mundo, em que será feita a captura de quase 3,8
milhões de toneladas anuais de CO2 produzido juntamente com o gás natural e seu armazenamento no subsolo a
mais de dois quilômetros de profundidade. O projeto de CAC recebeu um suporte financeiro de A$60 milhões do
governo australiano. Em Alberta, no Canadá, os governos federal e provincial destinaram C$865 milhões ao projeto
Quest de captura e armazenamento de CO2 gerado por nossas operações de areias petrolíferas (ver a página 11).
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ENTREGANDO ENERGIA DE FORMA
RESPONSÁVEL
AREIAS PETROLÍFERAS

 Caminhão gigante usado
na mineração de areias
petrolíferas no Canadá.

 Inspeção de tubulações
no Ártico russo.

As areias petrolíferas do Canadá são uma das maiores fontes potenciais
de óleo cru existentes no mundo. Se desenvolvidas de forma responsável,
poderão fazer uma contribuição cada vez maior para o suprimento das
necessidades mundiais de energia. Mas o consumo de energia e água
inerente ao desenvolvimento e processamento de areias petrolíferas é
intensivo. Em nossas operações de areias petrolíferas em Alberta, no Canadá,
estamos enfrentando esses desafios, como evidencia o trabalho que fazemos
para desenvolver um projeto de captura e armazenamento de carbono (CAC)
de larga escala. No final de 2010, a fim de cumprir requisitos normativos,
nós apresentamos uma solicitação referente ao proposto projeto Quest, que
poderia capturar e armazenar mais de um milhão de toneladas anuais de
CO2 do nosso Scotford Upgrader. Juntamente com grupos aborígines, ONGs,
o governo e outros operadores de areias petrolíferas, estamos participando
de um trabalho destinado a reduzir o impacto conjunto da indústria sobre o
rio Athabasca. A fim de lidar melhor com as frações de cauda – que são uma
mistura de água, areia, argila e hidrocarbonetos residuais – concordamos
em 2010 em partilhar nossa pesquisa e tecnologia de frações de cauda com
várias outras companhias, bem como em colaborar em futuras pesquisas.

ÁRTICO
O ambiente do Ártico já está sofrendo transformações causadas pelo
aquecimento global. A região é a terra natal de povos indígenas que
dependem da terra e do mar para sua subsistência. O desenvolvimento
dos abundantes recursos da região acarreta a necessidade de enfrentar
e equilibrar desafios de natureza econômica, ambiental e social. Graças
a mais de 50 anos de execução segura de projetos no Alasca, Canadá,
Noruega e Rússia, nós temos uma experiência valiosa de trabalho com
responsabilidade em condições árticas e subárticas. Atuamos em colaboração
com povos indígenas, governos, ONGs, entidades industriais, universidades e
organizações ambientais para compartilhar conhecimentos e aprimorar nossa
abordagem de trabalho no Ártico. Em 2010, por exemplo, a Shell e o órgão
administrativo regional North Slope Borough do Alasca firmaram um acordo
de longo prazo para colaboração na pesquisa adicional dos importantes
desafios ambientais associados ao desenvolvimento de recursos energéticos
na região. O objetivo desse programa é equilibrar ciência e conhecimento
ecológico tradicional para responder a questões e interesses chave da
população local, que se referem, sobretudo, à subsistência.
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TORNANDO O TRANSPORTE MAIS
SUSTENTÁVEL
EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL
A Shell está combinando inovação e conhecimento
técnico em combustíveis para ajudar a desenvolver um
transporte rodoviário de maior eficiência energética.
O Shell FuelSave, o combustível mais eficiente que já
produzimos, está disponível agora em dez países da
Europa e da Ásia. Em 2010 começamos a vendê-lo na
Dinamarca, Alemanha, Noruega, Tailândia e Reino
Unido. O Shell FuelSave tem condições de economizar
até um litro de combustível em um tanque de 50 litros
sem nenhum custo adicional para o motorista, graças
ao uso de uma fórmula que reduz a perda de energia
no motor. Calculamos que até o final de 2010, quase
dois anos após seu lançamento, os motoristas que usam
Shell FuelSave haviam poupado mais de 350 milhões
de litros de combustível. A Shell oferece também dicas
online para mostrar aos motoristas como podem obter
maior eficiência de combustível se refinarem seus hábitos
de direção.

Shell FuelSave Partner é um novo sistema de gestão de
combustíveis que combina a monitoração do consumo
de combustível com informações sobre a performance
do veículo e do motorista. O combustível é responsável
por até 30% do custo operacional no setor do transporte
rodoviário comercial. O Shell FuelSave Partner foi
lançado em 2010 para ajudar os proprietários de
caminhões a reduzir suas despesas mediante o uso de
menos combustível, reduzindo também as emissões de
CO2. O sistema gera relatórios que os operadores de
caminhões podem usar para melhorar a eficiência de
combustível de suas frotas em até 10%.
Continuamos desenvolvendo e oferecendo lubrificantes
avançados para proporcionar maior eficiência. Nosso
lubrificante sintético Shell Helix Ultra, por exemplo, tem
condições de obter uma eficiência de combustível até
2,2% maior, mediante uma redução mais eficiente da
fricção no motor.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A produção de nossos lubrificantes, combustíveis para o transporte e produtos químicos requer energia. Ao poupar energia
em suas operações, a Shell ajuda a reduzir nossas emissões de CO2 e também o custo. A energia costuma ser responsável
por cerca de metade de todos os custos das refinarias e fábricas químicas. Estamos trabalhando para melhorar nossa
eficiência energética a fim de reduzir as emissões de CO2 e fabricar produtos que sejam mais competitivos em termos de
custo. Em 2010 nossas refinarias usaram energia com um grau de eficiência ligeiramente maior que em 2009, enquanto
nossas fábricas químicas apresentaram uma melhoria significativa (ver gráficos na página 15).
A demanda dos clientes afeta a eficiência energética de nossas instalações, pois estas funcionam de maneira menos
eficiente quando operam abaixo da capacidade. Nós continuamos fazendo progressos subjacentes em eficiência
energética, uma melhoria que está sendo impelida por nosso programa global de gestão de CO2 e energia (CEM).
O programa inclui investimentos de capital focados, e usa ferramentas e tecnologias comuns na totalidade de nossas
operações para otimizar o uso de energia. Por exemplo, o sistema de informação CEM monitora a eficiência energética
mediante a identificação de economias energéticas em potencial no âmbito das unidades de produção, de modo que
os operadores possam fazer ajustes às instalações e ao equipamento. A implementação desse programa prossegue em
nossas instalações do mundo inteiro.
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BIocoMBuStÍVeIS

 Caminhões transportam cana-de-açúcar para um moinho da Cosan, no Brasil.

acreditamos que a opção mais prática e
comercialmente viável para reduzir o CO2
gerado pelos combustíveis para o transporte nos
próximos vinte anos seja os biocombustíveis de
carbono mais baixo.
em 2010 a Shell vendeu 9,6 bilhões de litros de
biocombustível em misturas de gasolina ou diesel. Somos
um dos maiores distribuidores mundiais, e agora estamos
investindo na produção do biocombustível de co2 mais
baixo, mais sustentável e competitivo em termos de custo
da atualidade – o etanol da cana-de-açúcar do Brasil.
esse etanol tem condições de reduzir as emissões de co2
em cerca de 70% em comparação com a gasolina. Em
2010 firmamos um acordo para formação da joint venture
Raízen, no valor de uSD12 bilhões, com a cosan, o maior
produtor brasileiro de etanol. além disso, continuamos
investindo no desenvolvimento de biocombustíveis
avançados para o futuro.
A Shell apoia esquemas de certificação internacionais
que estabelecem o requisito de que os biocombustíveis
provenham de fontes sustentáveis. Desde 2007 estamos
também, introduzindo nossas próprias cláusulas de
sustentabilidade em todos os contratos novos e renovados.
essas cláusulas requerem que os fornecedores respeitem
os direitos humanos na produção de biomassa e
biocombustíveis. Requerem ainda que os fornecedores não
cultivem, produzam ou manufaturem biocombustíveis em
áreas de rica biodiversidade. eles devem ter condições de

rastrear as cadeias de suprimento e pertencer aos órgãos
internacionais pertinentes que promovem uma produção
sustentável de biomassa. In 2010, 83% do volume de
biocombustíveis que compramos vieram de fornecedores
que haviam assumido formalmente o compromisso de
cumprir essas cláusulas.
trabalhamos também com a indústria, governos e
organizações voluntárias pelo desenvolvimento de padrões
internacionais de sustentabilidade para os biocombustíveis.
participamos ativamente de várias organizações em mesa
redonda que elaboraram esquemas de certificação da
sustentabilidade. pertencemos, por exemplo, à Bonsucro,
antes denominada Iniciativa pelo Melhoramento da canade-açúcar, organização cujo propósito é atuar para reduzir
os impactos ambientais e sociais da produção da canade-açúcar. a Bonsucro elaborou padrões industriais para
certificação dos biocombustíveis à base de cana-de-açúcar.
como parte do nosso acordo com a cosan, elaboramos
uma série de sólidos padrões e procedimentos de
sustentabilidade de cumprimento obrigatório. Fazem
parte deles algumas práticas rigorosas de gestão da
terra, da água e da mão-de-obra. Nos próximos anos, a
Raízen deverá alcançar o objetivo de obter a certificação,
segundo o esquema Bonsucro, de todos os seus moinhos
e da totalidade do etanol que produz a partir de sua
própria cana-de-açúcar. Outra meta é a certificação de
todo o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar dos
fornecedores.
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APRIMORANDO NOSSOS PRODUTOS

 Testando novas fórmulas de espuma no Centro de Tecnologia Shell em Bangalore, Índia.

Oferecer produtos mais seguros, ou que
reduzam os recursos utilizados em sua
embalagem, são dois dos meios pelos quais
ajudamos nossos clientes e reduzimos os
impactos ambientais.
PRODUTOS MAIS SEGUROS
A demanda de bens de consumo que incluem espuma,
como colchões e assentos, apresenta crescimento
acentuado nos países em desenvolvimento. A Shell
fabrica polióis, que são ingredientes essenciais à
produção de espuma, em suas fábricas químicas de
Cingapura e da Holanda. Nós desenvolvemos um
novo poliol que permite a produção mais confiável e
segura de uma espuma de alta qualidade. O novo tipo
CaradolTM chegou ao mercado em 2010 e começou a
ser vendido na Índia.
APROVEITAMENTO DO ENXOFRE
A Shell está encontrando opções inovadoras para a
utilização do enxofre, elemento que é um subproduto de
parte da produção de petróleo e gás, ocorre naturalmente
e é usado em numerosos processos industriais. Foram
realizados ensaios, por exemplo, que demonstraram
a capacidade de Shell ThiogroTM, uma tecnologia de
fertilizante intensificada pelo enxofre, para aumentar o
rendimento das colheitas em certos tipos de solo. Nós
licenciamos Shell ThiogroTM na Austrália, Índia e EUA.
Outro produto à base de enxofre, o Shell ThiopaveTM, usa
menos energia na construção de estradas, pois permite
que o asfalto seja misturado a temperaturas mais baixas.
Nós testamos o Shell ThiopaveTM em rodovias da China,
Europa, Oriente Médio e EUA.

EMBALAGEM REDUZIDA
EcoboxTM é um novo enfoque para embalagem de óleo
para motores, desenvolvido pela Shell. Em lugar de
garrafas de plástico, o EcoboxTM acondiciona o óleo em
um revestimento plástico flexível envolto em papelão.
Isso simplifica o transporte e o armazenamento,
deixa menos óleo residual no recipiente, minimiza
derramamentos e reduz o desperdício. O revestimento
plástico EcoboxTM gera 89% menos resíduos para aterro
do que a opção alternativa das garrafas plásticas
de 22,7 litros e o recipiente de papelão é totalmente
reciclável. No final de 2010 o EcoboxTM estava sendo
usado em mais de 3.600 centros de serviço de veículos
nos EUA e no Canadá. A Walmart designou Shell
Lubricants o fornecedor do ano de 2010 em termos
de sustentabilidade, citando o EcoboxTM como fator
decisivo.
MELHORES FLUIDOS DE PERFURAÇÃO
A Shell continua desenvolvendo sua linha de fluidos
de perfuração NEOFLOTM para suporte de uma
perfuração offshore responsável. Em comparação
com os fluidos baseados em óleos tradicionais, os
fluidos de perfuração NEOFLOTM são praticamente
livres de hidrocarbonetos aromáticos e também mais
biodegradáveis, o que minimiza o possível risco à vida
marinha. Estamos produzindo fluidos de perfuração
NEOFLOTM em nossa fábrica de Geismar, na Louisiana,
para satisfazer a demanda crescente da parte de
clientes com operações de perfuração na Austrália,
Brasil, Brunei, EUA e África Ocidental.
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NOSSO DESEMPENHO
companhia, as emissões de gases de efeito estufa

Para a Shell, 2010 foi um ano de bom desempenho
econômico e aumento da produção de petróleo e gás.

aumentaram. Obtivemos nosso melhor histórico de

Concluímos projetos importantes que contribuirão para

segurança de todos os tempos. O Relatório de

sustentar nosso crescimento no futuro. Nossa performance

Sustentabilidade Shell 2010 apresenta os detalhes da

ambiental melhorou em termos de eficiência energética e

nossa performance social e ambiental.

da redução do número de derramamentos operacionais.
Em função do aumento da produção na totalidade da

www.shell.com/sustainabilityreport
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Esta é uma versão resumida do Relatório de Sustentabilidade 2010 da
Shell. Em caso de qualquer incoerência, prevalecerá o texto do Relatório de
Sustentabilidade 2010 da Shell. Além disso, antes de tomar decisões sobre
investimentos, consulte o Relatório Anual de 2010 e o Formulário 20-F da Royal
Dutch Shell plc, relativo ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2010, para
informações sobre os riscos associados ao investimento na Royal Dutch Shell.
Na eventualidade de discrepância entre a versão traduzida e a versão em inglês
do Sumário de Sustentabilidade da Shell, prevalecerá a versão em inglês.
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