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Resumo 

 

O artigo testa a efetividade comunicacional do site da Petrobras ao tratar da 

sustentabilidade nos ambientes biossemióticos complexos em que opera. Analisamos 

como a empresa apresenta riscos e impactos sobre o meio ambiente derivados de suas 

atividades e articulamos esses processos comunicacionais ao Parque Estadual Costa do 

Sol, projeto preservacionista localizado na Região dos Lagos do Estado do Rio de 

Janeiro. Como base teórica para o teste empírico utilizamos a biossemiótica derivada do 

Pragmaticismo de Peirce. Concluímos que há baixa efetividade do site empresa em vista 

dos objetivos mais gerais de preservação ambiental. 
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1. O risco ambiental das atividades da Petrobras na Bacia de Campos 

A Petrobras é a empresa líder no setor de óleo e gás no Brasil e está presente em 

outros dezesseis países, tendo como atividades principais a exploração e produção de 

petróleo e gás natural. Além disso, refina e produz derivados, entre outras atividades 

relacionadas à produção e distribuição de energia. Em agosto de 2016, atingiu uma 

produção média de 2,22 milhões de barris de petróleo por dia4. 

A Bacia de Campos respondia, em 2015, por 74% da produção nacional de óleo 

e 32% da produção nacional de gás5, e se estende das imediações de Vitória (ES) até 

Arraial do Cabo. Seu primeiro campo com volume comercial foi descoberto em 1974 e, 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Estudos Interdisciplinares da Comunicação, da Intercom Júnior – XIII 

Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação 

 
2 Estudante de Graduação 6º semestre do Curso de Jornalismo da UFJF. Bolsista do Programa de Educação Tutorial 

PET-FACOM, email: pedrooaugustoo96@gmail.com 

 
3 Coautor do trabalho. Mestre e Doutor em Comunicação em Semiótica pela PUC-SP e Pós-Doutor em Ciências da 

Comunicação pela Unisinos. Graduado em Comunicação Social pela UFJF, email: paoliello@acessa.com 
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desde então, a presença da Petrobras se intensificou na região. Em seu site, a empresa 

classifica esta bacia como “a principal área sedimentar já explorada na costa brasileira”6 

Para fins de produção na Bacia de Campos, a Petrobras se faz presente em treze 

cidades do litoral fluminense: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo 

Frio, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã, Rio 

das Ostras, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra e Saquarema. Dentre estas, 

Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Saquarema contam com áreas de 

preservação ambiental localizadas no Parque Estadual Costa do Sol – PECS, 

supervisionado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente - Inea, órgão responsável 

pelas políticas de meio ambiente do estado do Rio.  

Segundo o Inea, o parque busca “manter populações de animais e plantas 

nativas, servindo como refúgio para espécies migratórias raras, vulneráveis, endêmicas 

e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas” (http://www.inea.rj.gov.br). No 

último Relatório de Sustentabilidade, de 2014, a própria Petrobras se vê em “constante 

interação com os sistemas naturais e seus componentes biológicos, podendo interferir 

nos territórios e em sua biodiversidade” (PETROBRAS, 2015, p.61).  

No Brasil, para realizar a exploração de recursos como petróleo e gás é 

necessário o licenciamento ambiental, que inclui Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e 

Relatórios de Impactos ao Meio Ambiente (Rima).  

 

2. O Projeto Pólen e a comunicação ambiental 

A partir do processo de licenciamento, são estabelecidas medidas que visam 

mitigar o impacto das atividades de extração. Dentre elas, ficou a cargo do Núcleo em 

Ecologia e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Macaé da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (NUPEM/UFRJ) o Projeto Pólen, concebido para operar nas treze 

cidades impactadas pelas atividades na bacia de Campos. O projeto foi desenvolvido 

entre março de 2005 e setembro de 2012. De acordo com Bozelli et al. (2010), o projeto 

buscou 

(...) (i) o fortalecimento da autonomia individual e coletiva necessárias 

à organização e ao controle social; (ii) a compreensão da diversidade e 

complexidade das questões ambientais, suas causas, seus efeitos e 

suas inter-relações; e (iii) o desenvolvimento de ações mobilizadoras 

junto às comunidades que contribuam para o encaminhamento de 

questões ambientais. (BOZELLI et al., 2010, p.16) 

                                                 
6 http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/bacias/bacia-de-campos.htm 
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Conforme veremos em seguida, os itens (ii) e (iii) estão articulados às nossas 

hipóteses sobre quais seriam os processos comunicacionais mais eficazes em ambientes 

biossemióticos complexos. Segundo elas, tais procedimentos devem ter como critérios 

que seus diversos elementos, incluindo os não humanos, dentro de suas possibilidades, 

cheguem a uma percepção compartilhada, exerçam suas características vitais e 

dominem as trocas sígnicas na lógica das mudanças daquele ambiente.  

As atividades do projeto foram planejadas para ocorrer em três fases: 

diagnóstico socioambiental; cursos de formação e de implantação dos polos de 

educação ambiental; e, ao final, a implantação dos projetos. De acordo com Barbosa 

(2013), o diagnóstico socioambiental identificou os projetos em cada área, os conflitos 

ambientais existentes e possíveis impactos. (BOZELLI et al., 2010, p.17)  

Nas cidades que contam com áreas do Parque Costa do Sol, nossa principal 

referência, Silva et al. (2010) relataram a percepção de diversos riscos, como 

derramamento de óleo; vazamentos; catástrofes; desastre ecológico; impacto sobre 

ecossistemas marinhos e terrestres; mudanças no ecossistema marinho e costeiro; 

extinção de espécies, entre outros. Na fase intermediária, ocorreram os cursos de 

Formação de Educadores Ambientais e de Princípios em Gestão Ambiental, o primeiro 

destinado a técnicos das prefeituras e o segundo à lideranças locais (BARBOSA, 2013). 

Havia quatro linhas de ação: (i) utilização de recursos pesqueiros; (ii) gerenciamento 

dos royalties pelos municípios; (iii) gestão do espaço urbano; e (iv) a gestão das 

Unidades de Conservação (SIQUEIRA et al. 2008 apud BARBOSA, 2013). 

Das quatro linhas de ação, apenas a última se refere a riscos ao meio ambiente 

em geral, enquanto as demais têm caráter antropocêntrico. Em municípios como Macaé 

e Rio das Ostras a prioridade foi a gestão dos royalties do petróleo. Já em Araruama, 

Cabo Frio e Casimiro de Abreu os projetos visavam, total ou parcialmente, o resgate 

histórico cultural de grupos humanos (BOZELLI et al., 2010). 

Só é possível o acesso aos relatórios de avaliação dos polos de Araruama, 

Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema. Todos mencionam a demora na renovação do 

convênio entre a Petrobras e o NUPEM/UFRJ, em meados de 2010, e o consequente 

atraso no repasse de verba, assim como o número restrito de membros nas equipes e a 

pouca disponibilidade dos gestores e co-gestores dos polos como principais dificuldades 

enfrentadas (PROJETO PÓLEN, 2012a; 2012b; 2012c; 2012d). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

Apesar disso, somente o polo de Búzios considerou os objetivos como 

“parcialmente alcançados”, e isso devido ao período de um ano e meio em que ficou 

sem um espaço físico. Araruama considerou “ter contribuído para o envolvimento dos 

sujeitos para a participação da gestão ambiental tanto do distrito de Praia Seca como no 

município como um todo”, enquanto Saquarema apontou como resultado a “capacitação 

de um grupo de estudantes para realização de filmagens e entrevistas relacionadas ao 

meio ambiente em que estão inseridos”, que resultou na “promoção do debate sobre a 

participação na gestão da Lagoa de Saquarema”. Já Arraial do Cabo destacou que as 

ações ampliaram a discussão e permitiram “identificação de conflitos e/ou problemas 

socioambientais existentes na RESEX-MAR e a busca de soluções consensuadas entre 

os diversos atores” (PROJETO PÓLEN, 2012a; 2012b; 2012c; 2012d). 

Depois de 2012, não foram realizadas ações de comunicação ambiental com tal 

abrangência. Assim, após uma exposição da metodologia a ser empregada, 

apresentaremos a seguir resultados de pesquisa realizada no site da Petrobras para testar 

a efetividade comunicacional das atuais ações da empresa visando a conservação 

ambiental, subsequentes a eventuais resultados obtidos com o projeto Pólen. 

 

3.  Hipótese e base teórica do teste empírico  

A partir da perspectiva biossemiótica derivada do Pragmaticismo de Charles 

Peirce, testaremos a hipótese de que a efetividade comunicacional em ambientes 

biossemióticos complexos está relacionada à capacidade de seus componentes 

articularem, ao máximo, processos sígnicos aos fundamentos estéticos, fins éticos e 

meios lógicos da natureza (PIMENTA, 2016, p. 170-4). Dado o caráter universalista 

dessa biossemiótica, podemos estudar a efetividade comunicacional relativa a qualquer 

elemento desses ambientes. Porém, no caso, como se trata de um site, nos limitaremos a 

analisar apenas possíveis efeitos desses signos em mentes interpretadoras humanas, 

apesar de estarmos levando em conta os impactos sobre todos os seus integrantes. 

Por meio da hipótese, deduzimos, então, as seguintes consequências práticas 

que, nas situações ambientais apresentadas no site da Petrobras, deverão caracterizar os 

diversos agentes em interação para que haja efetividade comunicacional: 1) eles 

apresentam plenas possibilidades de perceber as qualidades sígnicas, como princípios 

estéticos, daquele espaço compartilhado; 2) têm a capacidade de exercer, nas trocas 

semióticas, suas características existenciais de forma ampla, correspondentes às suas 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

necessidades e às referências e fins desejáveis para a comunicação naquele ambiente; 3) 

demonstram o domínio da articulação de suas trocas sígnicas com os processos da 

lógica natural de mudanças que ocorrem naquele ambiente.  

 

3.1. A percepção compartilhada do ambiente biossemiótico 

A efetividade comunicacional visando a sustentabilidade de um ambiente 

biossemiótico compreende, em primeiro lugar, a articulação das trocas sígnicas de seus 

componentes com os princípios qualitativos e sensíveis por eles compartilhados. Assim, 

quanto mais os agentes perceberem os princípios estéticos daquele ambiente para, a 

partir daí, se expressarem de forma compartilhada, mais bem sucedidos serão. Desta 

forma, as possibilidades de percepção e compartilhamento poderão ser avaliadas em 

relação aos padrões qualitativos gerais de produção de signos daquele ambiente. 

É possível que uma classe de agentes perceba qualidades de seu ambiente como 

complexo sígnico compartilhado, apesar de não ser capaz de encontrar nenhum padrão, 

o que limita sua compreensão. Como exemplo, apesar de saberem que existem signos 

que orientam o deslocamento de golfinhos no oceano, humanos não são capazes de 

percebê-los e, muito menos, se locomover com base em interpretantes gerados por eles. 

A percepção de um ambiente compartilhado e a produção de significados é 

difícil de se conceber quando se trata de componentes inorgânicos, minerais e similares. 

Porém, de acordo com a perspectiva sinequista de Peirce, todos os fenômenos estão 

submetidos às regularidades universais, embora nem todos os envolvidos lidem com 

elas com a mesma vivacidade. Tal amplitude semiótica, contudo, não será explorada 

aqui, pois trataremos apenas de mentes interpretadoras humanas. 

 

3.2. A capacidade de exercer suas características no ambiente 

Nosso segundo critério na busca da efetividade de processos comunicacionais 

para a sustentabilidade de um ambiente biossemiótico complexo é a capacidade de seus 

componentes exercerem, nas trocas semióticas, suas características existenciais em 

função de suas necessidades. Tal capacidade deve estar articulada à adoção deliberada 

dos fins “éticos” mais gerais daquele ambiente, lhes dirigindo sua força de vontade, 

conforme o Pragmaticismo (PEIRCE, 1998, vol.2, p.200). Ser ético é, então, buscar 

experiências comunicacionais adequadas aos objetivos gerais daquele ambiente nas 
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relações entre signos e seus objetos. Os fins não são humanos, pois a situação é de 

biodiversidade e o objetivo de maior razoabilidade é a preservação da própria vida. 

Em ambientes biossemióticos complexos, os componentes operam a partir de 

sistemas perceptivos diferentes, o que faz com que os processos interpretativos ocorram 

de forma diversa, um pensamento coerente com o conceito de Umwelt cunhado por 

Uexküll nos primórdios da biossemiótica. Segundo ele, dadas as especificidades dos 

diversos organismos em termos de suas capacidades, necessidades e perspectivas frente 

ao meio ambiente, cada um desenvolve processos perceptivos próprios, que os 

conduzem a interpretações particulares (UEXKÜLL, 1982. p.30) 

Nöth e Kull (2001), a partir da Fisicosemiótica, defendem que, mesmo no caso 

de minerais e similares, alterações de qualidades no ambiente levam a reações 

comunicativas, sejam físicas, químicas, ou de outra natureza, resultando em 

“interpretações” de signos pelas alterações “percebidas”. Porém, estes componentes 

participam com pouca vivacidade nas trocas sígnicas, operando a partir de lógicas 

cristalizadas em relação à esfera da terceiridade, ou seja, a esfera do pensamento e das 

leis do universo, o que inibe drasticamente a expressão de suas necessidades ecológicas. 

 

3.3. O domínio das trocas sígnicas na lógica das mudanças 

Um terceiro aspecto a ser considerado na busca da efetividade de processos 

comunicacionais visando sustentabilidade consiste no grau de domínio da articulação 

dos processos sígnicos com a lógica natural das mudanças que ocorrem naquele 

ambiente. Esse patamar decorre dos dois primeiros pontos, ou seja, do grau de 

percepção compartilhada e da capacidade dos componentes do ecossistema exercerem 

suas características frente às suas necessidades ecológicas. 

Na esfera humana, os signos híbridos das tecnologias digitais têm causado um 

impacto transformador em hábitos de sentimento, ação e pensamento, que tem 

possibilitado uma compreensão cada vez maior dos complexos padrões da natureza 

(PIMENTA, 2016, p.143-5). Porém, conforme defendemos acima, mesmo em outros 

âmbitos ocorre, em alguma medida, a articulação dos processos sígnicos com a lógica 

das mudanças como no caso de elementos rochosos, cujos propósitos são manifestados 

pela sua simples presença no ambiente. 

No entanto, a mínima compreensão da mudança já envolve fenômenos da 

categoria periceana da terceiridade, implicando em generalidade, continuidade, difusão, 
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crescimento e inteligência no sentido da “razoabilidade” do pensamento do universo. Já 

o domínio das articulações mais complexas de procedimentos sígnicos com os 

processos de mudança implica a formação de novos hábitos mentais, envolvendo signos 

simbólicos, e conduzindo a interpretantes lógicos.  

Peirce defende que as ideias gerais ou símbolos são realidades vivas (1931-58 

vol. 6, p.152) e que tais ideias se desenvolvem e se autorreplicam, da mesma forma que 

os seres bióticos (1931-58, vol. 2, p.302). Habitamos o universo simbólico, estamos 

nele, isto é, “nós estamos no Pensamento e não ele em nós” (PEIRCE, 1931-58, vol.8, 

p.256-7). Ao tratar dessa postura adotada por Peirce, Ibri destaca seu caráter generalista: 

A realidade vista sob a lente dessas doutrinas torna possível a 

justificação de procedimentos naturais que têm um propósito, e são, 

portanto, necessariamente interpretativos, mostrando inteligência na 

criação de mediações relativas ao ambiente, e envolvendo processos 

de cognição que procuram representar a conduta da alteridade a fim de 

adequar melhor a sua própria conduta. Se considerarmos como 

inteligente cada procedimento que, de alguma forma, envolve 

propósito e conduta deliberada, veríamos que a Natureza está cheia 

deles, e os seres que a coabitam compartilham um propósito comum e 

geral, ou seja, a continuidade da vida (IBRI, 2014, p.48). 

A inserção dos mais diversos processos comunicacionais nessa lógica da 

razoabilidade consiste, então, no “summum bonum” da biossemiótica (DEELY, 2001, 

p. 43). Isso significa a adoção de atitudes éticas visando a sustentabilidade, apoiadas no 

compartilhamento sensível de suas qualidades, com o máximo de domínio da 

articulação lógica de seus procedimentos sígnicos com os processos de mudança 

  

4. O objeto: o site da Petrobras 

O site da Petrobras (www.petrobras.com.br) nos pareceu o meio de comunicação 

mais adequado para testar a efetividade comunicacional potencial da empresa na 

atualidade, frente aos riscos ambientais que suas atividades representam ao Parque 

Estadual Costa do Sol. Essa potencialidade sígnica estará referida, nesse caso, a mentes 

interpretadoras humanas, sem, por isso, deixar de nos situarmos dentro de um cenário 

complexo de trocas biossemióticas.  

Nosso foco serão as imagens principais da seção Sociedade & Meio Ambiente, 

localizada no topo da home page da empresa, a partir da qual o usuário tem acesso à 

subseção de Meio Ambiente. Nela, há links para seis páginas: Política de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde; Licenciamento Ambiental; Mudanças do Clima; Recursos 

Hídricos; Biodiversidade e Segurança Operacional. Não analisaremos, contudo, as duas 
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primeiras. A primeira apresenta diretrizes de operação, estando no âmbito da 

Comunicação Empresarial e não da Ambiental. Já a segunda serve apenas como um 

repositório de links para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de 

Impacto ao Meio Ambiente (Rima), além de editais. Assim, a amostra é constituída da 

imagem principal das quatro páginas restantes e das palavras a ela vinculadas.  

Como a página “Recursos Hídricos” contém um vídeo em lugar de uma imagem, 

utilizaremos o frame do vídeo que aparece assim que o usuário acessa a página antes de 

efetuar o play (figura 2). De acordo com nossos critérios de efetividade comunicacional, 

os signos abaixo deveriam mostrar: 1) o compartilhamento do ambiente pelos diferentes 

componentes; 2) ações necessárias aos fins requeridos por eles; 3) trocas informacionais 

relativas às dinâmicas de mudança daquele ambiente. 

 

Figura 1: Foto da página “Mudanças no Clima”.  

(Fonte: www.petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/meio-ambiente/mudancas-do-clima/). 

 

 

Figura 2: Frame inicial do vídeo no topo da página “Recursos Hídricos”. 

(Fonte: www.petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/meio-ambiente/recursos-hidricos/). 

 

 
Figura 3: Foto da página “Biodiversidade”.  

(Fonte: www.petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/meio-ambiente/biodiversidade/). 
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Figura 4: Foto da página “Segurança Operacional” 

(Fonte: www.petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/meio-ambiente/seguranca-operacional/ ) 

 

4.1. Primeiro teste: o site da Petrobras e os signos de compartilhamento  

Em nossa primeira subhipótese, imagens e palavras, devem ser capazes de 

desenvolver processos perceptivos relacionados ao compartilhamento do ambiente pelos 

seus diversos agentes. A primeira esfera a ser analisada é a dos qualisignos, da categoria 

universal da primeiridade. Para Peirce, “primeiridade é o modo de ser daquilo que é tal 

como é, positivamente e sem referência a outra coisa qualquer” (PEIRCE, 1931-58, 

vol.8, p.328). Tanto no caso das fotos quanto das palavras, os qualisignos são suas 

qualidades formais intrínsecas, aptas a ser percebidas pelos sentidos da mente 

interpretadora, como cores, contornos, texturas, volumes, etc. 

Nas imagens, as cores e formas têm papel fundamental. Na figura 3, os 

diferentes tons de verde e azul e a simetria proporcionada pelo espelhamento fornecem 

elementos que podem levar a percepções de compartilhamento do ambiente entre os 

diversos agentes, incluindo possíveis riscos ou impactos causados pelas atividades da 

Petrobras. Essas possibilidades estão disponíveis também na figura 1, em seu número 

reduzido de elementos, com cores em contraste propiciando uma percepção de 

profundidade. Na figura 2, a imagem é mais complexa, com cores e formas diversas, 

alteradas, ainda, pelas diferenças de foco.  

Já na figura 4, variados elementos na cor laranja e outros em amarelo e vermelho 

chamam a atenção pelo contraste que estabelecem com o tom geral, mais escuro. 

Palavras só aparecem nas figuras 1 e 3, e o único aspecto formal que se destaca são as 

letras mais espessas, no primeiro caso, dos signos “compreender, monitorar e mitigar 

impactos”, e, no segundo, dos signos verbais “planejamento à operação”. O destaque a 

tais palavras conduz os usuários do site a uma atenção maior a esses signos, que, em si 
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mesmos, como conjuntos de letras arbitrárias, não têm, nem deixam de ter, relação 

qualitativa alguma com o compartilhamento ambiental. 

Somente quando são percebidas, as imagens, palavras, etc, se tornam signos de 

fato, ou sinsignos, e um certo número de suas qualidades são então transmitidas a uma 

mente interpretadora qualquer, de acordo com seu repertório. Sinsignos são “uma coisa 

ou evento realmente existente que é um signo” (PEIRCE, 1998, vol.2, p.291). É a partir 

dessa percepção de qualidades do signo que o processo comunicacional começa, de fato. 

Nesse início, as qualidades dos signos apreendidos pelos sentidos de determinada mente 

interpretadora são relacionadas a um possível objeto, no caso, ao compartilhamento 

comunicacional, e geram uma série de juízos perceptivos.  

Os signos disponíveis nas imagens têm, ainda, o potencial de ser percebidos 

como constituindo algum tipo de padrão formal, ou seja, atuam como legisignos, 

também de acordo com o repertório de cada mente interpretadora. Podem ser 

percebidos, então, aspectos mais gerais sobre as imagens que, possivelmente, conduzam 

à noção de compartilhamento daquele ambiente, como, talvez, vagueza, no caso da 

figura 1, limpidez, nas figuras 2 e 3, e, eventualmente, controle, na figura 4. 

 

4.2. Segundo teste: o site da Petrobras e os signos de ações visando fins 

A partir da segunda subhipótese, analisamos se, além dessas possíveis 

percepções de compartilhamento, o site também oferece a seus usuários signos das 

diferentes espécies exercendo, nas trocas semióticas, suas características existenciais em 

função de necessidades ecológicas, sobre a base desse compartilhamento, e visando os 

objetivos mais gerais de preservação da vida. 

 

4.2.1. As relações icônicas  

As sugestões icônicas do site, derivadas das qualidades apontadas acima e 

relacionadas a possíveis objetos, dependem, mais uma vez, do repertório de cada mente 

interpretadora. Contudo, devido ao fato das qualidades apresentadas nas imagens 

deixarem de se referenciar a riscos ambientais, é bastante improvável que os usuários 

cheguem a tais relações. Ao contrário, o mais provável é que sejam conduzidos a 

associações das atividades da empresa com ambientes biossemióticos onde seus 

diversos integrantes desfrutam de uma relação bastante harmoniosa.  
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Conforme vimos acima, os diferentes tons de verde e azul provenientes da 

vegetação e da água, na figura 3, podem levar à ideia de um compartilhamento 

adequado do ambiente entre os diversos agentes, com eles exercendo, portanto, suas 

necessidades ecológicas. Isso acontece também na figura 1, em perspectiva panorâmica, 

apresentando uma área arenosa com uma formação rochosa ao fundo, sem remeter a 

possíveis problemas. As qualidades sígnicas da figura 2 conduzem a mente 

interpretadora, da mesma forma, à ideia de água límpida e azulada, também sugerindo 

bom compartilhamento ambiental e atendimento ao que convém aos diversos agentes. 

Apenas na figura 4, o laranja, cor não muito comum na natureza e, 

principalmente, em ambientes com vegetação e água, poderia sugerir algum tipo de 

interferência estranha ao nesse ambiente, no caso, a interferência humana de 

funcionários da Petrobras, e, em conjunto com outras qualidades, uma possível situação 

de risco ao meio ambiente.  

A qualidade mais espessa dos signos verbais “compreender, monitorar e mitigar 

impactos”, na figura 1, e “planejamento à operação”, na 3, ao chamar a atenção dos 

usuários pode, eventualmente, em articulação com a necessária compreensão simbólica, 

conduzi-los à ideia de que a empresa está apta a lidar com riscos, garantindo um 

ambiente propício para que os agentes exerçam suas características existenciais. 

 

4.2.2. As relações indiciais  

Ao observarmos relações existenciais entre signos e objetos, fotos apresentam 

forte caráter indicial e, portanto, estariam aptas a indicar necessidades e riscos desses 

ambientes de extração estão relacionados. Porém, com o enquadramento geral da foto 1 

e de conjunto da foto 3, o número de agentes retratados fica bastante restrito.  

Na figura 1, podemos relacionar o que vemos apenas a minerais, como areia e 

rochas, a muita distância, sob um céu claro, sem outros elementos do ecossistema. A 

figura 3 retrata um curso d’água límpido refletindo a vegetação, sob um céu azul. 

Nesses dois casos, nada indica riscos, apontando para um bom compartilhamento 

comunicacional e o atendimento às diversas necessidades ambientais. 

A foto 2, na verdade um frame de um vídeo sobre reuso de água, com 

enquadramento médio, permite que identifiquemos água passando por equipamentos de 

função ignorada para um usuário comum. Como há equipamentos, indica ação humana 

e, portanto, risco. Entretanto, a imagem da água tem características límpidas, o que 
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afasta esse tipo de associação sígnica, conduzindo o usuário à ideia de “realização de 

algum tipo de tratamento ou purificação”, atendendo aos objetivos de preservação. 

A figura 4 é a mais complexa devido à presença humana. Além da vegetação e 

da água, é possível identificar um barco com três ocupantes, um equipamento flutuante 

com um ocupante, e uma barreira de contenção, indicando atividade de controle de 

contaminação. Contudo, como os signos não apresentam qualidades relativas a perigo, 

conduzem muito mais a uma situação sob controle e a um ambiente preservado. Não há 

poluentes à vista e os funcionários se mostram seguros e tranquilos, mais provavelmente 

num exercício do que numa situação que ameaçasse necessidades ecológicas.  

 

4.2.3. As relações simbólicas  

As relações simbólicas também conduzem o usuário do site a associações 

bastante harmônicas das atividades da empresa em relação ao meio ambiente. Conforme 

vimos acima, é possível que os legisignos fornecidos transmitam ideias de vagueza, no 

caso da figura 1, limpidez, nas figuras 2 e 3, e, eventualmente, controle, na figura 4. 

Consideradas nossas sub-hipóteses de possível percepção de ambiente 

compartilhado e atendimento às necessidades ecológicas dos diversos agentes, as 

qualidades vagas e vazias da figura 1, em visão panorâmica, remetem à ideia de um 

ambiente limpo e sem interferências humanas. A isso se soma a força simbólica da frase 

“todos os esforços para compreender, monitorar e mitigar os impactos”, com destaque 

visual para estas três ações, transmitindo a concepção de que a empresa não só realiza 

“todos os esforços” para compreender os riscos, como monitora e reduz impactos. 

A limpidez da água nas figuras 2 e 3 e, nesta última, a exuberância da vegetação, 

articulada aos signos “atentos à biodiversidade do planejamento à operação”, com 

destaque para os dois últimos termos, se somam à construção simbólica da Petrobras 

como empresa preocupada com a biodiversidade em todas as etapas de suas atividades. 

Mesmo na figura 4, associada à contenção de contaminações, se configura uma situação 

de controle, com símbolos conduzindo a ideias de supervisão e de serenidade, 

adequados à preservação do compartilhamento e das necessidades ambientais.  

 

4.3. Terceiro teste: o site da Petrobras e signos da mudança 

Apresentaremos, a seguir, possíveis interpretações sobre o site da Petrobras, 

observando se, além de signos sobre a possível percepção de compartilhamento e de 
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atendimento às necessidades ecológicas, existem representações de que as trocas 

biossemióticas se realizam de acordo com as dinâmicas de mudança naquele ambiente. 

A partir do que foi observado, contudo, é pouco provável que os usuários sejam 

conduzidos a uma interpretação que contemple as mudanças que ocorrem 

continuamente naquele ambiente, incluindo riscos, com base apenas nos signos 

apresentados no site, ou seja, ficarão apenas na esfera desse interpretante possível, ou 

imediato. O interpretante imediato “é o efeito inanalisado total que se calcula que um 

signo produzirá ou naturalmente poderia esperar que produzisse, o efeito que o signo 

produz primeiro ou pode produzir sobre uma mente, sem nenhuma reflexão sobre ele 

mesmo.” (PEIRCE, 1931-58, vol.8, p.315). 

Essa potencialidade interpretativa poderá vir a ser desencadeada, entretanto, no 

caso de mentes interpretadoras já conscientes da realidade ambiental apresentada em 

áreas próximas a atividades de extração de petróleo e gás, em decorrência de processos 

sígnicos dos quais tenham participado anteriormente. Nesse caso, a apreensão desse 

contexto de mudanças ambientais, em articulação com a percepção de 

compartilhamento e atendimento às necessidades de seus agentes, pode se dar em 

diferentes níveis dentro de uma esfera concreta de interpretabilidade, dinâmica. 

É possível, assim, que o usuário atinja, pelo menos, um primeiro nível, 

emocional, por meio de um mero sentimento de que há uma transformação ambiental a 

ser considerada, mesmo que isso não apareça claramente nos signos fornecidos pelo 

site, e que isso impacta o compartilhamento e as necessidades ambientais. Outros 

podem atingir o ponto dos interpretantes energéticos, isto é, serem conduzidos a alguma 

ação relacionada à mudança ambiental a partir do contato com o site. Tais ações podem 

ser as de procurar maiores informações ou ir a uma palestra, ou mais ativas, buscando 

interagir com outros interessados sobre as dinâmicas ecológicas em áreas petrolíferas, 

chegando até a tomada de atitudes de caráter pessoal, grupal ou até mesmo públicas. 

Em alguns casos, será possível que, com base em conhecimentos anteriores 

sobre o assunto, o usuário consiga chegar a interpretantes mais sofisticados, lógicos, que 

desvelem até mesmo o modelo publicitário adotado pelo site em lugar do informativo, 

subtraindo dados sobre os riscos da nova realidade de extração petrolífera próxima a 

extensas áreas litorâneas, incluindo o Parque Estadual Costa do Sol. Conforme vimos 

acima, dentro das atividades do Projeto Pólen, Silva et al. (2010) relataram a percepção 

de riscos ambientais nas operações da Petrobras por parte de moradores de Araruama, 
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Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Saquarema, como derramamento de 

óleo; mudanças no ecossistema marinho, costeiro e terrestre; extinção de espécies, entre 

outros desastres ecológicos. Tais percepções, aliadas à fruição do site podem, assim, 

levar a alguns desses interpretantes lógicos. 

 

5. Conclusão 

Diante dos riscos gerados pelas operações da Petrobras, muitas vezes em 

conflito com áreas de preservação, como o PECS, por exemplo, era esperado que seus 

esforços de comunicação ambiental não ficassem restritos a projetos como o Pólen, na 

medida em que a empresa tem à disposição tecnologias digitais, como seu site, que 

possuem um potencial de alcance comunicacional infinitamente maior. 

Tais processos proporcionados pelas tecnologias digitais poderiam contribuir 

para uma compreensão humana mais integrada e harmônica com os fluxos que operam 

no meio ambiente, principalmente em áreas de preservação ambiental ou em situações 

de risco. Além disso, seria possível dar maior visibilidade à produção sígnica 

envolvendo os seres vivos e seu meio ambiente, de forma a aumentar nossa 

compreensão sobre estes processos. 

Concluímos, contudo, que a Petrobras não se aproveita deste potencial em seu 

site, produzindo signos sobre os ambientes onde atua com uma limitada visibilidade da 

produção signíca dos agentes destes ambientes, e consequentemente de suas 

necessidades ecológicas e das mudanças que ali ocorrem de forma constante. Dessa 

forma, a empresa dificulta o desenvolvimento de interpretantes lógicos que possam 

levar os usuários a uma mudança de hábitos que contribua para a preservação dessas 

áreas ou do meio ambiente de uma forma geral, já que, a partir dos signos que fornece, 

as interpretações mais prováveis são de que não existem problemas e portanto, não há a 

necessidade de ações. O processo comunicacional da empresa se caracteriza, assim, por 

ser de baixa eficiência frente aos objetivos mais gerais a se buscar em áreas de 

preservação, ou seja, a manutenção da vida. 
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