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Resumo Executivo
A Cooperação Técnica n° ATN/OC-16518-BR desenvolveu estudo de sistematização das informações e
avaliação da evolução dos processos de licenciamento de Petróleo e Gás offshore realizados no Brasil.
Inicialmente se apresentou o levantamento e Catálogo de Dados e Informações de 20 processos de
licenciamento ambiental (2003-2018). A partir da catalogação e sistematização das informações foi possível
fazer diversas avaliações como: quantidade de processo por bacia sedimentar, dados incluídos nas fichas
de caracterização dos empreendimentos, conteúdos frequentes ou excepcionais dos termos de referências,
conteúdo solicitados para diagnósticos, atendimento dos estudos ambientais, análise das cadeias de causa
e efeito para avaliação de impactos, componentes mais afetados, entre outros. Foram disponibilizados
dashboards na plataforma online Power BI o que permitirá novas avaliações cruzando-se diferentes dados.
Em paralelo desenvolveu-se o Estudo Comparativo Internacional que avaliou o processo de licenciamento
ambiental do setor de P&G offshore no Brasil, com os processos equivalentes no Reino Unido, Estados Unidos,
Austrália, México e Noruega. Ao se estabelecer o estudo comparativo, selecionou-se e discutiu-se as boas
práticas com potencial de aplicabilidade ao contexto brasileiro como a adoção de avaliações ambientais
estratégicas, estruturação de repositório de documentos do licenciamento ambiental, utilização de dados e
informações provenientes de outras avaliações ambientais, realização de consulta a partes interessadas para
a definição do escopo, inclusão da avaliação de impactos cumulativos, estabelecimento de diretrizes internas
para a análise técnica dos estudos ambientais e consulta de outros órgãos na análise dos estudos ambientais.
A Avaliação Projetos e Programas Ambientais verificou a adequação e pertinência dos Planos, Programas
e Projetos (PPPs), comparando as medidas de mitigação com os impactos por tipologia e o ambiente de
inserção do projeto. Todos PPPs denominados usuais/obrigatórios foram avaliados como adequados. Por
outro lado, os PPPs específicos para sísmica e perfuração de poços, em grande parte foram considerados
como não pertinentes, ao contrário, para teste de longa duração e produção, todos os PPPs específicos foram
avaliados como pertinentes. Destaca-se que os PPPs específicos foram avaliados no contexto do projeto,
portanto, foram definidos como pertinentes no contexto do projeto específico. Recomendou-se investimento
na elaboração de AAAS e estudos específicos, elaboração de matriz de causa e efeito para cada tipologia e
revisão e atualização de guias de orientação.
A Avaliação de Termos de Referência (TRs) verificou o conteúdo dos TRs para as atividades de sísmica
e perfuração de poços na Margem Equatorial, avaliando-se a aderência do conteúdo do TR com informações
necessárias para a avaliação dos impactos ambientais. Somente dois TRs de sísmica foram considerados
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adequados. Destacam-se deficiências, como a solicitação da área de influência antes da etapa de Análise de
Impactos, e conteúdo insuficiente para informações da caracterização da atividade. Foram recomendadas a
criação de banco de dados relacionados aos ambientes offshore; fornecer orientações para a identificação
e avaliação dos impactos ambientais e adequar a solicitação no TR de PPPs específicos.
Foram Propostas Diretrizes para Termos de Referência a fim de torná-los mais objetivos e claros quanto
ao escopo. Foram elaboradas diretrizes para a definição do escopo sobre os principais tópicos requeridos
para a elaboração dos estudos ambientais (ex. descrição das atividades, análise de alternativas, diagnóstico
ambiental, avaliação de impactos ambientais), tendo como base a prática dos países estudados, incluindo o
Brasil. Ainda como boas práticas foram recomendadas a realização de reuniões entre empreendedor/consultoria
e Ibama; a consulta pública para elaboração de TR e a elaboração de TRs para estudos regionalizados; a
promoção de seminários para a discussão do escopo dos estudos ambientais com a participação das
partes interessadas; elaboração e validação de checklists para a elaboração dos estudos ambientais, além
da consolidação de um banco de dados com informações que contemple a fase pós-licença com medidas
mitigadoras dos PPPs aplicados.
As Diretrizes para Estudos Ambientais foram direcionadas para as empresas de consultoria/
empreendedores do setor de P&G offshore, com conteúdo para a elaboração dos estudos ambientais para o
licenciamento ambiental, apresentando as matrizes de impacto ambiental de referência consolidadas para
cada tipologia. Pautada na cadeia de causa e efeito, é possível verificar os potenciais impactos previamente
e promover maior aderência ao diagnóstico a ser elaborado, dando maior racionalidade ao estudo e ao
processo de licenciamento ambiental.
Por fim, foi apresentada uma Avaliação Crítica da Evolução dos Programas e Projetos Ambientais
de mitigação e compensação usual/obrigatório, no que tange a mitigação dos impactos ambientais e a
geração de conhecimento. Destaca-se que os PPPs que possuem notas técnicas ou guias com orientação
para elaboração, apresentam conteúdo mais bem estruturado, em comparação com os que não tem uma
padronização de conteúdo. Foi também proposta uma reestruturação das medidas de mitigação a serem
tratadas em alguns dos PPPs, e a recomendação de dois novos programas (Plano de Gestão Ambiental
e Programa de Fomento ao Desenvolvimento Socioeconômico Local), quando aplicável, e com base nas
matrizes de causa e efeito consolidadas no Produto 7. Outras recomendações referem-se a revisão das
portarias e instruções normativas que foram avaliadas como obsoletas, de acordo com o Decreto Federal n°
10.139/2019 e a aplicação da análise de impacto regulatório para as alterações e recomendações sugeridas.
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Seção 1

Introdução
O presente relatório tem como objetivo apresentar o desencadeamento das atividades técnicas referentes
ao Produto 2 – Catálogo de Dados no âmbito do Contrato de Cooperação Técnica (Contrato Nº ATN/OC16518-BR) firmado entre a Arcadis e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para: Estudos para
avaliação da evolução e sistematização de informações dos processos de licenciamento de Petróleo e Gás
Realizados pelo IBAMA de 2007 a 2017 visando ao aprimoramento da eficiência regulatória ambiental no setor.
Presente produto:
l Produto P2 – Catálogo de Dados (objeto do presente relatório);

O Produto P2 – Catálogo de Dados tem como objetivo principal o levantamento e catálogo de dados e
informações referentes a 20 processos de licenciamento ambiental de empreendimentos de exploração e
produção de petróleo e gás offshore previamente selecionados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), em intervalo de tempo estipulado, com o intuito de preparar indicadores analíticos que subsidiem uma
visão crítica do processo de licenciamento ambiental no setor, quando do desenvolvimento dos demais
Produtos, bem como servir de insumo no desenvolvimento dos demais produtos previstos pelo Termo de
Referência.
As principais tipologias de documentos que são aplicáveis à análise dos processos de licenciamento
ambiental variam desde Fichas de Caracterização de Atividade (FCA) a Termos de Referência, Estudos de
Impacto Ambiental, Relatórios Periódicos de Projetos Ambientais, entre outros. Tais documentos foram
disponibilizados para análise técnica e catálogo da Arcadis em diversos eventos entre a reunião de partida
e o fim do mês de dezembro de 2018, onde, muitas vezes a documentação recebida não se encontrava em
completude e com lacunas altamente relevantes à análise técnica e desenvolvimento dos produtos previstos
pelo Termo de Referência.
A disponibilização dos documentos ocorreu via rede mundial de internet, através de serviços de nuvem
Google Drive® de representantes do BID, através do acesso ao portal do IBAMA - SISLIC, e via remessas
diretas de alguns dos proponentes dos próprios processos de licenciamento perante o IBAMA.
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Os itens subsequentes apresentam maiores detalhamentos sobre a metodologia e desenvolvimento
das atividades técnicas do Produto 2 – Catálogo de Dados, bem como os principais resultados obtidos,
que servem para análise crítica dos processos de licenciamento ambiental selecionados para exploração e
produção de petróleo e gás offshore.
Por se tratar de um produto de catálogo de dados, com caráter inerentemente tecnológico, este relatório
apresenta uma síntese das etapas percorridas na elaboração do produto e seus resultados.
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Seção 2

Metodologia
De acordo com o Termo de Referência, o Produto 2 – Catálogo de Dados ou Catalogação Sistemática
de Dados dos 20 Processos de Licenciamento requer:
Organizar e sistematizar informações relativas ao procedimento adotado e conteúdo exigido para o
licenciamento de 20 (vinte) empreendimentos licenciados pelo Ibama relativos às atividades de petróleo e
gás offshore no período de 2007 a 2017, confrontando essas informações procedimentais e de conteúdo
ao estabelecido na Portaria MMA nº 422/2011, Instrução Normativa Ibama n° 184/2008 e Resolução
Conama 01/1986;
A metodologia para desenvolvimento do Produto 2 – Catálogo de Dados seguiu as seguintes etapas
principais, necessariamente sequenciais, e atribuídos às respectivas partes (BID e Arcadis), conforme aplicável:
l Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID):
g

Seleção dos 20 Processos para Análise;

g

Disponibilização dos Dados e Documentos Referentes aos 20 Processos.

l Arcadis Brasil:
g

Levantamento e Identificação de Requisitos Legais;

g

Organização e Conferência da Completude dos Processos;

g

Preparação do Roteiro de Catálogo de Dados Técnicos;

g

Catálogo de Dados;

g

Tratamento de Dados;

g

Cruzamento de Dados e Indicadores.
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2.1 - Disponibilização dos Dados e Documentos Referentes aos 20 Processos
A disponibilização inicial dos dados e documentos referentes aos 20 processos foi viabilizada pelo acesso
ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI do IBAMA, por parte das equipes do IBAMA e da SPPI, que
coletaram os documentos pertinentes à análise e repassaram à Arcadis.
Com o recebimento dos documentos, a equipe da Arcadis verificou a incompletude dos processos, com
ausência de diversos estudos ambientais e outros documentos relevantes ao processo de licenciamento
ambiental. Nesse contexto, foi realizada nova mobilização do BID, ANP e outros interlocutores para a obtenção
dos documentos junto aos empreendedores, possibilitando assim sanar algumas lacunas identificadas.
De modo complementar, foi também realizada nova pesquisa, por parte da equipe da Arcadis, ao Portal do
IBAMA – SISLIC, dados públicos, mesmo considerando a fragilidade que a base de dados apresenta por não
ser atualizada constantemente, ainda assim se identificou a ausência de documentos dos processos, como
os estudos ambientais em sua versão final, que embasaram o deferimento ou indeferimento da(s) licença(s)
por parte do IBAMA.
Por fim, os documentos necessários também foram obtidos junto aos empreendedores pela equipe da
Arcadis e com o apoio da ANP, por meio de contato direto via e-mail, os quais encaminharam remessas de
arquivos digitalizados via nuvem.
A seguir, apresenta-se a lista mestra de documentos requeridos para cada um dos 20 processos.
l Termos de Referência;
l Ficha de Caracterização de Atividade – FCA, contemplando:
g

Caracterização Prévia do Projeto;

g

Bases vetoriais/shapefiles do FCA;

l Compensação SNUC;
l Estudos de Impacto Ambiental (EIA) ou equivalente, contemplando:
g

Caracterização do Empreendimento;

g

Diagnóstico Ambiental;

g

Avaliação de Impacto Ambiental;

g

Medidas mitigadoras; proposição de medidas, programas e projetos ambientais;
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l Plano Básico Ambiental e Projetos e Programas Ambientais;
l Estudos complementares (ex. análise e gerenciamento de risco);
l Relatórios Periódicos dos Programas Ambientais.

Destaca-se que os programas/projetos e os relatórios periódicos de execução dos programas ou projetos
ambientais estão contemplados no Produto 8.
2.2 - Organização e Conferência da Completude dos Processos
Com o recebimento dos documentos, previamente a preparação do catálogo de dados, realizou-se a
organização dos 20 processos selecionados por meio de ficha de verificação, levando em consideração as
etapas do processo de licenciamento ambiental, as licenças emitidas, a região de inserção, dentre outras
informações relevantes à contextualização e organização do universo de informações cadastradas para
posterior análise.
O Quadro 1.1 exemplifica a organização dos dados dos processos, servindo como lista de verificação ou
conferência da disponibilidade e completude de todos os dados necessários a realização do estudo.
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Quadro 1.1 – Modelo de organização dos processos.

#

Nº Processo
no IBAMA

Nome do
Empreendimento

Data

Coordenação
DILIC

FCA

Tipo Estudo

Fase

Objeto
Licenciamento

Estudo prévio
(EIA/RCA)

TR

PBA

Relatório de
acompanhamento

Pareceres

Elaboração: Arcadis, 2018.

g

ID

g

Fase

g

Compensação Ambiental

g

Nº Processo no IBAMA

g

Objeto Licenciamento

g

Coordenadas Geográficas

g

Nome do Empreendimento

g

Termo de Referência

g

Periodicidade de apresentação dos relatórios

g

Data

g

Estudos ambientais (EIA/RCA)

g

Shapefile

g

Coordenação DILIC

g

PBA

g

Dentre outros.

g

FCA

g

Relatórios de acompanhamento

g

Tipo Estudo

g

Pareceres (para as diferentes etapas)
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2.3 - Preparação do Roteiro de Catálogo de Dados Técnicos
A preparação do Roteiro de Catálogo de Dados Técnicos consistiu em etapa de planejamento para
melhor compreensão das informações e dados técnicos constantes nos documentos de cada processo de
licenciamento ambiental selecionado. Além disso, o roteiro foi estruturado de modo que o catálogo contenha
dados de temáticas pertinentes ao objetivo deste projeto, mas que possibilite leituras futuras para uma melhor
compreensão e comparação da realidade e contexto dos processos de licenciamento.
Além de estruturar o universo de dados necessários à análise técnica, o roteiro do catálogo também pode
ser compreendido como uma lista mestra ou questionário mínimo para equalização das métricas catalogadas
entre cada um dos processos, facilitando na padronização dos dados, estruturando-os.
Desta forma, os catálogos dos dados técnicos foram divididos conforme etapa do licenciamento de
empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás offshore e também conforme a tipologia do
documento, possibilitando estruturação mais aderente às especificidades de cada um.
Desta forma, o roteiro de catálogo foi dividido da seguinte forma:
l Processos de Licenciamento de Sísmica – Roteiro para catálogo de:
g

Ficha de Caracterização de Atividade (FCA);

g

Termo de Referência (TR);

g

Estudo Ambiental de Sísmica (EAS) e similares;

g

Licença Pesquisa Sísmica e similares.

l Processos de Licenciamento de Perfuração – Roteiro para catálogo de:
g

Ficha de Caracterização de Atividade (FCA);

g

Termo de Referência (TR);

g

Estudo Ambiental de Perfuração (EAP) e similares;

g

Licença de Operação e similares.

l Processos de Licenciamento de Produção – Roteiro para catálogo de:
g

Ficha de Caracterização de Atividade (FCA);

g

Termo de Referência (TR);

g

Estudo de Impacto Ambiental e similares;

g

Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação.
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Para cada divisão supramencionada, são selecionados os principais campos (ou atributos) que são
indispensáveis à análise técnica dos processos, estabelecendo-se os respectivos roteiros para cada
documento, tal como exemplificado a seguir. Ao final do catálogo, o agrupamento dos roteiros possibilita a
criação de catálogo unificado entre as etapas de Sísmica, Perfuração e Produção para potencialização de
análises.
l

Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) ou Características Gerais do Empreendimento e sua

Tipologia:
g

Nº de processo no Ibama e demais referências numéricas; Data do processo; Setor/coordenação

responsável no Ibama; Tipologia do empreendimento; Objeto do licenciamento; Localização geográfica
do projeto; Municípios afetados; Profundidade; Tráfego embarcações.
l Termo de Referência:
g

Conteúdo geral dos TRs; Listas de Verificação de impactos; Metodologias; Especificação de

projetos ambientais; Estudos complementares; Exigência de análise e gerenciamento de risco.
l Estudos de Impacto Ambiental (EIA) ou equivalente:
g

Informações gerais:
u

Nome do projeto; Localização do estudo para organização de repositórios de consulta durante

o projeto; Consultoria responsável pelo estudo e respectivos dados.
g

Informações Ambientais sobre a Área de Inserção do Projeto:
u

Interferência em UC (sim/não e qual); Sítios arqueológicos; Espeleologia; Uso do conceito

de Área de Estudo (sim/não); Relação entre Área de Estudo e Área de Influência (sim/não);
Dimensões das Áreas Diretamente Afetadas (ADA), de Influência Direta (AID), de Influência
Indireta (AII) por meio físico, biótico e socioeconômico.
g

Avaliação de Impacto Ambiental:
u

Fase de ocorrência do impacto; Atividade e macroatividade geradora do impacto; Aspecto

ambiental desencadeador do impacto; Caracterização do impacto; Componente ambiental
diretamente impactado; Meio impactado (biótico, físico ou socioeconômico); Contexto de
ocorrência e breve descrição do impacto; Quantitativo ou qualitativo; natureza, ordem do
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impacto, abrangência espacial, prazo de ocorrência, duração, reversibilidade, magnitude,
dentre outros atributos aplicáveis à avaliação de impacto; Medidas mitigadoras; Proposição
de medidas, programas e projetos ambientais.
2.4 - Catálogo de Dados
O preenchimento dos catálogos foi realizado por equipe multidisciplinar com diversos técnicos trabalhando
em paralelo para maior celeridade na catalogação de dados, tendo sido adotada uma base de dados única e
integrada e parametrizada para a catalogação dos dados dos 20 processos de licenciamento ambiental, tal
como apresentado no item anterior, permitindo a formação de uma base de dados analítica.
Esta atividade configura etapa fundamental ao mapeamento analítico dos elementos envolvidos no
processo de licenciamento. Neste contexto, uma vez que os 20 processos licenciados junto ao IBAMA
consiste de universo amostral com parametrizações e métricas não equivalentes entre si, o processo inicial
de catalogação de informações na prática, consistiu na reversão de informações em dados, o que significa,
que as informações dos estudos, com a complexidade corriqueira, foram isoladas e separadas, de modo a
extrair dados, utilizados neste produto como dado bruto.
Procurando alinhar e sistematizar a coleta de informações, mediante leitura dos estudos de referência,
a coleta foi realizada nas seguintes etapas:
Etapa de reconhecimento: o processo de coleta de informações foi iniciado com reunião geral da equipe
para esclarecimentos sobre o objetivo do projeto e do Produto 2, apresentação do roteiro detalhando os
objetivos de cada coluna de coleta de informações, apresentação da lista de denominação padrão de impactos,
orientação das tarefas a serem desenvolvidas e discussão da forma de preenchimento e esclarecimento de
dúvidas.
Etapa piloto: após o reconhecimento do conteúdo do roteiro, cada técnico iniciou o preenchimento do
roteiro com informações de um processo de referência.
Etapa de consolidação: posterior ao exercício piloto, novas reuniões foram realizadas para alinhamento e
esclarecimento da equipe de coleta de informações. Esta etapa foi fundamental para a troca de experiência
entre os técnicos. Esses procedimentos procuram alinhar e padronizar o processo de obtenção da informação
para o banco de dados.
Dessa maneira, destaca-se que o catálogo sistematizado de dados envolveu um trabalho de coleta de
dados brutos em meio às informações de todo o processo de licenciamento dos projetos previstos, desde
as Fichas de Caracterização da Atividade (FCA) submetidas ao IBAMA e Termos de Referência emitidos pelo
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mesmo até os Estudos Ambientais protocolados junto ao órgão ambiental. Desta forma, uma série de listas
mestras foram catalogadas com atributos e metadados previamente parametrizados para maior potencial
analítico.
2.4.1 - Cadeia de Causa-Efeito
Dentro do universo dos Estudos Ambientais, sejam eles voltados para a Sísmica (Estudo Ambiental de
Sísmica), Perfuração (Estudo Ambiental de Perfuração) e Produção, um capítulo se destaca, o de Análise de
Impactos.
O cerne dos Estudos Ambientais em quaisquer de seus formatos está na Avaliação de Impacto Ambiental,
etapa em que é feita análise dos impactos socioambientais decorrentes da implantação, operação e/ou
desativação do empreendimento, frente às características do ambiente de inserção identificados no capítulo
do diagnóstico.
Considerando que o Termo de Referência orienta o estudo ambiental e, posteriormente, permite uma
avaliação crítica da qualidade dos estudos ambientais, entende-se como fundamental, catalogar o universo
da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) nos estudos disponibilizados, servindo para melhor mapeamento
da cadeia de causalidade (causa-efeito) nos empreendimentos estudados.
Desta forma, no âmbito do catálogo de dados, especificamente para a Análise de Impactos, foram
cadastradas as relações causais dos impactos estudados, seguindo modelo organizacional, com identificação
de elementos chave (fases, atividades, aspectos e impactos), sempre encadeados entre si, conforme
apresentado na figura a seguir.
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Figura 1.1 - Modelo organizacional da Cadeia de Causa - Efeito ou Matriz de Impacto com medidas.

Elaboração: Arcadis, 2018.

Além dos elementos apresentados acima, outras características do impacto foram catalogadas, tal como
fase de ocorrência (implantação, operação etc.), componente, meio de ocorrência e seus atributos (magnitude,
duração, reversibilidade, cumulatividade etc.).
2.5 - Tratamento de Dados
Após a catalogação sistemática, passou-se para o tratamento dos dados. O objetivo do tratamento analítico
é, a partir dos dados brutos, gerar informações compreensíveis que traduzem de forma quali-quantitativa os
estudos dos 20 processos de licenciamento, possibilitando a futura análise crítica e posterior proposição de
diretrizes e boas práticas para maior aderência e otimização dos processos, que serão contemplados nos
Produtos subsequentes.
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O tratamento de dados consistiu da equalização de respostas, organização de metadados em formatos
indexáveis para melhor compreensão do universo amostral. Ainda, com a padronização dos valores de
catálogo, foi possível obter maior grau de equivalência entre os parâmetros catalogáveis. Sob esta ótica, o
tratamento de dados comporta-se como retro análise da aderência e eficácia dos elementos originalmente
catalogados.
Após o tratamento, foram obtidos catálogos mais objetivos, com maior aderência entre as colunas e
amplificação das possiblidades analíticas e geração de indicadores, tal como apresenta o item a seguir.
2.6 - Cruzamento de Dados e Indicadores
Uma vez concluído o tratamento dos dados, foi realizado o cruzamento dos diversos dados parametrizáveis
gerados durante o catálogo, possibilitando a elaboração de indicadores analíticos e infográficos de apoio
a visualização do cenário para os 20 processos. Os indicadores e resultados analíticos promovem melhor
leitura dos processos de licenciamento e identificação de tendências nos Termos de Referência, Estudos
Ambientais, entre outros documentos.
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Seção 3

Resultados
3.1 - Seleção dos 20 Processos para Análise
O quadro a seguir apresenta os 20 processos selecionados pelo BID para análise no desenvolvimento
do projeto.
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Quadro 1.2 – 20 Processos Selecionados para Análise.
Processo

Ano

Nome

Fase

Atividade

Bacia

02001 005368 2003 31

2003

TAC para realização do Licenciamento Ambiental na Atividade
de Perfuração Marítima - Bacia de Campos

Exploração

Perfuração

Bacia de Campos

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

02022 000617 2004 34

2004

Atividade de Perfuração Marítima nos blocos BM-SEAL-4, 10
e 11 (Renovação LO)

Exploração

Perfuração

Bacia de Sergipe e Alagoas

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

02022 03204 2005 92

2005

Perfuração exploratória do Bloco BM-P-2**

Exploração

Perfuração

Bacia de Pelotas

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

02022 004723 2006 59

2006

Perfuração Marítima - Blocos BM-POT-16 e 17 - Bacia de
Potiguar

Exploração

Perfuração

Bacia Potiguar

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

02022 001967 2006 80

2006

Desenvolvimento do Projeto de Produção do Campo
Peregrino - Bloco BM-C-7 - Bacia de Campos*

Produção

FPSO

Bacia de Campos

02022 001868 2007 89

2007

Perfuração Marítima do Poço Pitanga - Bloco BM-CAL-13***

Exploração

Perfuração

Bacia de Camamu-Almada

BP Energy do Brasil

02022 000365 2007 96

2007

Atividade de Perfuração Marítima no Bloco BM-CAL-10

Exploração

Perfuração

Bacia de Camamu-Almada

STATOIL DO BRASIL LTDA/Parceria com a
PETROBRAS

02022 001855 2008 91

2008

Pesquisa Sísmica Marítima 2D nas Bacias da Foz do
Amazonas, Pará, Barreirinhas e Ceará - Programa Costa
Norte

Exploração

Pesquisa
Sísmica

Bacias da Foz do Amazonas,
Pará, Barreirinhas e Ceará

GX TECHNOLOGY SÍSMICA BRASIL LTDA

02022 001259 2010 25

2010

BLOCO BM-J..4 NA BACIA SEDIMENTAR DE JEQUITINHONHA

Exploração

Pesquisa
Sísmica

Bacia Sedimentar de
Jequitinhonha

02022 001826 2011 24

2011

Pesquisa Sísmica Marítima 3D/4C nos Blocos C-M-560,591,
592, 620, 621 (Sul) e 466 e 499 (Norte), da Bacia de Campos
(Campo de Produção de Tubarão Martelo)

Exploração

Pesquisa
Sísmica

Bacia de Campos

02022 001653 2013 14

2013

Sistema de Produção Antecipada (SPA) de Atlanta, Campo de
Atlanta, Bacia de Santos - BLOCO BS-4

Produção

FPSO

Bacia de Santos
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STATOIL BRASIL ÓLEO E GÁS LTDA.

PGS Investigação Petrolífera Ltda
OCEANGEO Tecnologia de Exploração de
Reservatórios do Brasil S.A.
Empresa Queiroz Galvão Exploração e
Produção AS
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Processo

Ano

Nome

Fase

Atividade

Bacia

02022 000776 2013 20

2013

Desenvolvimento da Produção dos campos de Tartaruga
Verde e jazida compartilhada de Tartaruga Mestiça, no campo
de Tartaruga Verde

Produção

FPSO

Bacia de Campos

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A

02022 000330 2014 86

2014

FPSO Pioneiro de Libra, Teste de Longa Duração e Sistema de
Produção Antecipada de Libra, Bacia de Santos

Exploração

Exploração
(Teste de
Longa
Duração)

Bacia de Santos

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A

02022 000920 2014 17

2014

Pesquisa Sísmica Marítima 3D, Bacia sedimentar de Potiguar
e Programa Potiguar Fase 2

Exploração

Pesquisa
Sísmica

Bacia Sedimentar de Potiguar

02022 000327 2014 62

2014

Perfuração Marítima nos blocos FZA-M-57, 86, 88, 125 e 127,
na Bacia da Foz do Amazonas

Exploração

Perfuração

Bacia da Foz do Amazonas

02001 006832 2015 40

2015

Pesquisa Sísmica Marítima 3D, não exclusiva, na Bacia de
Santos

Exploração

Pesquisa
Sísmica

Bacia de Santos

CGG do Brasil Participações Ltda.

02001 005473 2015 11

2015

Pesquisa Sísmica Marítima 3D Nodes no Bloco de Libra Bacia de Santos

Exploração

Pesquisa
Sísmica

Bacia de Santos

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

02001 106341 2017 60

2017

Atividade de Perfuração Marítima para o Desenvolvimento de
Produção do Campo de Lapa

Exploração

Perfuração

Bacia de Santos

Total E&P do Brasil Ltda.

02001 105774 2017 06

2017

Transferência de titularidade do campo de Lapa - Polo Pré-sal
da Bacia de Santos

Produção

Sistema
de coleta e
escoamento

Bacia de Santos

Total E&P do Brasil Ltda.

02001 009815 2018 15

2018

Atividade de Perfuração Marítima na Área Norte de Carcará,
Bacia de Santos

Exploração

Perfuração

Bacia de Santos

Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.

Elaboração: Arcadis, 2018.
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3.2 - O Espaço Amostral
Inicialmente, o Termo de Referência do presente trabalho contemplava a avaliação de processos de
licenciamento ambiental de empreendimentos de Petróleo e Gás realizados pelo Ibama entre 2007 e 2017.
No entanto, foram selecionados pela SPPI, 20 processos abertos entre os anos de 2003 e 2018.
De modo a analisar a representatividade dos 20 processos no contexto histórico do licenciamento
realizado pelo Ibama, foi realizada consulta a base de dados abertos do Sistema de Licenciamento Ambiental
(SISLIC), mais especificamente o conjunto de dados denominado “Licenças ambientais de atividades e
empreendimentos licenciados pelo Ibama”.
O referido conjunto de dados disponibiliza dados sobre a emissão de 8.974 licenças e autorizações
ambientais entre os anos de 1988 e 2018, dividindo-as por tipologia de atividade, proponente da atividade,
entre outras informações.
Neste contexto, nota-se que a tipologia de Petróleo e Gás (P&G), agrupando-se Exploração e Produção
(E&P) onshore e offshore, historicamente é a 4ª tipologia (Gráfico 1.1) com a maior quantidade de licenças/
autorizações emitidas (total de 1.183), atrás apenas de Estruturas Rodoviárias, Linhas de Transmissão e Usinas
Hidrelétricas. Nota-se ainda que a evolução da emissão de licenças/autorizações relacionadas às atividades
de E&P de P&G apresenta maior crescimento a partir de 2006, chegando ao seu ápice no ano de 2013.
Gráfico 1.1 – Número de licenças e autorizações emitidas por tipologia no período de 1988 a 2018.
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Elaboração: Arcadis, 2019.
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Gráfico 1.2 – Evolução do número de licenças/autorizações relacionadas ao setor de P&G onshore e offshore no período de 1988 a 2018.
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Elaboração: Arcadis, 2019.

No que diz respeito à representatividade do espaço amostral selecionado como escopo deste estudo,
entre os anos de 2007 e 2017, 789 licenças e autorizações foram emitidas pelo Ibama para as atividades de
E&P de P&G onshore e offshore.
Verifica-se, ainda, que as licenças emitidas no período supracitado pertenciam à 225 processos de
licenciamento distintos. Deste modo, os 20 processos selecionados para o estudo consistem em menos de 9%
do espaço amostral do período. Ressalta-se, portanto, que a análise e geração de indicadores dos 20 processos
não podem representar o contexto do licenciamento de E&P de P&G onshore e offshore estatisticamente, mas
servindo para observações e inferências a respeito das práticas do setor e os principais desdobramentos
identificados.
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A figura a seguir apresenta a quantidade de processos em andamento por atividade (Sísmica, Perfuração,
Produção etc.) no período de 2007 a 2017. Neste contexto, processos em andamento são aqueles que tiveram
licenças/autorizações emitidas no ano.

Gráfico 1.3 – Número de Processos Distintos com Licenças Emitidas por Tipologia P&G no Período de 2007 a 2017.
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Elaboração: Arcadis, 2019.
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As informações acerca do espaço amostral podem ser observadas no Dashboard da Figura 1.2.
Figura 1.2 - Dashboard acerca do espaço amostral.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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3.3 - Organização e Conferência da Completude dos Processos
A organização e conferência da completude dos processos foram realizadas em diversas rodadas,
conforme o recebimento das remessas enviadas pelo BID, acesso à documentos no site do Ibama, ou envio
por parte dos próprios empreendedores.
O checklist de conferência da completude dos processos baseou-se nos principais documentos e
temáticas para cada uma das etapas do licenciamento estudadas, sendo elas Sísmica, Perfuração e Produção.
O quadro a seguir apresenta o checklist utilizado para organização dos dados de licenciamento. Todos
os documentos do checklist, quando disponíveis, foram organizados em base de dados dedicada na nuvem
para facilidade no acesso e consulta deles.
No Quadro 1.3 é possível observar a relação de todos os documentos recebidos dos processos.
Nota: o Quadro 1.3 apresenta o checklist de documentos desde Ficha de Caracterização da Atividade
(FCA), Termo de Referência (TR), Estudos Ambientais, Parecer Técnicos e Licenças. Os documentos
subsequentes a estas etapas, tal como relatórios de atendimento à condicionantes, relatórios periódicos de
projetos ambientais e outros serão desenvolvidos conjuntamente com os demais produtos deste estudo.
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Quadro 1.3 – Conferência dos Documentos (checklist) dos Processos.
#

Processo

Nome Objeto
(empreendimento)

Empreendedor

Bacia

Fase

Atividade

FCA

TR

Estudo Ambiental
(ex. EIA/RIMA)

Parecer Técnico

Licença

1

02001 005368
2003 31

TAC para realização do
Licenciamento Ambiental
na Atividade de Perfuração
Marítima - Bacia de
Campos

PETROBRAS Petróleo Brasileiro
S.A.

Campos

Exploração

Perfuração

N/A

TR 23/05
(pg. 130,
VOL 4 do
processo)

EIA/RIMA

PT 370/08 (pg. 204 do
processo)

LP 284/2008

2

02001 005473
2015 11

Pesquisa Sísmica Marítima
3D Nodes no Bloco de
Libra - Bacia de Santos

PETROBRAS Petróleo Brasileiro
S.A.

Santos

Exploração

Pesquisa
Sísmica

Sim

TR 0006/16

RIC (pg 23)

PT 161/2018

LPS 116/2017

3

02001 006832
2015 40

Pesquisa Sísmica Marítima
3D, não exclusiva, na Bacia
de Santos

CGG do Brasil
Participações Ltda.

Santos

Exploração

Pesquisa
Sísmica

Sim

TR 004/16

Relatório de
Informações
Complementares
- RIC

PAR
02022.000495/201610

LPS 112/2016

4

02001 009815
2018 15

Atividade de Perfuração
Marítima na Área Norte de
Carcará, Bacia de Santos

Statoil Brasil Óleo e
Gás Ltda.

Santos

Exploração

Perfuração

Sim

TR 5/2018

EAP

PT 162/2018

Usar PT
162/2018

5

02001 105774
2017 06

Transferência de
titularidade do campo de
Lapa - Polo Pré-sal da
Bacia de Santos

Total E&P do Brasil
Ltda.

Santos

Produção

Sistema
de coleta e
escoamento

Sim

TR 002/13

EIA Etapa 2
Petrobras

PT 409/2014

LP 491/14
Petrobras

6

02001 106341
2017 60

Atividade de Perfuração
Marítima para o
Desenvolvimento de
Produção do Campo de
Lapa

Total E&P do Brasil
Ltda.

Santos

Exploração

Perfuração

Sim

TR 8/2017

EAP

PT 198/2018

Sim - LO
1467/2018

7

02022 000327
2014 62

Perfuração Marítima nos
blocos FZA-M-57, 86, 88,
125 e 127, na Bacia da Foz
do Amazonas

TOTAL E&P DO
BRASIL LTDA.

Foz do
Amazonas

Exploração

Perfuração

Sim

TR 24/2014

EIA/RIMA

PT indeferido 73/2018

LO indeferida

8

02022 000330
2014 86

FPSO Pioneiro de Libra,
Teste de Longa Duração
e Sistema de Produção
Antecipada de Libra, Bacia
de Santos

PETROBRAS Petróleo Brasileiro
S.A.

Santos

Exploração

Exploração
(Teste de
Longa
Duração)

Sim

TR 037/14

EIA/RIMA

PAR
02022.00589/2016-99

LP Nº 539/2016
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#

Processo

Nome Objeto
(empreendimento)

Empreendedor

Bacia

Fase

Atividade

FCA

TR

Estudo Ambiental
(ex. EIA/RIMA)

Parecer Técnico

Licença

9

02022 000365
2007 96

Atividade de Perfuração
Marítima no Bloco BMCAL-10

STATOIL DO BRASIL
LTDA/Parceria com
a PETROBRAS

Camamu-Almada

Exploração

Perfuração

N/A

TR 021/09

RAC (Relat. Amb.
Consolidado)

PT 432/2011

LPper
102/2011

10

02022 000617
2004 34

Atividade de Perfuração
Marítima nos blocos
BM-SEAL-4, 10 e 11
(Renovação LO)

PETROBRAS/
UNIDADE DE
NEGÓCIOS DE EXP/
PROD. SERGIPE E
ALAGOAS

Sergipe e
Alagoas

Exploração

Perfuração

N/A

TR 06/04 e TR
17/08

EIA/RIMA

PT 331/2009

LP 329/2009
LO 901/2010

11

02022 000776
2013 20

Desenvolvimento da
Produção dos campos
de Tartaruga Verde e
jazida compartilhada de
Tartaruga Mestiça, no
campo de Tartaruga Verde

PETROBRAS Petróleo Brasileiro
S.A.

Campos

Produção

FPSO

Sim

TR 01/2015
(pg.40, VOL I)

EIA/RIMA

PT 13/2018

LP N°
565/2018

12

02022 000920
2014 17

Pesquisa Sísmica Marítima
3D, Bacia sedimentar
de Potiguar e Programa
Potiguar Fase 2

PGS Investigação
Petrolífera Ltda.

Potiguar

Exploração

Pesquisa
Sísmica
Marítima 3D

Sim - pg 20

TR 08/15 (pg.
31)

EAS/RIAS

PT 99/2017

LPS
N°121/2017

13

02022 001259
2010 25

BLOCO BM-J..4 NA
BACIA SEDIMENTAR DE
JEQUITINHONHA

PGS Investigação
Petrolífera Ltda.

Exploração

Pesquisa
Sísmica
Marítima 3D

Sim
(recebidos
12/12/18)

TR
Agosto/2012

Relatório
informações
complementares
Sim (recebidos
12/12/18)

PT 56/11 (pg. 36 do
processo)

LPS 061/2011
- pg 48

PAR
02022.000655/201540

LP Nº
523/2015

Jequitinhonha

Sim (recebidos
12/12/18)

14

02022 001653
2013 14

Sistema de Produção
Antecipada (SPA) de
Atlanta, Campo de Atlanta,
Bacia de Santos - BLOCO
BS-4

Empresa Queiroz
Galvão Exploração e
Produção AS

Santos

Produção

FPSO
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Processo

Nome Objeto
(empreendimento)

Empreendedor

Bacia

Fase

Atividade

FCA

TR

Estudo Ambiental
(ex. EIA/RIMA)

Parecer Técnico

Licença

15

02022 001826
2011 24

Pesquisa Sísmica Marítima
3D/4C nos Blocos C-M560,591, 592, 620, 621 (Sul)
e 466 e 499 (Norte), da
Bacia de Campos (Campo
de Produção de Tubarão
Martelo)

OCEANGEO
TECNOLOGIA DE
EXPLORAÇÃO DE
RESERVATÓRIOS
DO BRASIL S.A.

Campos

Exploração

Pesquisa
Sísmica
Marítima
3D/4C

N/A

TR 12/11
(pg. 19 do
processo)

EAS/RIAS

PAR 000149/2013 (pg.
281 do processo)

LPS 090/13 - pag
291

16

02022 001855
2008 91

Pesquisa Sísmica Marítima
2D nas Bacias da Foz
do Amazonas, Pará,
Barreirinhas e Ceará Programa Costa Norte

GX TECHNOLOGY
SÍSMICA BRASIL
LTDA.

Foz do
Amazonas, Pará,
Barreirinhas e
Ceará

Exploração

Pesquisa
Sísmica
Marítima 2D

N/A

TR 025/08
(pg. 14,
VOL 1 do
processo)

EAS/RIAS

PT 343/2011 (pg. 225,
VOL 2 do processo)

LPS 068/11 e
046/09

17

02022 001967
2006 80

Desenvolvimento do
Projeto de Produção
do Campo Peregrino Bloco BM-C-7 - Bacia de
Campos*

STATOIL BRASIL
ÓLEO E GÁS LTDA.

Campos

Produção

FPSO

N/A

TR 18/06
(pg. 243 do
processo)

EIA/RIMA

PT 168/08 (pg. 293 do
processo)

LP n° 271/2008

18

02022 004723
2006 59

Perfuração Marítima Blocos BM-POT-16 e 17
- Bacia de Potiguar

PETROBRAS Petróleo Brasileiro
S.A.

Potiguar

Exploração

Perfuração

N/A

TR 004/08

EIA/RIMA

PT 150/2012

LPS 431/2012

19

02022 03204
2005 92

Perfuração exploratória do
Bloco BM-P-2**

PETROBRAS Petróleo Brasileiro
S.A.

Pelotas

Exploração

Perfuração

N/A

TR 009/09 e
TR 011/11
(pg. 66 e 194
do processo)

EAP/RIAP

PT 262/2016
indeferimento EAP

LO indeferida

20

02022 001868
2007 89

Perfuração Marítima do
Poço Pitanga - Bloco BMCAL-13***

BP Energy do Brasil

Camamu-Almada

Exploração

Perfuração

N/A

TR 05/13

EAP/RIAP

Não - mas cita-se o PT
CGPEG 351/2013

LO 1189/2013

#

Elaboração: Arcadis, 2019. Legenda: célula em amarelo – documentos não disponibilizados.

33

Catálogo de Dados e Informações

3.4 - Indicadores Gerais
Considerando os processos analisados, tem-se que, entre 2007 e 2017, cerca de 58 empresas tinham
aproximadamente 789 licenças/autorizações, para as quais foram emitidos 225 licenças ambientais.
Ademais, o maior número de licenças/autorizações emitidas se relaciona à “autorização de captura, coleta
e transporte de material biológico (n=120), seguida das licenças de operação (n=108) e licença de pesquisa
sísmica (n=105). Em relação à emissão das mesmas no período selecionado, tem-se que as licenças para
atividades de pesquisa sísmica, perfuração e produção é bastante semelhante ao período avaliado, registrando
sua maior atividade em 2013, conforme pode ser observado no Dashboard da Figura 1.3.
Ainda no âmbito das licenças/autorizações emitidas, destaca-se o status de cada, sendo que 55% estão
com prazo vencido (não significa que estão irregulares, podem ser processos encerrados, ou licenças que as
licenças subsequentes foram emitidas); 35% estão regulares; e 10% foram indeferidas. A relação dos prazos
dessas licenças para cada atividade de pesquisa sísmica, perfuração e produção pode ser observada no
Dashboard da Figura 1.4, dentre outras informações.
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Figura 1.3 - Dashboard das principais empresas e licenças emitidas relacionadas aos 20 processos analisados.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.4 - Dashboard acerca das licenças e autorizações ambientais dos 20 processos selecionados.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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BACIAS SEDIMENTARES
No que diz respeito ao universo amostral dos 20 processos selecionados para avaliação neste estudo,
nota-se que a Bacia Sedimentar com o maior número de empreendimentos para análise é a Bacia de Santos,
com um total de 7 processos. Logo em seguida temos a Bacia de Campos com 4 processos e CamamuAlmada com 2 processos, as demais possuem um único processo.
Nota-se, ainda, dos processos selecionados, 10 de 17 bacias sedimentares brasileiras são consideradas.
A figura e mapa a seguir apresentam a localização dos empreendimentos nas respectivas bacias.

Figura 1.5 – Bacias Sedimentares contempladas pelos 20 Processos.

Bacia

Contagem de Processo

Bacia da Foz do Amazonas

1

Bacia da Camamu-Almada

2

Bacia de Campos

4

Bacia de Pelotas

1

Bacia de Santos

7

Bacia de Sergipe e Alagoas

1

Bacia Potiguar

1

Bacia Sedimentar de Jequitinhonha

1

Bacia Sedimentar de Potiguar

1

Bacia da Foz do Amazonas, Pará, Barreirinhas e Ceará

1

TOTAL

20

Verifica-se, portanto que, se
somados, os processos nas Bacias
de Santos e Campos, representase 55% do espaço amostral, sendo
35% na Bacia de Santos e 20% na
Bacia de Campos.
Elaboração: Arcadis, 2019.
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Mapa 1.1 - Localização dos 20 Processos nas Bacias Sedimentares Marítimas Brasileiras.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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A ATIVIDADE DOS 20 PROCESSOS
Os 20 Processos selecionados percorrem tanto as atividades de Exploração quanto de Produção de
Petróleo e Gás, sendo que 16 correspondem à fase de Exploração (9 de Perfuração, 6 de Pesquisa Sísmica
e 1 de Teste de Longa Duração) e 4 à fase de Produção, tal como detalhado na sequência.

Figura 1.6 – Atividades dos Processos.
CONTAGEM DE ATIVIDADE SIMPLIFICADA

FASE

ATIVIDADE SIMPLIFICADA

9

Exploração

Perfuração

6

Exploração

Pesquisa Sísmica

3

Produção

Produção - FPSO

1

Exploração

Exploração - TLD

1

Produção

Produção (etapa 2)

20
Elaboração: Arcadis, 2019.

EMPREENDEDORES E TEMPO DE ABERTURA DE PROCESSO
Pode ser notado ainda que a Petrobras é a empresa que possui a maior carteira de empreendimentos nos
20 processos analisados, total de 7, seguida da Statoil com 3, e Total e PGS, ambas com 2 empreendimentos
(Quadro 1.4).
Analisa-se ainda a duração de tais processos de licenciamento desde sua abertura até o ano de 2019.
Neste cenário observa-se que o processo mais antigo, da Petrobras, aberto em 2003 para perfuração marítima
na Bacia de Campos, portanto, 16 anos. Considerando este como o processo mais antigo, de forma similar,
outros 7 processos podem ser considerados maduros, com mais de 10 anos após a abertura, tal como
se detalha na sequência. O processo mais recente é da Statoil para Perfuração Marítima na Área Norte de
Carcará (Bacia de Santos), iniciado em 2018.
Observa-se ainda, que os processos mais recentes selecionados (com duração do processo inferior a
10 anos) ocorrem predominantemente nas Bacias de Santos e Campos. As informações apresentadas, bem
como outras, podem também ser observadas no Dashboard da Figura 1.7.
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Quadro 1.4 – Empreendedores e tempo de abertura de processo.
Ano

Tempo da abertura do
processo até 2019 (anos)

Bacia

Empreendedor

Nome Objeto (empreendimento)

2003

16

Bacia de Campos

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

TAC para realização do Licenciamento Ambiental na Atividade de Perfuração Marítima Bacia de Campos

2004

15

Bacia de Sergipe e Alagoas

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

Atividade de Perfuração Marítima nos blocos BM-SEAL-4, 10 e 11

2005

14

Bacia de Pelotas

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

Perfuração exploratória do Bloco BM-P-2

2006

13

Bacia Potiguar

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

Perfuração Marítima - Blocos BM-POT-16 e 17 - Bacia de Potiguar

2006

13

Bacia de Campos

Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.

Desenvolvimento do Projeto de Produção do Campo Peregrino - Bloco BM-C-7 - Bacia de
Campos

2007

12

Bacia de Camamu-Almada

BP Energy do Brasil

Perfuração Marítima do Poço Pitanga - Bloco BM-CAL-13

2007

12

Bacia de Camamu-Almada

Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.

Atividade de Perfuração Marítima no Bloco BM-CAL-10

2008

11

Bacias da Foz do Amazonas, Pará,
Barreirinhas e Ceará

GX Technology Sísmica Brasil Ltda.

Pesquisa Sísmica Marítima 2D nas Bacias da Foz do Amazonas, Pará, Barreirinhas e Ceará Programa Costa Norte

2010

9

Bacia Sedimentar de Jequitinhonha

PGS Investigação Petrolífera Ltda

BLOCO BM-J..4 NA BACIA SEDIMENTAR DE JEQUITINHONHA

2011

8

Bacia de Campos

Oceangeo Tecnologia de Exploração de
Reservatórios do Brasil S.A.

Pesquisa Sísmica Marítima 3D/4C nos Blocos C-M-560,591, 592, 620, 621 (Sul) e 466 e 499
(Norte), da Bacia de Campos (Campo de Produção de Tubarão Martelo)
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Ano

Tempo da abertura do
processo até 2019 (anos)

Bacia

Empreendedor

Nome Objeto (empreendimento)

2013

6

Bacia de Santos

Empresa Queiroz Galvão Exploração e
Produção AS

Sistema de Produção Antecipada (SPA) de Atlanta, Campo de Atlanta, Bacia de Santos BLOCO BS-4

2013

6

Bacia de Campos

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

Desenvolvimento da Produção dos campos de Tartaruga Verde e jazida compartilhada de
Tartaruga Mestiça, no campo de Tartaruga Verde

2014

5

Bacia de Santos

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

FPSO Pioneiro de Libra, Teste de Longa Duração e Sistema de Produção Antecipada de
Libra, Bacia de Santos

2014

5

Bacia Sedimentar de Potiguar

PGS Investigação Petrolífera Ltda

Pesquisa Sísmica Marítima 3D, Bacia sedimentar de Potiguar e Programa Potiguar Fase 2

2014

5

Bacia da Foz do Amazonas

Total E&P do Brasil Ltda.

Perfuração Marítima nos blocos FZA-M-57, 86, 88, 125 e 127, na Bacia da Foz do Amazonas

2015

4

Bacia de Santos

CGG do Brasil Participações Ltda.

Pesquisa Sísmica Marítima 3D, não exclusiva, na Bacia de Santos

2015

4

Bacia de Santos

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

Pesquisa Sísmica Marítima 3D Nodes no Bloco de Libra - Bacia de Santos

2017

2

Bacia de Santos

Total E&P do Brasil Ltda.

Atividade de Perfuração Marítima para o Desenvolvimento de Produção do Campo de Lapa

2017

2

Bacia de Santos

Total E&P do Brasil Ltda.

Transferência de titularidade do campo de Lapa - Polo Pré-sal da Bacia de Santos

2018

1

Bacia de Santos

Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.

Atividade de Perfuração Marítima na Área Norte de Carcará, Bacia de Santos

Elaboração: Arcadis, 2019.

41

Catálogo de Dados e Informações

Figura 1.7 - Dashboard acerca dos empreendedores e bacias sedimentares contempladas nos 20 processos selecionados.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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3.4.1 - Ficha de Caracterização da Atividade
No processo de licenciamento ambiental das atividades de P&G, os empreendedores devem preencher
eletronicamente a Ficha de Caracterização da Atividade (FCA), de acordo com as instruções e guias
disponibilizados pelo IBAMA, no intuito de orientar tal processo e facilitar o enquadramento das atividades.
Considerando os 20 processos analisados, tem-se que 10 são anteriores à Portaria MMA n°422/2011, que
estabelece a FCA em seu formato atual. No contexto da amostra de processos, foram obtidos somente 11
FCAs. Desses, apenas 6 apresentam número de municípios afetados pela área de estudo, sendo em média
2 municípios considerados. Cabe destacar que o Processo n°02001.006832/2015-40, relacionado a uma
atividade de pesquisa sísmica na Bacia de Santos, apresenta 26 municípios afetados na FCA. Em relação à
duração estimada das atividades, somente 3 processos de pesquisa sísmica apresentaram essa informação
(média de 250 dias). Ainda tendo como base as 11 FCAs disponíveis, tem-se as demais observações:
g

5 indicam que o empreendimento objeto do licenciamento ambiental não será instalado em local com

presença de bancos biogênicos;
g

5 indicam que o empreendimento não afetará áreas de reprodução de tartarugas, aves ou mamíferos

marinhos;
g

8 indicam que o empreendimento não afetará Unidades de Conservação ou suas Zonas de

Amortecimento;
g

3 indicam que o empreendimento poderá afetar comunidades pesqueiras ou áreas de intensa atividade

pesqueira, enquanto 2 indicam que os empreendimentos relacionados não afetarão.
Por fim, ressalta-se que o espaço amostral do FCA é inconsistente em função da grande variação entre as
tipologias de FCA que foram preenchidas à época da abertura dos processos. Os formatos mais equiparáveis
de FCA são aqueles no formato FCA determinado pelo Ibama, o qual é dotado de maior padronização devido a
disponibilização de instruções e guias para o preenchimento, tanto gerais como específicos para as atividades
de P&G, reduzindo as discrepâncias nos cadastros e facilitando o enquadramento das atividades, contribuindo
assim para o processo de licenciamento ambiental.
Estas informações apresentadas sobre as FCAs, bem como outras, podem ser observadas nos Dashboards
da Figura 1.8 e Figura 1.9.
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Figura 1.8 – Dashboard acerca das Fichas de Caracterização das Atividades relacionadas aos 20 processos selecionados (parte 1).

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.9 - Dashboard acerca das Fichas de Caracterização das Atividades relacionadas aos 20 processos selecionados (parte 2).

Elaboração: Arcadis, 2019.
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3.4.2 - Termo de Referência
O Termo de Referência (TR) tem a finalidade de apresentar o conteúdo mínimo e as orientações para a
elaboração dos estudos ambientais a serem apresentados no processo de licenciamento ambiental.
Dos 20 processos selecionados, 6 são relacionados à atividade de pesquisa sísmica, 9 à atividade
de perfuração, 1 à Teste de Longa Duração, e 4 à atividade de produção. Nenhum dos 20 TRs indicaram
os instrumentos legais (tanto em nível federal, estadual e municipal) que deveriam ser considerados na
elaboração dos estudos. Em relação às alternativas, 10 TRs não solicitaram a consideração de alternativas
locacionais, enquanto 8 TRs não solicitaram a consideração de alternativas tecnológicas. Ainda, 9 TRs indicam
a necessidade da definição da área de estudo.
No que diz respeito ao que deve ser contemplado no diagnóstico do meio físico, tem-se que devem ser
contemplados os seguintes campos para a análise das condições ambientais: meteorologia e oceanografia (14
TRs), geologia e geomorfologia (13 TRs) e qualidade das águas e sedimentos (7 TRs). De modo complementar,
17 TRs estabelecem a necessidade de realizar uma análise integrada e síntese da qualidade ambiental dos
componentes relacionados ao meio físico. No tocante ao diagnóstico do meio biótico, tem-se que:
g

16 TRs indicam a necessidade de considerar Unidades de Conservação que poderão ser afetadas

pelo empreendimento;
g

6 TRs estabelecem a necessidade de realizar uma análise integrada do sistema marinho com a

consideração da fauna e flora;
g

13 TRs indicam a necessidade de considerar espécies indicadores, endêmicas, raras ou ameaçadas

de extinção; além de sirênios, cetáceos, quelônios e a ictiofauna.
g

8 TRs – relacionados aos empreendimentos localizados nas bacias de Camamu-Almada, Santos e

Campos – indicam a necessidade de contemplar estruturas recifais (coralinas ou não) e de banco de algas.
g

5 TRs estabelecem que estudos de mamíferos devem ser considerados para o diagnóstico do meio

biótico; dentre outros.
Para o diagnóstico do meio socioeconômico, 12 TRs indicam a necessidade de considerar as atividades
pesqueiras e realizar o mapeamento das áreas de pesca (8 TRs) que se situam na região de implantação do
empreendimento, como também identificar grupos de interesse (15 TRs).
Para a análise de impactos ambientais, 12 TRs apresentam o conteúdo mínimo que deve ser contemplado
nas análises, bem como há a indicação em 15 TRs de apresentar uma matriz de impactos ambientais e em
16 de considerar os impactos cumulativos nas análises. Apesar da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n°
10/2012 apresentar orientações metodológicas no âmbito do licenciamento ambiental dos empreendimentos
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marítimos de exploração e produção de petróleo e gás, 16 TRs não indicam a necessidade de considerar esta
nota técnica para a elaboração dos estudos ambientais.
Por fim, 14 TRs indicam a necessidade de realizar uma Análise de Riscos Ambientais, em que devem ser
realizadas modelagens hidrodinâmicas e de dispersão de óleo (indicadas por 7 e 14 TRs respectivamente) e
modelagem de fluídos e cascalhos (por 9 TRs), dentre outros.
Essas e demais informações acerca do conteúdo apresentado nos 20 Termos de Referência podem ser
observadas nos Dashboards da Figura 1.10 (em relação às alternativas), Figura 1.11 (em relação ao diagnóstico
do meio físico), Figura 1.12 (em relação ao diagnóstico do meio biótico), Figura 1.13 (em relação ao diagnóstico
do meio socioeconômico), Figura 1.14 (em relação à análise de impactos ambientais) e Figura 1.15 (em relação
à análise de riscos ambientais).
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Figura 1.10 - Dashboard acerca das informações contidas nos TRs dos 20 processos em relação à consideração de alternativas.

Elaboração: Arcadis, 2019.

48

Catálogo de Dados e Informações

Figura 1.11 - Dashboard acerca das informações contidas nos TRs dos 20 processos em relação ao diagnóstico do meio físico.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.12 - Dashboard acerca das informações contidas nos TRs dos 20 processos em relação ao diagnóstico do meio biótico.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.13 - Dashboard acerca das informações contidas nos TRs dos 20 processos em relação ao diagnóstico do meio socioeconômico.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.14 - Dashboard acerca das informações contidas nos TRs dos 20 processos em relação à análise de impactos ambientais.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.15 - Dashboard acerca das informações contidas nos TRs dos 20 processos em relação à análise de risco ambiental.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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3.4.3 - Estudos Ambientais
No que diz respeito aos Estudos Ambientais, os resultados do catálogo, em sequência aos principais
requisitos presentes nos Termos de Referência, apresentam elementos dos Estudos Ambientais que são
considerados perante às solicitações, permitindo a posterior análise crítica (nos Produtos Futuros) do
atendimento aos requisitos.
As figuras a seguir apresentam as principais métricas obtidas nos dashboards sobre Diagnóstico, Análise
de Impacto e Análise de Risco Ambiental dos Estudos Ambientais dos 20 Processos analisados.
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Figura 1.16 - Dashboard acerca das informações contidas nos Estudos dos 20 processos em relação ao Diagnóstico do Meio Físico.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.17 - Dashboard acerca das informações contidas nos Estudos dos 20 processos em relação ao Diagnóstico do Meio Biótico.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.18 - Dashboard acerca das informações contidas nos Estudos dos 20 processos em relação ao Diagnóstico do Meio Socioeconômico.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.19 - Dashboard acerca das informações contidas nos Estudos dos 20 processos em relação à Análise de Impactos.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.20 - Dashboard acerca das informações contidas nos Estudos dos 20 processos em relação à Análise e Gerenciamento de Risco.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.21 - Dashboard acerca das informações contidas nos Estudos dos 20 processos em relação aos Projetos Ambientais.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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3.4.3.1 - Cadeia de Causa-Efeito
Dentro do contexto dos Estudos Ambientais foi catalogada em detalhe a Análise de Impacto Ambiental,
por meio da metodologia especificada no item 2.4.1, contribuindo para análise dos principais impactos que
ocorrem, a partir de qual atividade e aspecto ocorrem, em quais processos ocorrem, e uma série de outras
verificações.
Tendo em vista a pluralidade entre os projetos e seus respectivos Estudos Ambientais, inicialmente avaliouse a discrepância entre os impactos identificados. Nesta etapa inicial, o catálogo da cadeia de causa-efeito
resultou em 937 relações entre atividade, aspecto e impacto no âmbito dos 20 processos, sendo obtidos 500
impactos distintos.
Após uma análise de impacto por impacto, verificou-se que muitos poderiam ser considerados equivalentes
entre si, podendo ser realizados ajustes nas nomenclaturas e declarações, contribuindo para uma visão mais
homogênea dos impactos identificados. Após os tratamentos destes dados e padronização, 128 impactos
distintos foram identificados.
Os dashboards a seguir apresentam as principais métricas obtidas no catálogo das Cadeias de
Causa-Efeito.
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Figura 1.22 - Dashboard acerca das Análise de Impacto – Tratamento Dados.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.23 - Dashboard acerca das Análise de Impacto – Componentes Impactados.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.24 - Dashboard acerca das Análise de Impacto – Atributos dos Impactos.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.25 - Dashboard acerca das Análise de Impacto – Impactos por Região.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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3.4.4 - Licenças Ambientais
No que diz respeito às Licenças Ambientais emitidas no âmbito dos 20 processos avaliados, elas foram
divididas entre as tipologias de Petróleo e Gás Offshore:
g

Pesquisa Sísmica

	

- Licença de Pesquisa Sísmica – com 6 Licenças.
g

Perfuração

	

- Licença Prévia Perfuração – com 8 Licenças;
	

- Licença de Operação Perfuração – com 9 Licenças.
g

Produção

	

- Licença Prévia – com 5 Licenças;
	

- Licença de Instalação – com 7 Licenças;
	

- Licença de Operação – com 7 Licenças.
O catálogo das licenças traz informações como datas de emissão, vencimento, atividade licenciada,

localização e coordenadas geográficas, condicionantes gerais, condicionantes específicas etc.
A figura a seguir apresenta o dashboard das licenças emitidas nos processos selecionados.
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Figura 1.26 - Dashboard acerca das Licenças Ambientais.

Elaboração: Arcadis, 2019.
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Seção 4

Considerações e Apresentação
dos Resultados
A partir da consolidação do catálogo de dados, é possível fazer uma série de análises, bem como a
gerar indicadores que evidenciem questões relevantes a respeito dos processos de licenciamento ambiental
avaliados (20 Processos) e até mesmo questões que possam ser relevantes também em maior escala (por
ex. Licenciamento Nacional de P&G Offshore).
Os dashboards apresentados ao longo deste relatório trazem algumas das principais métricas (ou atributos
disponíveis na base de dados) para visualização. No entanto, existem ainda outros atributos catalogados
na base de dados que podem ser explorados das mais diversas maneiras para apoio na análise crítica e
desenvolvimento dos demais produtos.
Ainda vale ressaltar que os documentos dos processos selecionados que se referem aos Projetos
Ambientais e seus Relatórios de Acompanhamento Periódicos, excepcionalmente, não constam neste
catálogo de dados. Tais elementos deverão ser devidamente catalogados em etapa futura, juntamente com
o desenvolvimento dos seus respectivos produtos que tratam especificamente da temática, promovendo
maior alinhamento durante a elaboração dos produtos.
Por fim, nota-se que o catálogo de dados é uma importante ferramenta na elaboração dos demais
produtos do projeto, proporcionando análises, questionamentos, potenciais respostas, que culminarão na
análise crítica de pontos específicos identificados no licenciamento ambiental. Porém a amostra analisada (20
processos selecionados) é bastante reduzida, e deve-se avaliar se os indicadores observados nos resultados
são representativos do licenciamento na tipologia de P&G no Brasil. Além disso, destaca-se que os resultados
deste produto (2) comporá e contribuirá para a elaboração dos demais produtos, tornando o Produto 2, insumo
crítico para o embasamento e desenvolvimento dos demais produtos.
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