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Constituição Federal

• Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 
gerações.

• IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade;

2



RESEARCH CENTRE FOR GAS INNOVATION

Biodiversidade

Fauna e Flora

• Os cientistas estimam que o 
número total de espécies 
vegetais e animais no Brasil 
seja de aproximadamente de 
quatro milhões.
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§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, 

a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 

Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-

se-á, na forma da lei, dentro de condições que 

assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 

quanto ao uso dos recursos naturais.
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Energia

• O Brasil é o décimo maior 
consumidor da energia do planeta 
e o terceiro maior do hemisfério 
ocidental, atrás dos Estados Unidos 
e Canadá.

• Segunda maior reserva de petróleo 
bruto na América do Sul e é um dos 
produtores de petróleo que mais 
aumentaram sua produção nos 
últimos anos.

• Gás Natural – energia de transição 
para um mundo com maior parcela 
de energia renovável na matriz.

• Acesso à Energia como um dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento da 
Sustentabilidade.

• Energia enquanto fator de 
desenvolvimento econômico.

• Atividades que causam impactos.
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Consulta Pública - MME
• Prazo: 17/04/2017 à 02/05/2017

• Estabelece a Política Brasileira de Exploração e 
Produção de Petróleo e Gás Natural, define 
suas diretrizes e orienta o planejamento e a 
realização de licitações.

• IX - promover a previsibilidade do 
licenciamento ambiental dos 
empreendimentos petrolíferos, por meio do 
estabelecimento de diálogo entre os atores 
governamentais e setoriais; e

• X - assegurar a observância das normas e 
procedimentos ambientais, de segurança 
operacional e das melhores práticas nas 
atividades de exploração e produção de 
petróleo e gás natural.

• Art. 6. O planejamento de outorga de áreas 
levará em consideração as conclusões de 
estudos multidisciplinares de avaliações 
ambientais de bacias sedimentares, com 
abrangência regional, que subsidiarão o 
planejamento estratégico de políticas públicas, 
em prol da previsibilidade do licenciamento 
ambiental dos empreendimentos petrolíferos, 
segundo as melhores práticas internacionais.

• § 1o Esses estudos contemplarão a análise do 
diagnóstico socioambiental de bacias 
sedimentares e da identificação dos potenciais 
impactos socioambientais associados às 
atividades ou empreendimentos de exploração 
e produção de petróleo e gás natural, 
subsidiarão a classificação da aptidão da bacia 
sedimentar avaliada para o desenvolvimento 
(...).
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Q&A

• Como conciliar o desenvolvimento econômico e a 
preservação-conservação ambiental

• Quais os caminhos de aprimoramento de EIAs e 
procedimento de licenciamento
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THANK YOU


