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Licenciamento ambiental 
Projetos de Gás Natural no Brasil



Obrigação de licenciar

Art. 225, § 1º, IV. Incumbe ao Poder Público 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.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI - proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora. Parágrafo único. Leis 
complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em 
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional

CF/88

Art. 10. A construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, considerados efetiva e potencialmente 
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento de órgão estadual competente, integrante 
do SISNAMA, e do IBAMA, em caráter supletivo, sem 
prejuízo de outras licenças exigíveis. (...) § 4º. Compete ao 
IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no 
caso de atividades e obras com significativo impacto 
ambiental, de âmbito nacional ou regional.

Lei 6.938/81 (PNMA)

Regulamento da PNMA.
Decreto 99.274/90



A Lei Complementar 140/11

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: (...) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a 
fauna e a flora. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional

CF/88, art. 23 (Comp. Comum)

Art. 10. A construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, considerados efetiva e potencialmente 
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento de órgão estadual competente, integrante 
do SISNAMA, e do IBAMA, em caráter supletivo, sem 
prejuízo de outras licenças exigíveis. (...) § 4º. Compete ao 
IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no 
caso de atividades e obras com significativo impacto 
ambiental, de âmbito nacional ou regional.

Lei 6.938/81 (PNMA)

Regulamento da PNMA.
Decreto 99.274/90

Lei Complementar 140/11

Resolução CONAMA 237/97



Competência da União

Lei Complementar 140/11:

Art. 7º. São ações administrativas da União: (...) XIV -
promover o licenciamento ambiental de empreendimentos 
e atividades: (...) b) localizados ou desenvolvidos no mar 
territorial, na plataforma continental ou na zona econômica 
exclusiva; c) localizados ou desenvolvidos em terras 
indígenas; d) localizados ou desenvolvidos em unidades de 
conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs); (...) e) localizados ou 
desenvolvidos em 2 ou mais Estados (...).



Competência da União

Lei Complementar 140/11:

Art. 7º. h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder 
Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, 
assegurada a participação de um membro do Conama, e considerados 
os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou 
empreendimento.

Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja 
localização compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre 
e marítima da zona costeira será de atribuição da União 
exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato 
do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite 
Nacional, assegurada a participação de um membro do Conama e 
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da 
atividade ou empreendimento.



Competência da União

Decreto Federal 8.437/2015:

VI - exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos nas seguintes hipóteses:

a) exploração e avaliação de jazidas, compreendendo as atividades de aquisição 
sísmica, coleta de dados de fundo (piston core), perfuração de poços e teste de 
longa duração quando realizadas no ambiente marinho e em zona de transição 
terra-mar (offshore);

b) produção, compreendendo as atividades de perfuração de poços, implantação 
de sistemas de produção e escoamento, quando realizada no ambiente marinho e 
em zona de transição terra-mar (offshore); e

c) produção, quando realizada a partir de recurso não convencional de petróleo e 
gás natural, em ambiente marinho e em zona de transição terra-mar (offshore) ou 
terrestre (onshore), compreendendo as atividades de perfuração de poços, 
fraturamento hidráulico e implantação de sistemas de produção e escoamento.



Competência dos Estados

Lei Complementar 140/11:

Competência residual que recai sobre as atividades efetiva e 
potencialmente poluidoras cujo licenciamento ambiental 
não for de competência da União e que não tiverem 
impacto exclusivamente local (Art. 8º).



Estudos Prévios

Avaliação Ambiental de Área Sedimentar – AAAS (Portaria 
Interministerial MME/MMA 198/12)

 processo de avaliação baseado em estudo multidisciplinar, com 
abrangência regional, utilizado pelos Ministérios de Minas e Energia e 
do Meio Ambiente como subsídio ao planejamento estratégico de 
políticas públicas, que, a partir da análise do diagnóstico 
socioambiental de determinada área sedimentar e da identificação dos 
potenciais impactos socioambientais associados às atividades ou 
empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural, 
subsidiará a classificação da aptidão da área avaliada para o 
desenvolvimento das referidas atividades ou empreendimentos, bem 
como a definição de recomendações a serem integradas aos processos 
decisórios relativos à outorga de blocos exploratórios e ao respectivo 
licenciamento ambienta



Estudos Prévios

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA           
(Res. CONAMA 01/86)

 Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão)

 Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores

 Portos e terminais de minério, petróleo e produtos 
químicos

Audiência Pública



Licenciamento ambiental

Etapas do licenciamento ambiental:

 Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 
implementação;

 Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 
determinante;

 Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 
das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinados para a operação.



Licenciamento ambiental

Fonte: SANTOS, Odilanei Morais dos; MARQUES, José Augusto Veiga da Costa and SILVA, Paula Danyelle Almeida 
da.O custo de abandono nas empresas petrolíferas. Rev. contab. finanç. [online]. 2006, vol.17, n.41, pp.56-71



Licenciamento ambiental

 Licenças projetos de gás natural:

Licença de Pesquisa Sísmica

Licença Prévia para Perfuração de Poços (Lper)

Licenças de Produção e Escoamento

Licença de Teste de Longa Duração

Licença de Instalação

• LI nº 1002/2014: Petrobras: Autoriza as atividades de instalação do FPSO 
Cidade de Magaratiba – unidade de produção responsável pelo Desenvolvimento 
de Produção de Lula – Área de Iracema Sul, no Âmbito da Atividade de 
Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de 
Santos – Etapa 1.

Licença de Operação



Licenciamento ambiental

 Portaria MMA 422/2011 (atividades e empreendimentos de exploração 
e produção de petróleo e gás natural no ambiente marinho e em zona 
de transição terra-mar)

Pesquisa sísmica (LPS) e Perfurãção (LO)

a) Classe 1 – pesquisas em profundidade inferior a 50 m ou em áreas de 
sensibilidade ambiental e, no caso da perfuração, também a menos de 
50 km da costa - EIA/RIMA; 

b) Classe 2 - pesquisas em profundidade entre 50 e 200 metros e 
perfuração entre 50 e 1000 m a mais de 50 km da costa - EAS/RIAS e 
EAP/RIAP;

c) Classe 3 - pesquisas em profundidade superior a 200 m e perfuração 
a mais de 1000 m e de 50 km da costa - EAS e EAP



Órgãos intervenientes

 Exemplo: a Portaria Interministerial 60/2015 prevê a 
atuação da FUNAI, da FCP, do IPHAN e do MS em 
processos de licenciamento ambiental a cargo do IBAMA

No início do procedimento de licenciamento ambiental, o 
IBAMA deverá, na FCA, solicitar informações do 
empreendedor sobre possíveis intervenções em terra 
indígena, em terra quilombola, em bens culturais 
acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas 
para malária.  Caso haja interferência, tais órgãos serão 
ouvidos ao longo do processo de licenciamento ambiental.



Recifes da Foz do Amazonas

 Moura et al. Sci. Adv. 2016; 22 April 2016



Recifes da Foz do Amazonas

 11ª Rodada de Licitações da ANP 



Recifes da Foz do Amazonas



Recifes da Foz do Amazonas: fase do licenciamento

 Licença para pesquisa sísmica

 Estudo Ambiental de Caráter Regional (art. 19, Portaria 
MMA 422/2011)

 Pedido de licença de operação para perfuração marítima



Recifes da Foz do Amazonas: fase do licenciamento



Obrigada


