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 1. Comitê Organizador
Ministério de Minas e Energia (MME)
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Carlos Agenor Onofre 
Cabral
Assessoria Especial de Meio Ambiente (AESA) - Maria Ceicilene Aragão Martins 
e Rita Alves Silva.
EPE - Superintendência de Meio Ambiente
Elisângela Medeiros de Almeida
Glauce Maria Lieggio Botelho
André Cassino
Daniel Loureiro
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
Bruna Rocha Rodrigues
Francisco José Marcelo Pereira
Luciene Ferreira Pedrosa
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA)
Alex Garcia de Almeida
Alexandre Santos de Souza
Itagyba Alvarenga Neto
Katia Adriana de Souza
Patrícia Maggi
Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI)
Rose Miriam Hofmann
Uirá Cavalcante Oliveira
Izabela Barbosa Souza
Instituições Colaboradoras
Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP)
Carlos Henrique Abreu Mendes
Carolina Coimbra
Anderson Cantarino
Daniele Lomba Zaneti Puelker
International Association of Geophysical Contractors (IAGC)
Andreia Leao Owens

 2. Descrição do Evento
O encontro ocorreu de forma remota através da plataforma Microsoft Teams  
nos dias 7 e 8 de dezembro de 2020, reunindo instituições do governo (MME, 
EPE, IBAMA, ANP e SPPI) e da indústria (IBP e IAGC) para debaterem questões 
relacionadas ao planejamento, regulação e licenciamento das atividades de 
E&P de petróleo e gás natural offshore, de forma a subsidiar a construção de 
uma agenda futura de ações, com objetivo de diminuir as incertezas no 
processo de licenciamento ambiental. O evento contou com a participação 
de cerca de 80 pessoas das instituições mencionadas em cada um dos dias.
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A figura a seguir resume os trabalhos realizados para organização do 
Encontro:

6. Programação

3. Objetivos do Encontro
• Dirimir dúvidas apontadas pelas entidades envolvidas referentes à 
atuação das diferentes instituições que atuam no planejamento, na 
regulação e no licenciamento das atividades de E&P offshore.
• Apresentar visões institucionais sobre temáticas que impactem 
direta ou indiretamente no licenciamento ambiental das atividades de E&P 
offshore.
• Promover o debate construtivo de temas relevantes para a 
diminuição de incertezas no processo de licenciamento ambiental.

4. Resultados Esperados
• Identificar problemas prioritários que são consenso entre as 
instituições, cuja solução apoiaria o licenciamento ambiental no E&P 
offshore.
• Identificar problemas não-consensuais que demandam 
aprofundamento específico entre as instituições para uma melhor 
compreensão de seus efeitos no licenciamento ambiental do E&P no 
offshore.
• Fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que tenham 
como objetivo solucionar os problemas prioritários identificados.

5. Estruturação do Encontro
O comitê organizador, composto por MME, EPE, IBAMA, ANP e SPPI, com a 
contribuição técnica do IBP e da IAGC, realizou 20 reuniões para organização 
do encontro. Para sua estruturação foram percorridas as três etapas 
descritas a seguir.

o Etapa 1
A primeira etapa para estruturação do encontro consistiu no 
levantamento de questões e temas para debate ou propostas de 
melhoria acerca do planejamento, da regulação e do licenciamento 
das atividades de E&P de petróleo e gás natural offshore. Para tal, foi 
construído um formulário online, respondido por 31 pessoas das 
instituições participantes, resultando num total de 130 questões e 
temas para debate ou propostas de melhoria.

o Etapa 2
Em seguida, o comitê organizador do encontro realizou o tratamento 
e a categorização das informações obtidas a partir da resposta dos 
formulários.

o Etapa 3
A partir do tratamento das informações, partiu-se para a 
consolidação da estrutura do encontro, com a definição dos temas 
a serem abordados pelos palestrantes.
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7. Síntese dos principais resultados dos debates do Encontro
A tabela a seguir apresenta as principais questões debatidas no Encontro, com a indicação de avanços já conquistados, oportunidades de melhoria e propostas 
apresentadas pelos participantes.

Tema

Aprimoramento no planejamento 
energético (pré-licitação de 
blocos) momento prévio à 
licitação de blocos

A indústria e o Ibama entendem 
que algumas demandas hoje 
incluídas no processo de 
licenciamento poderiam ser 
antecipadas para a fase de 
planejamento

•  AAAS é uma ferramenta que foi 
criada com o intuito de antecipar 
questões no planejamento. 
Atualmente, há duas AAAS em fase 
de conclusão – SEAL e Jacuípe / 
Solimões

Antecipação de informações 
sobre o licenciamento ambiental 
para a fase de planejamento 
energético (pré-licitação de 
blocos)

•  Emissão de TR Preliminar - Foi 
destacado que a despeito de um 
TR Preliminar, haveria necessidade 
de 
detalhamentos/complementações 
na fase de licenciamento 

•  Pré-licenciamento - Destacado 
que algumas questões 
específicas dos projetos não 
poderiam ser antecipadas. 
Questionado se há ganho com 
inclusão de nova etapa 
processual.

•  Criação de Câmara Técnica 
de Planejamento Ambiental 
para dar suporte ao 
planejamento setorial de oferta 
de bloco.

•  Workshop para discussão de 
aplicação de modelagens e 
simulações em escala regional, 
considerando, ainda, os efeitos 
das mudanças climáticas. Foi 
ressaltado que isso já é 
realizado nas AAASs.

•  Realização de novas AAASs. 

•  Normatização por parte da 
indústria para o delineamento 
de padrões de boas práticas, 
em suporte ao licenciamento 
ambiental.

•  Maior estruturação das 
iniciativas de bancos de dados 
ambientais para facilitar o 
acesso a dados históricos.

•  Integração de projetos e 
programas ambientais (Plano 
Macro)

Descrição da questão Avanços já conquistados Oportunidade de melhoria Propostas para melhoria 
apresentadas no evento
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maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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7. Síntese dos principais resultados dos debates do Encontro (cont.)

Tema

Aprimoramentos do 
licenciamento da sísmica

Preocupação do Ibama quanto 
ao aumento de requerimento de 
licenças de caráter especulativo, 
fato que onera a gestão da 
equipe (mudanças na tecnologia, 
área e cronograma, 
impossibilidade de previsão de 
medidas mitigadoras 
adequadas); 

Preocupação com o 
adensamento de atividades na 
Margem equatorial e Bacia de 
Campos e Santos. 

•  Reuniões anuais de planejamen-
to entre IBAMA e empresas de 
pesquisa sísmica.

•  BDA Netuno, que tem sido incor-
porado como condicionante das 
LPSs, através do requerimento de 
carregamento de dados ambien-
tais. 

Os requerimentos de licenças de 
caráter especulativo e o 
adensamento de atividades 
permanecem um desafio

•  Previsão de revisão da 
resolução da ANP 757/2018 em 
2021, que irá contemplar a 
avaliação da questão da 
sobreposição, adensamento e 
especulação nos pedidos de 
licenciamento para aquisição 
de dados. 

•  Restringir licenças para áreas 
contratadas apenas aos oper-
adores de contrato. Contudo, 
conforme foi destacado no 
Encontro, essa medida pode 
interferir negativamente na 
dinâmica das atividades da 
pesquisa sísmica.

•  Propostas do IAGC: macropro-
jetos e carteira de projetos por 
bacia.

•  Utilização mais ampla do BDA 
Netuno como suporte ao licen-
ciamento.

Aprimoramentos do 
licenciamento da perfuração

Problemas na gestão do descarte 
de fluidos e cascalhos pelas 
empresas 

•  Instrução Normativa Nº 
1/2018-PMFC. IN suspensa. Válido 
despacho Presidente Ibama jul/19

•  Diagnóstico dos principais 
problemas realizado pelo IBAMA

Necessidade de revisão da IN e 
aprimoramento na gestão dos 
fluidos e de cascalho 

•  Criação de fórum técnico, 
com participação do IBAMA e 
da indústria 

Aprimoramentos do 
licenciamento da perfuração

Problemas na gestão do descarte 
de fluidos e cascalhos pelas 
empresas 

•  Instrução Normativa Nº 
1/2018-PMFC. IN suspensa. Válido 
despacho Presidente Ibama jul/19

•  Diagnóstico dos principais 
problemas realizado pelo IBAMA

Necessidade de revisão da IN e 
aprimoramento na gestão dos 
fluidos e de cascalho 

Descrição da questão Avanços já conquistados Oportunidade de melhoria Propostas para melhoria 
apresentadas no evento

•  Criação de fórum técnico 
para levantamento e 
organização de informações 
ambientais já existente para a 
MEq, mapeamento de lacunas 
e definição de linhas de 
pesquisa e respectiva carteira 
de projetos;

•  Definição sobre como se dá a 
resposta a emergência em 
áreas fronteiriças e clarificação 
do que são os alegados 
“bancos de corais” da margem 
equatorial.

8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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7. Síntese dos principais resultados dos debates do Encontro (cont.)

Tema

Atrasos nos processos de 
licenciamento x priorização no 
investimento por parte dos 
operadores

Divergência de entendimentos 
quanto aos motivos nos atrasos 
de projetos de exploração. 

Diversos são os motivos alegados 
para o atraso no licenciamento 
ambiental, como: falta de recursos 
humanos do Ibama, falta de 
atendimento de demandas 
técnicas do Ibama, priorização de 
contratos em áreas estabelecidas.

•  Reuniões anuais entre IBAMA e 
operadores. Nessas reuniões os 
operadores apresentam crono-
grama de seus projetos, indicando 
suas prioridades.  

Falha nos mecanismos de comu-
nicação entre SPPI, MME, ANP, IBAMA 
e indústria para alinhamento dos 
planos de trabalho e para a 
priorização dos projetos.

Composição de equipe do Ibama 
para que esta seja proporcional 
ao aumento que a indústria de 
petróleo terá com as rodadas 
entre 2017 e 2019.

•  Aprimoramento na comuni-
cação entre SPPI, MME, ANP, 
IBAMA e indústria para gestão 
da priorização dos projetos 

Desafios do processo de licencia-
mento ambiental

Desafio de atendimento a 
demanda por parte do IBAMA 
frente a perspectiva de aumento 
no número de pedidos de licença,
descomissionamentos e trans-
ferências de titularidade.  

•  Banco de dados ambientais 

•  Integração de projetos, como, 
por exemplo, o Plano macro (Bacia 
de Campos)

•  Licenciamento por área 

•  Processos de transferência de 
titularidade: reuniões entre Ibama, 
Petrobras e novas operadoras 

•  Reuniões entre operador, IBAMA 
Marinha e ANP para apresentação 
de Projetos de descomissiona-
mento 

•  Apresentação das característi-
cas básicas das unidades de 
produção, embarcações e 
sondas (sem necessidade de 
identificação num primeiro 
momento)

•  Guia de AIA e TR de referência 
em fase de elaboração pelo 
IBAMA

•  Dispensa pelo IBAMA de diag-
nóstico de mamíferos marinhos 
em TRs na Bacia de Campos.

Necessidade de adoção e forta-
lecimento de ações de otimização 
do processo de licenciamento, 
sem comprometer o rigor técnico. 

Composição de equipe do Ibama 
para que esta seja proporcional 
ao aumento que a indústria de 
petróleo terá com as rodadas 
entre 2017 e 2019.

•  Fortalecer as discussões e 
ações para a integração de 
projetos/programas ambientais.

•  Criar fóruns técnicos para 
discussão de temas relevantes 
para o setor: uso e descarte de 
fluidos e cascalhos, revisão da 
CONAMA 398 (em andamento), 
dentre outros

•  Criação de processos de 
referência com capítulos/itens 
de Estudos por Bacia. O objetivo 
seria evitar reapresentações e, 
consequentemente, reanálises, 
liberando a equipe de licencia-
mento para investir tempo em 
outros processos;

•  Indicar a necessidade de 
composição da equipe do Ibama 
para que esta seja proporcional 
ao aumento que a indústria de 
petróleo terá com as rodadas 
entre 2017 e 2019;

•  Plano macro (Bacia de Campos 
/ ES / Santos).

Descrição da questão Avanços já conquistados Oportunidade de melhoria Propostas para melhoria 
apresentadas no evento

8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



RELATÓRIO DO ENCONTRO SOBRE AS ATIVIDADES DE
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL OFFSHORE

- 13 -

maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 

8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



COMO DIMINUIR
AS INCERTEZAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL?

- 14 -

maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 

8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo.

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas.
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas.
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo,
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado,
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para
a simulação como para controle remoto da operação interessam,
mas precisam ser melhor explicados.
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência.
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral,
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas.
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica,
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf


maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 

RELATÓRIO DO ENCONTRO SOBRE AS ATIVIDADES DE
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL OFFSHORE

- 29 -

8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 
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8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 



maior segurança técnica aos procedimentos;
• Com relação ao tamanho da estrutura e equipe técnica da 
Diretoria (DILIC), destacou que a equipe é restrita, considerando a 
quantidade de estudos que licenciam e a complexidade do 
licenciamento de petróleo e gás. Essa equipe vem sendo reduzida, o 
que tem representado um desafio;
• Houve aumento do número de licenças concedidas mesmo com 
a redução de equipe. Em 2017 implementaram o SEI e algumas 
atividades burocráticas foram reduzidas. Em 2018, foi implementado o 
teletrabalho, que gerou impacto positivo. Na pandemia mantiveram o 
número de licenças por equipe. O IBAMA tem obtido incremento de 
produtividade e conseguido organizar a carteira de licenças;
• Destacou ferramentas do Plano de Ação, tais como:

◌ Sistema de gestão do licenciamento ambiental federal 
(Sisg-LAF) que traz uma visão ampla dos projetos;
◌ Sistema de gerenciamento da Informação Ambiental - Banco 
de dados ambiental que deve ser divulgado em fevereiro/março, 
contendo dados/informações para que empreendedores e 
consultorias possam utilizar;
◌ Guia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) previsto para as 
10 principais tipologias licenciadas pelo IBAMA, a ser concluído no final 
de 2021;
◌ TR o para as atividades;
◌ Participação do planejamento setorial em especial na 
discussão de corredor para Linha de Transmissão e no 
acompanhamento dos licenciamentos com a participação de órgãos 
intervenientes no processo de licenciamento;
◌ Acompanhamento mensal, sistemático, para que todos saibam 
como encontra-se o andamento de cada processo.

• IBAMA está disponível para discutir os elementos para 
fortalecer a agenda de licenciamento ambiental e sustentabilidade 
dos projetos.

Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE
Apresentação do encontro: o que esperar?

• A ideia desse encontro foi inspirada em um caso de sucesso em 
2018, quando IBAMA sugeriu a discussão do planejamento e do 
licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia entre 
os agentes do setor, através de um workshop;
• Para esse evento de hoje foram realizadas 20 reuniões, com o 

8. Detalhamento das palestras e debate
A seguir são apresentados os principais pontos das apresentações e 
dos debates.

DIA 1 – 7 de dezembro de 2020

Rafael Bastos da Silva, Diretor do Departamento de Política de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e 
Energia.

• Foi destacada a importância do evento nas políticas 
desenvolvidas pelo MME e para que as atividades de petróleo e gás 
natural sejam desenvolvidas no país;
• Destacou que é fundamental unir as principais dificuldades e 
desafios verificados nos dois lados: governo e empresas;
• Observou avanços na área de licenciamento, principalmente na 
região Sudeste;
• Apontou como grandes desafios para se discutir: 

◌ Margem equatorial – tomar decisões com base em 
dados/estudos científicos;
◌ Verificar a efetividade das AAASs - avaliação crítica desse 
processo.

• Ressaltou que o planejamento energético precisa andar junto 
com o licenciamento ambiental;
• Destacou a importância da aproximação entre indústria e órgãos 
de governos para discutir os principais desafios e definir prioridades 
para aprimorar os processos;
• Destacou também a importância da interação entre o MME e o 
IBAMA;
• Considerou importante a necessidade de definição sobre como 
endereçar as questões ambientais na Margem Equatorial.

Jonatas Souza da Trindade, Diretor de Licenciamento Ambiental do 
IBAMA.

• Ressaltou que o contato mais direto com outros órgãos do 
governo tem sido importante no intuito de se buscar caminhos para 
melhorar a execução das políticas públicas;
• O trabalho do IBAMA vem sendo elaborado no sentido de garantir 

envolvimento de 15 pessoas do Comitê Organizador;
• Todos os presentes nesse evento estão envolvidos na discussão 
e devem apresentar suas visões/contribuições;
• Espera-se que sejam identificados problemas prioritários que 
são consenso entre as instituições, cuja solução apoiaria o 
licenciamento ambiental na E&P offshore e as questões 
não-consensuais, que demandam aprofundamento entre as 
instituições para uma melhor compreensão de seus efeitos no 
licenciamento ambiental de E&P offshore. Também esperamos com o 
evento fornecer subsídios para o estabelecimento de ações que 
tenham como objetivo solucionar os problemas prioritários 
identificados.

Palestras técnicas

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME
Planejamento & Licenciamento - Construindo Pontes 

• Destacou que o evento é vital e primordial para evolução das 
atividades;
• Ressaltou a importância de construir pontes entre o 
planejamento energético e o licenciamento ambiental; melhorar o 
tempo de licenciamento dos blocos em Bacias Conhecidas (já temos 
uma evolução na bacia de Campos e de Santos); garantir a 
previsibilidade do licenciamento, principalmente em novas fronteiras 
(Nordeste/Margem Equatorial); explorar o potencial de O&G offshore 
fora do eixo RJ/SP/ES, para gerar renda e desenvolvimento nos outros 
estados;
• Apresentou alguns pontos estabelecidos na Resolução CNPE 
17/2017, destacando a busca por previsibilidade do licenciamento e 
articulação entre órgãos de governo;
• Destacou que estão sendo finalizadas duas Avalições 
Ambientais de Áreas Sedimentares (Solimões e 
Sergipe/Alagoas/Jacuípe), áreas extremamente importantes;
• Dos questionamentos enviados ao MME, 22 são relacionados à 
AAAS, o que demonstra que essa questão deve ser discutida;
• Apresentou um gráfico comparando o licenciamento em bacias 
conhecidas e em novas fronteiras. No gráfico é possível observar que 
o tempo médio de licenciamento em novas fronteiras é de 6 anos e de 
3 anos em bacias conhecidas;
• Como evoluir no licenciamento em bacias de novas fronteiras?

• O Planejamento não pode estar descasado do licenciamento. A 
AAAS traz essa aproximação. É o único instrumento, previsto pela 
Portaria Interministerial 198/2012 e a Resolução CNPE 17/2017;
• O ideal é que aspectos do licenciamento sejam incorporados ao 
planejamento. Como construir esse caminho? Quais serão as 
ferramentas utilizadas para construir as pontes entre planejamento e 
licenciamento? AAAS? Pré-licenciamento? Licenciamento por área?
• Como fazer a AAAS avançar mais nas questões do 
licenciamento?
• Afirmou que se precisa discutir a possibilidade de 
pré-licenciamento. Há questões específicas que não poderiam ser 
antecipadas no pré-licenciamento, que ficariam pendentes, como 
detalhes das unidades a serem utilizadas, o plano de emergência, 
dentre outras;
• Abordou o licenciamento por área realizado nas bacias de 
Santos e Campos pela Petrobras: Como avançar para que os 
licenciamentos por área evoluam para um pré-licenciamento para 
novos entrantes?

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Emissão de LP antes da licitação dos blocos exploratórios;
◌ Análise comparativa entre os resultados da AAAS x 
Manifestação conjunta / Parecer técnico do GTPEG;
◌ Desenvolvimento do Banco de Dados Ambientais para 
otimização do processo de licenciamento;
◌ Licenciamento ambiental em blocos exploratórios situados em 
novas fronteiras;
◌ Acordos bilaterais e convenções internacionais para tratar de 
questões relacionadas a vazamentos de óleo que extrapolem os 
limites nacionais;
◌ Necessidade de reforço no quadro de servidores do Ibama.

Gabriel Bastos Pereira, Coordenador de Gestão de Contratos em fase 
de Exploração, da Superintendência de Exploração (SEP) da ANP
Impactos nos Investimentos em Exploração Offshore por Questões 
Ambientais  

• Foram apresentadas as justificativas aceitas pela ANP para 
suspensão do prazo do programa exploratório, sendo uma delas os 
casos fortuitos. 

• Dentre os casos fortuito, existe um subitem específico que 
trata de atraso no licenciamento ambiental;
• Afirmou que há 35 blocos offshore que estão suspensos com 
a alegação de atraso no licenciamento. Exibiu gráficos que 
demonstram esse atraso;
• Dos 2.900 poços perfurados no país, 60% foram nas Bacias de 
Campos e Santos;
• Nas bacias de novas fronteiras foram perfurados 319 poços, 
todos antes de 2013.
• O último poço perfurado na Margem Equatorial (MEq) foi em 
2015;
• Devido a alegação de atraso no licenciamento, há 36 poços 
exploratórios atrasados, em 7 bacias sedimentares, em 44 blocos, 
envolvendo 7 operadores;
• Destacou a importância de destravar esses processos para 
gerar os investimentos e evitar a perda de interessa por parte das 
empresas;
• Afirmou que nem sempre os atrasos no licenciamento são 
responsabilidade do IBAMA.

Nilce Oliver Costa, Coordenador-Geral de Meio Ambiente da 
Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)
Inserção da Variável Ambiental nas Atividades de E&P.

• A apresentação abordou as formas como o tema ambiental 
vem sendo tratados no processo de licenciamento;
• Os procedimentos de inserção dos aspectos ambientais na 
atuação da ANP passaram por uma grande evolução ao longo do 
tempo;
• Informou que houve distanciamento entre os dois executores 
das políticas (IBAMA e ANP), o que causou agravamento de 
conflitos;
• Ações desenvolvidas ao longo dos anos para incorporação 
da variável ambiental do planejamento:
o◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados. 

◌ Mapa de nível de exigência de licenciamento. 
◌ Consulta aos órgãos ambientais dos estados. 
◌ Implantação do GTPEG. 
◌ Criação da AAAS.

• Essa evolução foi acompanhada de grande melhoria de 

desempenho da ANP e Ibama;
• AAAS:

◌ Objetivos dos termos de referência foram alcançados;
◌ Importância das diretrizes e recomendações ao licenciamento;
◌ O envolvimento da academia e dos futuros impactados pelo 
empreendimento na fase de planejamento representaram avanço 
em relação ao parecer do GTPEG;
◌ Desafio: operacionalizar os resultados das AAASs;
◌ Destacou a importância de verificar experiências de Canadá e 
Austrália, que possuem processos mais abertos e consultivos.

• Ressaltou a atuação da ANP no pós-licença e a importância 
do acompanhamento da gestão ambiental dos projetos;
• Destacou que o descomissionamento é um processo que 
envolve diversas instituições. ANP, Ibama, Marinha, CNEN, órgãos 
ambientais estaduais;
• Destacou também que a redução de incertezas no 
licenciamento resulta de melhor conhecimento ambiental da área 
de influência e da excelência técnica da gestão ambiental do 
empreendedor.

Bruna Rocha Rodrigues, Coordenadora de Geoquímica e Banco de 
Dados Ambientais, da Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Cooperação em Bancos de Dados Ambientais e em Questões da 
Pesquisa Sísmica Marítima

• Iniciou sua apresentação falando sobre o trabalho realizado 
pela IAGC na construção de um banco de dados ambientais;
• A ANP uniu-se à iniciativa para a construção de um portal de 
Bancos de Dados Ambientais, a partir de sua experiência com o 
BDEP e através de uma cooperação técnica com o IBAMA;
• O portal de Bancos de Dados Ambientais será composto por 
módulos temáticos. Em 2021 há perspectiva de incorporar o módulo 
de caracterização ambiental, desenvolvido com atuação do IBP. 
Ainda, o banco de dados da socioeconomia está previsto para ser 
desenvolvido pelas operadoras;
• Passou a tratar sobre a questão da sobreposição de 
licenciamentos de atividades sísmicas;
• Destacou que se trata de uma discussão antiga e que no atual 
momento ocorre com intensidade nas Bacias de Campos e Santos;
•  A aquisição de dados sísmicos é atividade regulamentada 

pela Resolução ANP nº 757/2018, com as autorizações não vinculadas 
ao polígono, mas sim ao tipo de ambiente;
• Como a ANP vem lidando com a questão da sobreposição:

◌ Abordagem amistosa objetivando intervenção mínima; 
◌ Solicitações de encaminhamento dos cronogramas de 
atividades; 
◌ Reuniões em conjunto e individualmente com as EAD 
desenvolvidas nas situações específicas; 
◌ Comunicações e reuniões com o IBAMA.

• Há previsão de revisão da resolução da ANP 757/2018, que irá 
contemplar a avaliação da questão da sobreposição de pedidos de 
licenciamento.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Priorização dos projetos pelas operadoras e sua relação com o 
tempo do licenciamento ambiental;
◌ Lacunas de informação sobre a Margem Equatorial e proposta 
de criação de GT para consolidação dos dados existentes para a 
região;
◌ Responsabilidade das operadoras pela qualidade dos estudos 
ambientais.

Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo de SMS e 
Operações do IBP; e o Sr. Anderson Cantarino, Coordenador de HSE do 
IBP e HSE Manager da BP Energy do Brasil
Planejamento e Licenciamento 

• O IBP elaborou suas propostas de aprimoramento do 
planejamento e licenciamento do setor tendo como premissas a 
redução de incerteza, a transparência e a previsibilidade.
• Proposição de criação de Câmara Técnica de Planejamento, 
para dar suporte ao planejamento setorial de oferta de blocos.
• Propostas para momento anterior a oferta de blocos, tendo por 
base a modelagem: 

◌ Definição de TR padrão para bacias consolidadas; 
◌ Eventuais dispensas de baselines; 
◌ Definição de projetos ambientais; 

◌ Fornecimento da Caracterização ambiental da Bacia no pacote 
de informações do leilão. Citou o Banco de Dados Ambientais como 
ferramenta importante na consolidação de informações de 
caracterização ambiental.

• Propostas para o processo de licenciamento: 

◌ Elaboração de matriz de AIA; 
◌ Realização de análise de risco (ARA) e Plano de Emergência 
Individual (PEI) utilizando-se sonda-tipo, embarcação-tipo; 
◌ Elaboração de “guias/normativas” para os temas que mais 
geram necessidade de complementação; 
◌ Atendimento a condicionantes/Programas Ambientais – 
avaliação crítica dos programas para realimentar o licenciamento; 
◌ Vistorias de embarcações, unidades marítimas, equipamentos 
de emergência e bases de atendimento à fauna não sendo 
condicionantes à emissão da licença, mas ao início da operação.

Andreia Leão Owens, Consultora de Aspectos Regulatórios para 
América Latina e América do Sul da International Association of 
Geophysical Contractors (IAGC).
Licenciamento ambiental da sísmica - Conhecimento atual e 
propostas para integração e otimização através do Banco de Dados 
Ambientais Netuno 

• Ressaltou a importância da construção de banco de dados para 
auxiliar na execução das operações de forma sustentável;
• Os principais problemas do licenciamento se devem a existência 
de lacunas de conhecimento;
• Muitas vezes os atrasos são gerados na fase de emissão dos 
Termos de Referência.
• Andreia falou sobre a construção dos bancos de dados 
ambientais;
• A partir da padronização do licenciamento da sísmica foi 
possível iniciar a construção do BDA;
• Foram apresentados os módulos do BDA;
• Apresentou iniciativas de otimização de diagnósticos, 
conduzidos pelo IAGC, com aval do IBAMA. Ex: Diagnóstico de cetáceos 
por bacia;
• Propostas para o planejamento - identificar quais as lacunas de 
informação, por bacia. Compilar informações existentes por bacias. 
Após esse levantamento de lacunas, definir linhas de pesquisa para 
aumentar o conhecimento. Criar um GT permanente de BDs da 

indústria;
• Apresentou tabela com projetos especiais que estão sendo 
implantados pelas empresas de sísmica e informou que a ideia é 
disponibilizá-la no BDA;
• Defendeu a implantação de projetos integrados por bacias, de 
forma a otimizar ações e evitar sobreposições. Para isso, é indicada a 
elaboração de uma NT por parte do IBAMA;
• Ressaltou a importância de formalização para garantir a 
perenidade do BDA;
• IAGC demonstra preocupação com PL de Licenciamento 
Ambiental e eventuais prejuízos às especificidades do licenciamento 
das atividades sísmicas.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Sobreposição e adensamento de pedidos de licenciamento 
para pesquisa sísmica;
◌ Formas de tornar o Banco de Dados Ambiental uma ferramenta 
útil ao processo de licenciamento;
◌ Processo de revisão da Resolução CONAMA n. 398/2008;
◌ Necessidade de fortalecimento do Ibama para atender de 
forma eficiente às demandas do setor.

DIA 2 – 8 de dezembro de 2020

Alex Garcia de Almeida - Coordenador-Geral de Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros da Diretoria de 
Licenciamento (CGMAC/DILIC) do IBAMA
Licenciamento e planejamento setorial

• Foi apresentada a informação de que o Ibama possui 3 
coordenações gerais, sendo que as coordenações de O&G contam 
com maior corpo técnico dentro do IBAMA e grande capacidade 
técnica;
• Destacou que o IBAMA não é órgão regulador, cumpre regras já 
estabelecidas;
• Mesmo dentro da CGMAC, não se trabalha apenas com petróleo. 

O licenciamento de portos, estruturas marinhas, recifes artificiais e 
estruturas offshore também é feito na coordenação;
• Quando as atividades de O&G se iniciaram, o licenciamento não 
existia. A partir de 2004 teve início a assinatura de TACs para regularizar 
as atividades anteriores. Somente neste ano de 2020 a regularização foi 
concluída;
• AAAS é um instrumento da política setorial, um zoneamento. É de 
responsabilidade da política energética e não tem vinculação ao 
licenciamento ambiental ou com a avaliação de viabilidade ambiental;
• Para a realização da Manifestação Conjunta há desafios 
importante como, por exemplo, o acesso às informações, muitas vezes 
impressa ou nos processos;
• Compreende que a equipe do IBAMA ao pedir AAAS em 
determinada manifestação conjunta está solicitando aos detentores 
da política energética que façam seu planejamento ambiental. Neste 
sentido, ao não incluir áreas para as rodadas de concessões baseada 
na manifestação de técnicos do Ibama está se imputando toda a 
responsabilidade para a definição de áreas no Ibama, o que é 
incoerente;
• Quanto a proposta de TR padrão, entende que dedicar equipe 
técnica para isso é muito desafiador, pois demandas adicionais 
competem com a análise dos processos de licenciamento;
• O trabalho do IBAMA não acaba com a licença. Grande parte do 
trabalho ocorre na etapa de pós licença, que consome muito tempo 
dos técnicos;
• De 21 licenças de perfuração, o tempo médio para emissão foi 1,93 
ano em áreas já estabelecidas e 4,05 anos em áreas de novas 
fronteiras;
• Destacou que as empresas não estão dando prioridade para os 
blocos em novas fronteiras. Por isso, é necessário distinguir atraso no 
licenciamento de priorização de projetos por parte das operadoras;
• Priorizar os processos pela data de entrada no protocolo não é o 
melhor a se fazer. As priorizações devem ser conversadas, serem 
coerentes, diligentes nos processos de licenciamento e atender aos 
compromissos contratuais;
• Orientações técnicas do licenciamento ambiental: precisamos 
ter prioridades para avançar e analisar o custo-benefício;
• Incerteza: IBAMA não dá conta do que está previsto para o futuro. 
Risco relacionado com as incertezas dos objetivos. Do ponto de vista 
ambiental, o objetivo é atingir o desenvolvimento sustentável. Quando 
se tem conhecimento baseado em dados, acabam as incertezas. 
Nas novas fronteiras, há questões a serem resolvidas em que não se 

descarte de fluidos e cascalhos pelas empresas. As empresas devem 
promover melhorias na gestão;
• A seguir, passou a responder a questionamentos feitos na 
resposta ao formulário que estruturou o encontro;
• O IBAMA está construindo uma resposta ao questionamento do 
IBP sobre norma que defina os critérios para solicitação de anuências;
• Vê a possibilidade de dispensa de baseline para alguns blocos 
como pouco provável. O conhecimento do passivo ambiental é 
importante para trazer segurança, inclusive jurídica;
• A definição do conteúdo do baseline como insumo para o leilão 
é uma discussão interessante e pode ser viável no futuro, 
especialmente considerando que há um banco de dados sendo 
construído;
• Quanto à isenção de diagnóstico ambiental com uso de banco 
de dados, afirmou que isso já foi vem sendo feito pelo IBAMA;
• Avaliação Pré-operacional (APO) somente antes do alcance da 
zona objetivo não vê como possível, pois podem ocorrer cenários não 
relacionados ao vazamento de óleo do reservatório, tal como acidente 
com embarcações de apoio;
• Realização de análise de risco e estruturação do PEI utilizando-se 
sonda-tipo e embarcação tipo. Possível, mas apenas com sonda tipo, 
pois as embarcações variam muito. Tal procedimento, já foi tentado, 
mas não deu certo;
• Utilização de sistemas para os dados de PEIs ou PEVOs, tanto para 
a simulação como para controle remoto da operação interessam, 
mas precisam ser melhor explicados. 
• Compartilhamento de recursos de resposta a emergência. 
Questão a ser resolvida no âmbito do CONAMA;
• Existe possibilidade de LP antes do leilão? Sim, mas existem outras 
alternativas como parecer conclusivo indicando a viabilidade e 
pendências para emissão da licença. Questiona se há ganho com 
inclusão de nova etapa processual;
• Existe a possibilidade de TR prévio? Sim, mas seria mais geral, 
necessitando complementação com itens mais específicos;
• Destacou que é necessário distinguir atraso no licenciamento de 
priorização das empresas;
• Problemas identificados na modelagem exigem 
aprimoramentos;
• Pontos críticos: controle das substâncias químicas utilizadas nos 
fluidos, implementação dos PMFCs, eliminação do descarte de 
cascalho com óleo, precisão das modelagens, dimensionamento dos 
PEIs em áreas sensíveis, protelação de processos, descumprimento de 

projetos aprovados, execução de atividades em desacordo com o 
aprovado, falta de informações específicas para a atividade na 
geologia local;
• Agenda propositiva: workshop sobre modelagem; evolução na 
capacidade de gestão dos fluidos; alinhamento do descarte de fluidos 
e cascalhos com as melhores práticas do mundo; evolução na 
capacidade de proposição e gestão de projetos de mitigação e 
monitoramento; carteira de projetos por bacia, definição e priorização 
de áreas como agenda de Estado, dentre outras.

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Elaboração de TR padrão/preliminar, considerando sísmica, 
perfuração e produção.
◌ Procedimentos adotados pelas operadoras junto ao Ibama 
para solicitação de extensão de prazo e mudança na priorização de 
análise dos processos de licenciamento ambiental.
◌ Necessidade de alinhamento entre Ibama, indústria e ANP para 
a priorização dos projetos.
◌ Detalhes sobre as Avaliações Pré-Operacionais (APOs).
◌ Possibilidade de emissão de TRs por área geográfica, com 
adoção de modelagem em escala regional.

Itagyba Alvarenga Neto, Coordenador de Licenciamento Ambiental 
de Produção de Petróleo e Gás - DILIC/IBAMA 
Licenciamento da produção

• Horizonte de demandas até 2023 - 30 LPs, LIs e LOs para serem 
emitidas, 17 descomissionamentos de instalação e 10 processos de 
transferência de titularidade dos desinvestimentos da Petrobras;
• Merece destaque a conclusão dos TACs para projetos 
anteriores ao marco legal do licenciamento em 2020;
• Destacou o grande trabalho no acompanhamento 
pós-licença, no monitoramento e avaliação dos projetos 
ambientais;
• No processo de transferência de titularidade, destacou a 
importância de adequação dos projetos ambientais, considerando 
a realidade dos novos operadores, tendo como premissa a 
razoabilidade, porém mantendo rigor técnico. Abordou a 

importância das reuniões realizadas entre IBAMA, Petrobras e novos 
operadores para alinhamento de entendimentos e diretrizes;
• Quanto ao descomissionamento, afirmou que o IBAMA vem 
tendo atuação célere nas análises e emissões de pareceres. 
Parabenizou a equipe da ANP pela coordenação da construção de 
resolução de descomissionamento e pela atuação na articulação 
dos agentes envolvidos na atividade;
• A consolidação de informações através do banco de dados 
pode reduzir a demanda por diagnósticos, permitindo a otimização 
de recursos. Com isso, o IBAMA pode canalizar recursos na avaliação 
de impactos e nas medidas mitigadoras e compensatórios;
• A integração dos projetos é fundamental para otimização de 
recursos. Ex: Plano Macro da Bacia de Campos. Construção de 
formas integradas de desenvolvimento dos projetos. Desafio: 
integração das diferentes operadoras;
• Os projetos regionais trouxeram otimização de recursos 
humanos e técnicos, ganhos de escala e processuais;
• Informou que a questão das anuências, via de regra, não 
representa gargalos. Afirmou que, quando há situações críticas, o 
IBAMA vem procurando responder com celeridade, tratando a 
questão com a urgência devida;
• Afirmou que não enxerga as vistorias de embarcações, 
unidades marítimas, equipamentos de emergência como gargalo 
para emissão das licenças. O IBAMA tem tido a prática de aceitar a 
indicação de sondas tipo para seguir com o processo de 
licenciamento;
• Quanto aos recursos offshore do PEI, há impedimento legal de 
compartilhamento entre operadores distintos. Afirmou que as 
estruturas de atendimento a emergência na costa e de 
atendimento a fauna são compartilhadas, já que não há 
impedimento legal;
• Ressaltou o ganho de eficiência obtido com o licenciamento 
integrado da etapa 3 do pré-sal. Otimização dos recursos sem 
comprometer o rigor ambiental.

Katia Adriana de Souza Coordenadora de Licenciamento Ambiental 
de Exploração de Petróleo e Gás DILIC/IBAMA 
Licenciamento da Sísmica  

• Iniciou sua apresentação destacando a atuação da COEXP;

• Na COEXP há 27 analistas ambientais ativos, que se dividem entre 
sísmica e perfuração. Por outro lado, há 125 processos de sísmica e 110 
de perfuração. Há ainda outros processos especiais que são 
acompanhados;
• Não é responsabilidade do IBAMA regular questões especificas 
do setor, como disputas comerciais, planejamento espacial marinho, 
etc.;
• Falou sobre as reuniões de planejamento com as empresas, que 
vem acontecendo desde 2018, pensando no biênio (2021/22). 
Identificaram 20 demandas para o próximo biênio, fato que pode 
mudar, já que na sísmica há grande dinamismo. As demandas se 
dividem em 16 novas LPS, 3 renovações/retificação de LPS e 1 LP de um 
cluster na bacia de Santos, trazida pela Petrobras;
• Cenário de hoje na coordenação em relação à sísmica: 8 LPS 
válidas, mas apenas 3 atividades ocorrendo nas bacias de Campos e 
Santos;
• Pontos de atenção:

1 - Aumento significativo de requerimentos de licenças ambientais de 
caráter especulativo. De 125 processos, 58 foram encerrados antes da 
fase de emissão da licença por pedido das próprias empresas. O fato 
gera dificuldade na gestão da equipe, do tempo e das demandas. Há 
ainda alterações de cronograma, áreas, tecnologias;

2 - Adensamento de atividades em algumas bacias sedimentares. 
Ibama acaba ajudando na organização das empresas, para que 
consigam operar. Papel importante da construção de consenso para 
que as empresas recebessem a licença para iniciar a atividade. O 
adensamento é um problema, pois o IBAMA não pode pensar caso a 
caso, mas sim em escala regional e no longo prazo. O IBAMA ainda se 
preocupa com a isonomia de tratamento às demandas das 
empresas, ficando sobrecarregado.

• Em outubro 2018, o IBAMA tentou propor um arranjo gerencial 
para os processos de licenciamento ambiental de pesquisa sísmica, 
mas houve dificuldade na implantação;
• Foi mencionado o Guia de Monitoramento da Biota, que passou 
por revisão e consulta pública em junho de 2018. Neste guia está 
definido o raio de 1.000 metros para a zona de exclusão que 
estabelece a parada de canhões na presença de cetáceos e 
quelônios;
• Quanto à distância mínima entre levantamentos sísmicos, Kátia 
informou que os 60 km estabelecidos foram uma proposta das 
empresas no plano de operação conjunta;

• Ponderou que há incertezas quanto aos valores ideais para a 
zona de exclusão e distância mínima entre levantamentos, e que os 
temas podem ser discutidos novamente;
• Destacou a importância da construção do banco de dados 
ambientais;
• No final de sua apresentação, foi citada a publicação do livro 
“IBAMA e indústria de pesquisa sísmica” trazendo resultados da 
implementação de programas ambientais exigidos no âmbito do 
licenciamento;

https://iagc.org/wp-content/uploads/2020/07/Web_Livro_MAR_28_capa_lores.pdf  

Debate

• A seguir encontram-se relacionados os principais temas 
abordados no debate:

◌ Estabelecimento de mecanismos para aproximação de quem 
planeja a oferta de blocos (MME e ANP) e de quem vai licenciá-los 
(IBAMA), utilizando a experiência da EPE no planejamento;
◌ Criação de fóruns técnicos com participação das instituições 
tratar de temas como: anuências; uso e descarte de fluidos e 
cascalho; revisão da Resolução CONAMA 398; dentre outros;
◌ Necessidade de evolução regulatória para o licenciamento das 
atividades sísmicas;
◌ Produção de bases hidrodinâmicas regionais pelas operadoras;
◌ Indicação de realização de workshop sobre modelagem;
◌ fIntegração de dados para análise dos processos de 
licenciamento de pesquisa sísmica.

Encerramento do Evento 

Elisangela Medeiros de Almeida, Superintendente de Meio Ambiente 
da EPE 

• Enfatizou o trabalho realizado para organização e realização do 
evento.
• Destacou que a melhoria no processo de licenciamento 
ambiental exige ações de todos os agentes envolvidos, não sendo 
razoável delegar toda a responsabilidade ao órgão licenciador.
• Destacou algumas das principais questões discutidas nos dois 
dias de encontro: lacunas de conhecimento das áreas de novas 
fronteira, múltiplos pedidos de licenciamento de pesquisa sísmica 
para uma mesma área, AAAs, importância para consolidação do 
banco de dados ambientais, possibilidade de TR Padrão, Manifestação 

Conjunta, oportunidades de aprimoramento no diálogo entre IBAMA, 
ANP e indústria, dentre outras.
• Informou que a EPE fará a relatoria do encontro, que será 
encaminhado para todas as instituições envolvidas para revisão e 
posterior divulgação.

Carlos Agenor Onofre Cabral, Gerente de Projetos do Departamento 
de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

• Agradeceu a EPE por ajudar na organização;
• Destacou a importância do evento para o planejamento 
energético brasileiro;
• Importância de integrar as questões ambientais no 
planejamento energético;
• Ressaltou a importância do licenciamento por área como 
modelo para otimização do planejamento e do licenciamento.

9. Pós Evento

Após a realização do evento serão formados grupos com integrantes 
do MME, EPE, ANP, IBAMA, IBP, IAGC e SPPI. Os técnicos realizarão 
discussões sobre o planejamento e licenciamento ambiental de E&P 
de O&G offshore com foco nos temas e questões identificados neste 
trabalho para a busca de ações que tenham como objetivo 
solucionar os problemas prioritários identificados.

precisa esperar o processo de licenciamento;
• Conclusões: se não diminuirmos as incertezas no planejamento, 
alguns problemas continuarão a recair no licenciamento. O banco de 
dados e o Plano Macro são- oportunidades de médio prazo que devem 
ser discutidos e resolvidos. A manifestação conjunta deve ser vista com 
o suporte do Ibama. Não se pode colocar na mão de técnicos do IBAMA 
decisões que cabem ao planejamento energético;
• Propostas: banco de dados ambientais; integração de 
programas e projetos (Plano Macro), aprimoramento da coordenação 
e priorização das atividades.

Alexandre Santos de Souza - Coordenador Substituto de 
Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás - 
DILIC/IBAMA   
Licenciamento da Perfuração  

• Foi ressaltado o esforço do IBAMA na padronização do conteúdo 
dos estudos e programas ambientais. Para isso, nos últimos anos, 
foram emitidas diversas Notas Técnicas (AIA, PEI, PEAT, etc);
• Elencou alguns dos principais impactos da atividade de 
perfuração: descarte de cascalho no mar; interferência com a pesca; 
danos ecossistêmicos por derrame de óleo; supressão de habitat por 
soterramento e asfixia; geração de resíduos e emissão de GEE 
(geradores);
• Incertezas da margem equatorial - A região conta com 
diagnósticos de referência. Os licenciamentos na margem equatorial 
não precisam ser longos. A inviabilidade ambiental pode ocorrer 
devido à sensibilidade da área;
• A região da margem equatorial é prioridade? E quem resolve 
essa questão? ressaltou que não é o IBAMA;
• Destacou a atuação do IBAMA na avaliação dos processos de 
licenciamento de perfuração no pré-sal. Os esforços feitos pelo IBAMA 
buscando celeridade representaram um marco no licenciamento do 
país;
• Coordenação em nível de governança, de estado, para que o 
licenciamento tenha capacidade de suporte;
• Agenda conjunta coordenada do setor (MME-ANP-IBAMA) para 
todo leilão que for feito, com estabelecimento de prazos, prioridades e 
reforço para o IBAMA conseguir trabalhar;
• A questão dos fluidos e cascalhos é ponto prioritário e precisa ser 
resolvida. Apresentou uma série de inconsistências na gestão do 
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