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APRESENTAÇÃO 

A edição deste livro representa o esforço e a contribuição 
reflexiva de um grupo de pessoas e de instituições públicas e 
privadas em pensar sobre a prática de elaboração de 
instrumentos de licenciamento e de avaliação ambientais, 
principalmente de pessoas e de instituições ligadas à exploração 
e à produção de petróleo onshore (em terra). 

Como se sabe, apesar de todo movimento mundial vislumbrar a 
mudança da matriz energética, baseada nos combustíveis 
fósseis, visando à produção de energias mais limpas, a atividade 
de exploração e produção de petróleo figura atualmente e, ainda, 
será por algum tempo uma das principais bases da economia 
mundial, sendo considerada uma commodity (ou mercadoria) que 
move o mundo.  Assim, conciliar proteção ao meio ambiente com 
atividade petrolífera pode parecer paradoxal, afinal a extração e 
produção de petróleo figura como um dos vilões do aquecimento 
global; porém, se não podemos, pelo menos por enquanto, 
prescindir dessa atividade econômica, devemos como sociedade 
buscar mecanismos que a tornem menos prejudicial ao Planeta.  

O Rio Grande do Norte tem sido a área territorial de maior 
produção de petróleo em terra do Brasil. Essa atividade produtiva 
tem proporcionado muitas divisas para esse Estado, situado na 
região Nordeste, e que possui grande parte do seu território 
encravado em área de semi-aridez. Porém, apesar dos impactos 
econômicos positivos, o passivo ambiental gerado e transmitido 
às futuras gerações poderá ser um preço muito alto a ser pago. 
Diante disso, impõe-se ao Estado, em todas as suas esferas, 
zelar pelo interesse público ambiental, de acordo com os ditames 
do art. 225, da Constituição de 1988, e das diversas normas 
jurídicas que tratam da questão ambiental.  

A partir de 2004, nas primeiras reuniões do Programa de 
Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo (PROMINP), face 
às dificuldades e limitações do licenciamento ambiental elaborou-
se e apresentou-se o projeto RN 11 que tratava do 
aperfeiçoamento do licenciamento ambiental. O tema central 
desse projeto surgiu porque os estudos ambientais, contratados 
pelas grandes empresas petrolíferas, estavam atrasando o 
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licenciamento de obras de exploração e produção petrolíferas e 
consequentemente gerando prejuízos milionários. Esse atraso se 
devia ao não atendimento dos requisitos exigidos pelo órgão 
ambiental, gerando retrabalho para os setores diretamente 
envolvidos com o processo de licenciamento ambiental.  

A partir de reuniões e workshop, envolvendo representantes da 
empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (IDEMA), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) e do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) — instituição 
coordenadora desse projeto — chegou-se à conclusão de que os 
estudos ambientais, utilizados nos processos de licenciamento, 
possuíam diversas falhas, equívocos e limitações, necessitando, 
com isso, a melhoria e otimização desses estudos por meio da 
formação e qualificação de profissionais com uma postura 
interdisciplinar. Essa tem sido uma atitude ainda incipiente na 
formação acadêmica da maioria de profissionais atuantes em 
empresas de elaboração de estudos ambientais. Nesse sentido, 
considerou-se importante a capacitação de profissionais e 
empresas para que pudessem atuar na atividade de 
licenciamento ambiental de petróleo e gás natural, de acordo 
com os princípios norteadores da normalização ambiental 
brasileira, na busca do desenvolvimento sustentável. 

O livro, que ora apresentamos, é resultante de estudos 
monográficos realizados no Curso de Licenciamento Ambiental 
Onshore do IFRN e de textos que trazem reflexões que vão 
desde a histórica criação desse curso, às questões ligadas ao 
licenciamento ambiental onshore, instrumento das políticas 
nacional e estadual do meio ambiente, dispostas pela lei 6938/81 
e pela lei 272/04 respectivamente até as limitações e as 
possibilidades de otimização dos estudos ambientais. O 
licenciamento ambiental, procedimento administrativo que 
autoriza e estabelece parâmetros para a regularização das 
atividades econômicas em seus vários graus, é um instrumento 
da Administração pública que se constitui numa ferramenta 
importante para o desenvolvimento sustentável da atividade 
petrolífera. 
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Ressaltamos que, tratando de reflexões que vão da legalidade do 
Relatório de Controle Ambiental (RCA) a sugestões de melhorias 
de estudos ambientais como esse, o livro em tela tem o objetivo 
de demonstrar que o licenciamento ambiental deve ser utilizado e 
enxergado como uma ferramenta de otimização para a busca do 
desenvolvimento sustentável e não como um fator de atraso para 
o desenvolvimento econômico.   

Por fim, acreditamos que, com esta publicação, não expiramos o 
assunto, com as reflexões desenvolvidas, porém contribuímos 
para a melhoria do processo de licenciamento ambiental e dos 
estudos ambientais, refletindo sobre a exploração e produção de 
petróleo e gás em terra sob dois pontos de vista como atividade 
econômica importante para o desenvolvimento de uma região, 
mas que deve seguir critérios ambientalmente sustentáveis, para 
que o preço a se pagar pelo desenvolvimento não seja o da 
degradação ambiental que dizima a riqueza, o que nenhum 
dinheiro pode comprar ou pagar: a vida plena e saudável para as 
presentes e futuras gerações. 

Organizadores 
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CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS SOBRE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONSHORE: UMA 

EXPERIÊNCIA DO IFRN E DO PROMINP 
 

Erika Araújo da Cunha Pegado
1
  

Valdenildo Pedro da Silva
 2 

 
INTRODUÇÃO 
 

A agenda ambiental, no curso dos últimos anos, tem se 
ampliado diante das transformações socioeconômicas de toda 
ordem. Essa dinâmica tem gerado inquietações no processo de 
formação profissional, requerendo uma permanente atualização 
e/ou especialização de conhecimentos e incorporação e 
aprofundamentos de outros. Esse é o caso, por exemplo, da 
discussão e implementação da questão ambiental, aplicável ao 
território e às organizações, em virtude de uma legislação que 
exige, cada vez mais, medidas que estimulem a proteção ao 
meio ambiente e de uma crescente preocupação com as 
questões ambientais e com o desenvolvimento sustentável. A 
questão ambiental tem se tornado um tema essencial para a 
formação profissional e imperativo nas organizações de todos os 
setores e ramos de negócios. 

Nesse contexto, surge uma ambiência que tem 
favorecido a necessidade de se verticalizar os conhecimentos de 
profissionais da área de meio ambiente, mas especificamente em 
licenciamento ambiental da atividade petrolífera onshore, no 
sentido de se buscar outros caminhos capazes de responder aos 
novos desafios postos pela realidade socioespacial e por uma 
gestão ambiental sustentada. 

O trabalho em tela constitui uma iniciativa do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN) e do Programa de Mobilização da Indústria 

                                                           

1
 Professora Coordenadora do curso de Especialização de Licenciamento 

Ambiental onshore da Diretoria de Educação e Tecnologia de Recursos Naturais 
do IFRN. 
 

2
Professor Vice-Coordenador do curso de Especialização em Licenciamento 

Ambiental onshore da Diretoria de Educação e Tecnologia de Recursos Naturais 
do IFRN. 
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Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP) de 
desenvolvimento de um curso de pós-graduação, em nível lato 
sensu, voltado para a produção e difusão de conhecimentos 
tecnológicos e a qualificação de profissionais para que possam 
atuar, com competência e responsabilidade socioambiental, na 
elaboração de estudos ambientais de empreendimentos na área 
de petróleo e gás onshore. Esse curso foi destinado, 
especificamente, a profissionais do setor público ou privado, com 
formação superior completa em Geologia, Engenharias, Química, 
Química Industrial, Biologia, Geografia, Sociologia, Geofísica e 
Oceanografia.  

A nosso ver, a realização desse curso constitui-se numa 
responsabilidade socioambiental (BORGER, 2006) dessas duas 
instituições, pois que têm procurado interagir com a sociedade 
demonstrando um comportamento ético e social e ambiental, 
primando com a oferta de um curso de pós-graduação, que 
simultaneamente qualificam profissionais, dando oportunidade às 
pessoas envolvidas de galgarem novos conhecimentos 
tecnológicos para a feitura de estudos ambientais e se 
preocupam com a qualidade do meio ambiente, posto que lança 
mão do estudo do licenciamento ambiental, procurando a 
minimização dos impactos causados pela atividade petrolífera. A 
responsabilidade socioambiental constitui-se num 
comprometimento de organizações em adotar um 
comportamento ético e na contribuição para o desenvolvimento 
econômico, melhorando simultaneamente a qualidade ambiental 
e a qualidade de vida de pessoas, de suas famílias, da 
comunidade e da sociedade como um todo, assim pontuam 
Nascimento, Lemos e Mello (2008). 

O desenvolvimento desse curso deu-se face às 
dificuldades e aos problemas de qualidade e de atendimento aos 
requisitos exigidos pelos estudos ambientais, como é o caso dos 
Relatórios de Controle Ambiental (RCAs), apresentados pela 
Petrobras RN-CE aos órgãos públicos licenciadores no Estado 
do Rio Grande do Norte. Alia-se a isso a inexistência de 
profissionais qualificados para elaborar estudos ambientais 
voltados para a área de petróleo e gás onshore. 
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EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO PETRÓLEO E 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

A exploração e produção petrolífera vem se constituindo 
num dos vetores mais importantes da economia mundial, 
proporcionando reflexos nas mais diversas áreas da sociedade. 
Geradora de riqueza, a atividade de exploração de petróleo, 
potencialmente poluidora, tem seus impactos minimizados com o 
cumprimento efetivo das normatizações ambientais vigentes, 
sendo uma das mais relevantes o licenciamento ambiental.  

As organizações produtivas têm sofrido impactos 
provocados pelo frequente emprego de novas tecnologias que, 
via de regra, alteram hábitos, valores e tradições que pareciam 
imutáveis. Os grandes avanços de produtividade são 
impulsionados pela melhoria da gestão empresarial, assim como 
pelo progresso científico e tecnológico, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável.  

Diante dessa realidade, o legislador nacional estabeleceu 
um procedimento de licenciamento ambiental específico para a 
atividade, encartado na Resolução nº 237/97 do CONAMA, com 
base no art. 225 da Constituição Federal Brasileira, que 
estabelece as normas gerais para o licenciamento ambiental, 
delimitando os contornos da competência da União, Estados e 
municípios, no sentido de viabilizar o desenvolvimento 
sustentável da atividade. 

O licenciamento ambiental é considerado o mais 
importante mecanismo de controle do poder público com relação 
às atividades econômicas que interferem fortemente no meio 
ambiente. É no licenciamento que o poder público estabelece 
condições e limites para o exercício de determinadas atividades. 
A administração, através de alvarás ou autorizações, permite que 
um particular exercite legalmente determinada atividade, que 
estará sujeita ao controle público, através da fiscalização.  

O processo de outorga da licença ambiental se desenvolve 
em várias etapas. A própria Constituição Federal determina 
certos procedimentos obrigatórios para o licenciamento de uma 
atividade potencialmente poluidora, exigindo o estudo prévio de 
impacto ambiental. A Lei nº 6.938/81, em seu art. 9º, inciso IV, 
estabelece o licenciamento como instrumento da Política 
Nacional do Meio Ambiente (PNMA).  
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O Rio Grande do Norte é atualmente o maior campo 
terrestre produtor de petróleo em terra, de sorte que a exploração 
e produção de petróleo tem gerado muitos benefícios para a 
população, principalmente com relação ao incremento da 
economia consubstanciado pela arrecadação de impostos e 
geração de empregos.  

Essa realidade impacta a rotina dos órgãos ambientais 
na medida em que a demanda de licenciamento para a licença 
prévia de perfuração é crescente, gerando a necessidade de 
grande quantidade de técnicos e especialistas aptos a realizarem 
estudos para os referidos licenciamentos.  

A natureza do processo licitatório e a falta de cultura 
empreendedora no segmento têm dificultado e até mesmo 
excluído a oportunidade de empresas elaboradoras de estudos 
ambientais do Rio Grande do Norte a concorrer para a prestação 
de serviços.  

Entende-se como positiva a prestação de serviços por 
empresas locais, pois levam à otimização de custos, agilidade de 
deslocamento a campo, aumento de receitas, facilidade na 
aquisição de dados ambientais, maior conhecimento da realidade 
e proximidade geográfica relacionada à empresa e ao órgão 
ambiental quanto ao esclarecimento de dúvidas.  

Apesar da importância da atividade para o Estado, a 
atividade de elaboração de estudos ambientais para subsidiar o 
processo de licenciamento ambiental não vem atingindo 
empresas locais, sendo esta fatia de mercado ocupada por 
empresas de outros estados que, apesar dos custos 
operacionais, apresentam maior vantagem competitiva. 

Os órgãos estatais encarregados pela execução e 
fiscalização dos parâmetros legais estabelecidos muitas vezes 
encontram dificuldades na aprovação dos estudos ambientais, 
devido ao fato de que estes, apesar de atenderem aos termos de 
referência, não acrescentam o conteúdo analítico necessário 
para o entendimento dos impactos e da proposição de medidas 
mitigadoras. Há também dificuldades quanto à escassez de 
recursos humanos para análise dos inúmeros estudos e emissão 
de pareceres ambientais.  

Por isso, entende-se que são importantes e necessárias 
ações no campo da capacitação de profissionais e empresas que 
estejam preparados para atuar na atividade de licenciamento 
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ambiental de petróleo e gás natural, que tenham uma visão 
holística e analítica do processo para que seja possível trabalhar 
de acordo com os princípios norteadores da normatização 
ambiental brasileira, em busca do desenvolvimento sustentável 
no Rio Grande do Norte.  

Essa proposta de curso dá continuidade à tradição 
inovadora do IFRN na formação e capacitação de profissionais 
voltados para atuar com as questões do meio ambiente. Além 
disso, o curso em tela constitui-se em forte apoio à 
especialização de profissionais, contribuindo assim com a gestão 
ambiental em suas múltiplas dimensões regionais e locais, tanto 
no cerne da sociedade como no das organizações.  
 Por fim, a realização desse curso, num convênio a ser 
firmado entre IFRN-PROMINP, é justificada pelas possibilidades 
de qualificação de recursos humanos para preenchimento de 
eventuais vagas em empresas privadas no mercado de trabalho 
nacional, na área de licenciamento ambiental onshore, para a 
implementação dos empreendimentos do setor de petróleo e gás 
no Brasil e, em particular, no Estado do Rio Grande do Norte. 
 
A ESPECIALIZAÇÃO EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
ONSHORE DO IFRN/PROMINP  
 

 O curso de especialização em Licenciamento Ambiental 
Onshore tem por finalidade precípua especializar profissionais 
para atuar na área de licenciamento ambiental, planejamento, 
coordenação, gerenciamento e execução das atividades ligadas 
à área ambiental, atentando-se aos princípios de gestão 
sustentável. Além do mais, visa a aprofundar os conhecimentos 
quanto à elaboração, prestação de consultoria e assessoria a 
instituições públicas e privadas, no tocante à feitura de estudos 
ambientais, voltados para o licenciamento de atividade petrolífera 
onshore, objetivando, sobretudo à otimização dos processos de 
licenciamento ambiental. 

Além disso, o curso de especialização em Licenciamento 
Ambiental Onshore tem como outros objetivos primordiais: 

 especializar profissionais para atuar na área de gestão 
ambiental, no planejamento, coordenação, 
gerenciamento e execução das atividades ligadas à área 
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ambiental, atentando-se aos princípios de gestão 
sustentável;  

 aprofundar os conhecimentos na elaboração de estudos 
ambientais na atividade petrolífera onshore, visando à 
otimização dos processos de licenciamento ambiental;  

 contribuir para a melhoria da qualificação profissional, 
atualização de conhecimentos e incorporação dos 
princípios da gestão ambiental, promovendo a efetivação 
de uma prática mais compatível com o uso dos recursos 
naturais;  

 formar gestores ambientais para prestar consultorias e 
assessorias a instituições públicas e privadas no 
licenciamento ambiental onshore;  

 aprofundar os conhecimentos de profissionais que atuam 
com sistemas de gestão ambiental, plano de resíduos, 
licenciamento, processos, auditorias e certificações 
ambientais;  

 capacitar profissionais de diversas áreas do 
conhecimento, preocupadas com os diagnósticos e 
análises dos impactos ambientais, com a definição de 
medidas mitigadoras e com a elaboração de programa 
de acompanhamento e monitoramento dos impactos 
positivos e negativos;  

 construir e reconstruir novos conhecimentos sobre 
sistema de gestão ambiental, no sentido de implementá-
los nos setores público e privado e, em particular, na 
sustentabilidade da sociedade;  

 adquirir conhecimentos sobre as ferramentas de análise 
de risco;  

 estabelecer medidas e monitoramento de avaliação de 
desempenho ambiental, por meio de análises químico, 
físico-químico e biológico;  

 conhecer e aplicar a legislação ambiental em nível 
federal e estadual;  

 elaborar laudos, exigências e pareceres técnicos 
ambientais.  
 
O acesso ao curso deu-se por meio de processo seletivo 

público, conforme expresso no Edital 001/2007-PROMINP, 
disponível no portal de qualificação profissional 
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www.prominp.com.br, para portadores de diploma de curso 
superior completo, de acordo com o definido acima. As inscrições 
foram realizadas somente por esse portal, e o processo ocorreu 
pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Uma outra forma de acesso ao 
curso aconteceu por intermédio de um processo seletivo para 06 
(seis) vagas, restrito a servidores do CEFET-RN, seguindo 
critérios definidos pelo Departamento de Recursos Humanos, em 
consonância com a Política de Capacitação dos Servidores deste 
Centro Federal, estabelecida pela Resolução nº. 20/2005-CD, de 
26 de outubro de 2005, visando qualificar profissionais para atuar 
em futuros cursos que venham a ser ofertados em consórcio com 
o CEFET-RN e o PROMINP.  

O curso tem uma carga horária de 300 horas-aula, sendo 
360 horas obrigatórias em atividades teóricas e práticas 
individuais ou em grupos, seminários etc., desenvolvidas pelas 
disciplinas do curso. Além dessas, serão acrescidas 10 horas 
para a realização do trabalho de conclusão do curso ou 
monografia. Será considerado aprovado o aluno que obtiver 75% 
(setenta e cinco por cento) de freqüência da carga horária 
prevista para o conjunto das disciplinas do curso e, no mínimo, 
60 (sessenta) pontos de aproveitamento na avaliação das 
disciplinas.  

Em consonância com os objetivos expostos, o 
mencionado curso estruturou-se por meio de módulos 
instrucionais e por disciplinas que contemplam conhecimentos de 
diversas áreas da ciência e, principalmente, daquelas ligadas à 
atividade petrolífera e ambiental, conforme indicado no figura 1. 

A metodologia adotada por esse curso procura 
proporcionar o debate sobre as principais questões inerentes a 
área ambiental, dando ênfase a cases concretos, reproduzindo, 
ao máximo, situações reais por que passam os profissionais 
interessados com as questões ligadas ao licenciamento 
ambiental. O curso é desenvolvido por meio de aulas expositivas 
dialogais; seminários; trabalhos em grupo; pesquisas na rede 
mundial de computadores; enquetes; júris simulados; dinâmica 
de grupo; elaboração de situações-problema; estudos de caso; 
estudo dirigido; visitas a experiências e projetos ambientais, 
elaborações de estudos ambientais, produção de resenhas, 
resolução de cases e/ou exercícios, entre outros. 
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DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

Legislação Ambiental 24 

Fundamentos de Engenharia de Petróleo  84 

Procedimentos de Licenciamento Ambiental 
da Atividade Petrolífera OnShore 

12 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 36 

Ecologia e Atividade Petrolífera 24 

Diagnóstico Ambiental 36 

Avaliação de Impactos Ambientais 96 

Recuperação de Áreas Degradadas 24 

Análise de Riscos 24 

Trabalho de Conclusão de Curso ou 
Monografia 

10 

CARGA HORÁRIA TOTAL 370 
   Figura 1. Lista das disciplinas do curso 

 
A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem 

do curso de Especialização em Licenciamento Ambiental 
Onshore terá como parâmetro os princípios do projeto político-
pedagógico, a função social e os objetivos gerais e específicos 
do IFRN e do PROMINP. Além disso, deve perseguir os objetivos 
deste curso e será realizada como parte integrante do processo 
educativo e acontecerá ao longo do curso de maneira 
diagnóstica, formativa e somativa.  

Os instrumentos de avaliação que poderão ser utilizados 
no decorrer do curso são: estudos dirigidos, análises textuais, 
temáticas e interpretativas, provas, seminários, estudos de caso, 
elaboração de papers, dentre outros, que contribuam para o 
aprofundamento dos conhecimentos sobre planejamento e 
implementação de sistemas de licenciamentos ambientais. 

Para a conclusão desse curso, o aluno deve desenvolver 
um trabalho final (Monografia ou Trabalho de Conclusão do 
Curso) que compreende a realização de um estudo de pesquisa 
teórico ou teórico-empírico, que será desenvolvido, 
individualmente ou em dupla, no decorrer do referido curso. Esse 
trabalho deve expressar os processos de ensino-aprendizagem 
realizados sobre os procedimentos de licenciamento ambiental 
onshore, o desempenho pessoal do aluno e o envolvimento do 
professor-orientador no projeto de investigação do aluno. Desde 
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o início do curso haverá um grupo de professores-orientadores 
responsáveis pela orientação do trabalho de conclusão do curso.  

Esse trabalho final será avaliado por três professores, 
sendo dois integrantes do corpo docente do curso e um 
convidado externo.  

Será considerado aprovado na Monografia ou TCC o 
aluno que obtiver, após a apresentação à banca examinadora, a 
nota mínima de 60 (sessenta) pontos. Caso o aluno não obtenha 
a nota mínima de aprovação, o professor orientador, 
conjuntamente com o aluno, discutirá novas estratégias de 
correções das observações realizadas pela banca. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O objetivo do IFRN e do PROMINP na oferta desse curso 
de especialização em Licenciamento Ambiental Onshore é formar 
um corpo de profissionais capazes de elaborar estudos 
ambientais voltados para exploração e produção de petróleo 
onshore. Nesse sentido, espera-se com essa iniciativa uma 
contribuição na melhoria dos procedimentos de feitura dos 
estudos ambientais que são apresentados pela Petrobrás e por 
empresas ligadas a esta junto aos órgãos ambientais 
licenciadores. Além do mais, visa capacitar profissionais para 
atuarem criticamente quanto aos conteúdos contidos nos estudos 
ambientais da área de petróleo e gás onshore e aos 
procedimentos do licenciamento ambiental, haja vista a 
exploração e produção de petróleo vir exigindo uma grande 
quantidade de pedidos de licenças ambientais. 
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GESTÃO SOCIOAMBIENTAL: BREVES APORTES 
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2
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INTRODUÇÃO 

 
Nesta contemporaneidade, as discussões acerca de 

temas relacionados ao meio ambiente e à gestão socioambiental 
e pública têm ganhado visibilidade e se tornado temáticas da 
moda, principalmente, pela difusão proporcionada, cada vez 
mais, pela mídia. No entanto, na maioria das vezes, essas 
discussões não têm evoluído para ações práticas e, destarte, não 
passam a ser incorporadas em políticas governamentais, nem 
tampouco pela população em geral. 

No decorrer dos últimos tempos, esses temas vêm 
ganhando grande notoriedade na mídia, destacando-se 
principalmente o de licenciamento ambiental. Por ocasião da 
substituição da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva pelo 
atual ministro Carlos Minc, esse tema ganhou um destaque maior 
na mídia, devido o novo ministro ter demonstrado agilidade na 
liberação de licenças ambientais na sua passagem pela 
Secretaria do Ambiente (SEA) do Estado do Rio de Janeiro.  

No entanto, parafraseando Paulo André Barros Mendes
4
, 

a importância da mídia e a ação de alguns empreendedores 
apenas na emissão de licenças ambientais são preocupantes. 
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Por quê? A licença ambiental se torna o novo alvará régio
1
 

(herança lusa), pois tudo gira em torno da assinatura de um 
documento, o papel e a tinta são os astros. Em outras palavras, 
preocupam-se mais na liberação de licenças ambientais, porém 
não nos procedimentos para se chegar a tais licenças (o que é 
mais importante). 

Contudo, o que objetivamos neste artigo não é uma 
discussão acerca do que é mais importante para a mídia ou para 
os empreendedores, mas sim abordar teoricamente o tema 
licenciamento ambiental como instrumento de gestão pública e 
seus procedimentos para que possamos discuti-lo com mais 
idoneidade. 

Esse trabalho serviu de suporte teórico para a pesquisa 
intitulada licenciamento ambiental no setor de exploração e 
produção de petróleo onshore no Rio Grande do Norte, que foi 
desenvolvida, no perído de julho de 2008 a março de 2009, na 
linha de pesquisa em licenciamento e gestão ambiental no 
Núcleo de Pesquisa em Processos de Petróleo e Gás Natural 
(NPP3G), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN).  

A consecução desse trabalho deu-se por meio de uma 
pesquisa exploratória realizada por meio de levantamentos 
bibliográficos, documentais e legais, baseando-se principalmente 
na Constituição Federal (CF), na Política Nacional do Meio 
Ambiente (PNMA) e, essencialmente, com a contribuição de 
teóricos que abordam o referente tema em questão. 
 
 
POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE NO BRASIL: 
APORTES INICIAIS  
 

Com a promulgação da Lei da PNMA, em 1981, a 
legislação ambiental no Brasil ganhou a sua ―Lei Marco‖ em 

                                                           

1
 É um termo jurídico antigo usado para designar um edito real. Pode ser 

interpretado e caracterizado como uma licença real ou decreto régio em um 
estado tipicamente absolutista, de uma monarquia ou de um império. Durante o 
período do Brasil colonial e em vários períodos da história de Portugal, os reis ou 
regentes fizeram uso deste edito para governar. 
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matéria ambiental. Além de instituir o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), formado por um conjunto de órgãos e 
instituições dos diversos níveis do Poder Público incumbido da 
proteção da natureza, a lei criou uma série de instrumentos com 
o fim de promover o desenvolvimento sustentável, através de 
uma gestão pública regulando a utilização dos recursos naturais. 
Dentre esses instrumentos destacam-se a Avaliação de Impactos 
Ambientais (AIA) e o licenciamento ambiental. 

Posteriormente, com a promulgação da Constituição de 
1988, o direito ao meio ambiente equilibrado foi consagrado em 
seara constitucional, sendo atribuído ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. O art. 225 da 
Carta Magna deu uma nova dimensão jurídica ao meio ambiente 
(MACHADO, 2004), afirmando sua qualidade de bem de uso 
comum do povo e consolidou o Princípio da Prevenção, ao exigir, 
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação ambiental, o EIA-RIMA

6
1.  

O Princípio da Prevenção, considerado um meta-
princípio é dirigido para as atividades cujas conseqüências já são 
identificadas como prejudiciais ao meio ambiente. Em outras 
palavras, as medidas preventivas buscam evitar danos 
ambientais já conhecidos e relacionados com determinadas 
atividades (LIMA, 2006). Portanto, as políticas governamentais a 
fim de identificar as melhores medidas, são elaborados estudos 
que buscam qualificar e quantificar as conseqüências ambientais 
negativas da atividade. 

Na década de 1990, especialmente após a realização da 
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, realizada em junho de 1992, o Brasil 
intensificou sua produção legislativa e sua participação em 
convenções internacionais do meio ambiente. Entre as principais 
inovações do Direito Ambiental, ocorridas nessa época, está a 
adoção do Princípio da Precaução, enunciado na Declaração do 

                                                           

61
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA): exigido para concessão das Licenças das atividades listadas 
nas Resoluções nº

s 
01/86, 11/86, 06/87, 09/90 do CONAMA e para aquelas 

consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de siginificativa degradação 
do meio ambiente, conforme Resolução nº. 237/97 do mesmo órgão, tais como 
projeto e construção de rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos. 
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Rio de 1992 e presente em duas convenções, a Convenção 
sobre Diversidade Biológica

i
 e a Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima, ambas vigentes no Brasil.  
O princípio da precaução dispõe que sempre quando 

houver perigo de dano grave ou irreversível à natureza, a 
ausência de certeza científica quanto a esse dano não deverá ser 
utilizada para deixar de adotar medidas a fim de impedir a 
degradação ambiental (AYALA; LEITE, 2002). Nesse sentido, o 
princípio pressupõe uma conduta in dubio pro ambiente, ou seja, 
na dúvida, resolva-se a favor do meio ambiente, em analogia 
com o adágio penal in dúbio pro réu, brocado clássico do direito 
penal contemporâneo. Assim, diante de uma atividade perigosa, 
mesmo que não haja certeza quanto à ocorrência do prejuízo, 
deverão ser tomadas todas as medidas possíveis para afastá-lo. 

Outra inovação incorporada pelo legislador ambiental 
pátrio foi a criação de espaços de participação da sociedade civil 
na gestão dos recursos naturais. Em consonância com o 
princípio da participação popular, atualmente, a participação 
direta da sociedade civil na gestão do meio ambiente dá-se 
através da participação em audiências públicas realizadas 
durante o procedimento de licenciamento ambiental; da 
participação em audiências públicas previstas na lei que instituiu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC); e a participação em órgãos colegiados, dos quais se 
destaca o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, e Conselhos Municipal 
de Meio Ambiente (CONDEMA), e dos Comitês de Bacias, 
previstos na lei que instituiu a Política Nacional dos Recursos 
Hídricos (PNRH). 
 No âmbito do Poder Judiciário, por meio da Ação Civil 
Pública, o Ministério Público e as organizações civis, entre outros 
legitimados, podem questionar as decisões da Administração que 
afetam, de alguma maneira, os recursos naturais, bem como 
buscar a responsabilização daqueles que causarem prejuízo ao 
meio ambiente. 

Portanto, de acordo com Sánchez (2006, p.86), ―diversos 
instrumentos foram desenvolvidos nas últimas décadas para 
atender às necessidades de planejamento e gestão ambiental de 
entidades governamentais e privadas‖. Dessa forma, Segundo 
Maglio e Philip (2005 p.219), entendemos que gestão ambiental 
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consiste ―na implementação pelo governo de sua política 
ambiental, pela administração pública, mediante a definição de 
estratégias, ações e providências institucionais e jurídicas com a 
finalidade de garantir o desenvolvimento sustentável‖.  

No entanto, em que pese o avanço concernente à 
legislação brasileira, principalmente no que se refere à 
possibilidade de participação da sociedade civil na tomada de 
decisões referente às questões ambientais, bem como à 
possibilidade de discutir tais decisões integralmente no Judiciário, 
a cada novo governo a prática do desenvolvimentismo continua 
colocando a higidez do meio ambiente atrás do crescimento 
econômico. Desse modo, verifica-se que há, no país, uma 
enorme distância entre as pretensões da lei e sua implementação 
prática (LIMA, 2006). 
 
O LICENCIAMENTO AMBIENTAL: ALGUNS APORTES 
CONCEITUAIS 
 

O licenciamento ambiental, para Lanna (1995, p.171), é 
um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, 
exigido para ―a construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimento de atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente 
poluidoras‖. 

Para a Resolução Conama nº 237/97, o licenciamento 
ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente observa alguns aspectos como 
localização, instalação, ampliação e operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos naturais 
considerados efetivos ou potencialmente poluidores ou que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental (BRASIL, 
1997).  

Por outro lado, Fink et al (2004) enfatizam que o 
licenciamento não se limita a um simples ato, mas sim a uma 
série de passos encadeados com vistas à verificação de que 
certa atividade está dentro dos padrões ambientais permitidos. 

Prosseguindo essa discussão, Lima (2006) pontua que o 
licenciamento ambiental constitui um procedimento complexo que 
envolve análises técnicas e discussão pública das informações 
produzidas, que tem como objetivo guiar o órgão licenciador na 
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tomada de decisão quanto à implementação de atividades ou 
obras efetiva ou potencialmente causadora de impactos 
ambientais. 

Mello (2004), por sua vez, diz que, em linhas gerais, o 
licenciamento ambiental, como todo procedimento administrativo, 
pode ser enxergado como uma sucessão itinerária e encadeada 
de atos administrativos que tendem, todos, a um resultado final e 
conclusivo. 

Em consonância com o exposto, o licenciamento 
ambiental é conduzido no âmbito do poder executivo, por isso 
possui poder de policia, e é considerado um procedimento 
administrativo e instrumento de gestão do ambiente porque, por 
meio dele, a administração pública busca exercer o necessário 
controle sobre as atividades humanas que interferem nas 
condições ambientais, compatibilizando o desenvolvimento 
econômico com a preservação do equilíbrio ecológico. Trata-se 
de Instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, portanto.  

Por meio do licenciamento, o poder público avalia os 
possíveis impactos que a atividade pode causar, discute-os com 
a comunidade e, através de um balanço entre custos ambientais 
e benefícios sociais, decide quanto à sua viabilidade ou não 
(LIMA, 2006). 

Nesse sentido, o licenciamento ambiental exerce controle 
prévio das atividades que, de modo geral, tendem a causar essa 
degradação (FINK et al, 2004). 

O licenciamento ambiental não possui um caráter de 
impedimento ao direito constitucional de liberdade empresarial e 
à propriedade privada, mas sim um limitador e condicionador, a 
fim de que se impeça que o exercício ilimitado de um direito 
atinja outros também muito importantes (FINK et al, 2004). 
 
O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

De maneira geral o processo de licenciamento 
compreende 3  (três ) tipos de licença: a Licença Prévia (LP), a 
Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO). Mas 
estas licenças podem variar, de acordo com as características da 
atividade econômica.  

Analisando os aspectos gerais do licenciamento, Fink et 
al (2004) afirma que a licença ambiental não é una. Ao contrário, 
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cada etapa do empreendimento requer uma licença específica 
(ver Quadro 1). 
 

Tipo da licença Características 

Licença Prévia Na fase preliminar do planejamento da 
atividade ou na sua expansão: deve-se 
verificar a viabilidade do projeto e/ou 
localização de equipamento ou atividade, 
quanto aos aspectos de impacto e 
diretrizes de uso do solo (federal, estadual 
e municipal). 

Licença de 
Instalação 

Nessa fase é autorizado o início da 
implantação da atividade ou instalação de 
qualquer equipamento, de acordo com o 
plano de controle ambiental e com base 
no projeto executivo das medidas 
mitigadoras dos impactos ambientais, 
estudadas na fase de LP. 

Licença de 
Operação 

Nessa fase é autorizado o funcionamento 
do equipamento, atividade ou serviço, com 
base em vistoria, teste de operação ou 
qualquer meio técnico, verificado o 
funcionamento dos equipamentos de 
controle de poluição e dos sistemas de 
controle de degradação ambiental, 
estudados nas fases de LP e LI. 

Quadro 1 – Tipos de  licença 
Fonte: adaptado de Henning (1999, p.24) 

 
A licença ambiental, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 237/97, é um ato administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente estabelece as condições, restrições e 
medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, 
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental (BRASIL, 1997). 

O licenciamento ambiental possui oito etapas importantes 
que deve ser seguidos conforme o art. 10 da Res. CONAMA 
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237/1997 e aqui representada de forma esquemática (ver Figura 
1): 
 

 
Figura 1 – Etapas do licenciamento ambiental no Brasil. 
Fonte: Brasil, 1997 

 
Vale salientar que as etapas são obrigatórias em âmbito 

federal. Como os Estados possuem competência para legislar 
concorrentemente com a União sobre a proteção do meio 
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ambiente e o controle da poluição, o licenciamento realizado 
pelos órgãos estaduais obedecerá à legislação particular de cada 
um dos Estados (INAGÊ, 2000). 

De uma forma simplificada, demonstraremos a seguir 
(ver Figura 2), o processo de licenciamento ambiental. 

 

 
 
Figura 2 – Procedimentos simplificados do licenciamento ambiental 
Fonte: adaptado de Fogliatti et al.(2004, p.29) 

 
De acordo com a Lei nº. 6.938/1981, art. 10, nem todas 

as atividades estão sujeitas ao licenciamento ambiental, apenas 
as que tenham potencial relevante para causar degradação ou 
poluição ambiental e as que utilizam em demasia os recursos 
naturais. 

De posse da licença, o empreendedor deve obedecer 
todas as condições, exigências, restrições e medidas de controle 
ambiental estabelecidas pelo órgão ambiental nas diversas fases 
de implantação e funcionamento do empreendimento que será 
construído. Essas são as chamadas condicionantes que estão 
dispostas no documento que autoriza o funcionamento do 
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empreendimento.  Se descumpridas tais exigências, a licença 
pode ser suspensa ou cancelada e o empreendedor pode ser 
responsabilizado, administrativa e civilmente, pelos danos 
causados (FINK et al, 2004). 

Observa-se dessa forma que a licença não possui caráter 
eterno, apesar de estabelecer um tempo mínimo para vigência, 
de acordo com o grau de complexidade de cada atividade. 
Segundo Millaré (2004), a licença assegura ao seu titular uma 
estabilidade meramente temporal. Assim, equivale a um 
compromisso estabelecido entre o empreendedor e o Poder 
Público: o empresário se compromete a implantar e operar a 
atividade segundo as condicionantes da licença e o Poder 
Público lhe garante que durante o prazo de vigência da licença, 
obedecidas suas condicionantes, nada mais lhe serão exigidos 
no que se refere à proteção ambiental. 

Porém a suspensão ou cancelamento, e a modificação 
de condicionantes da licença pelo órgão ambiental poderá 
ocorrer, mediante decisão motivada, se durante sua vigência a 
atividade se tornar lesiva ao meio ambiente em razão: a) do 
descumprimento das condicionantes por parte do empresário; b) 
da descoberta de omissões ou falsas informações relevantes que 
subsidiaram a emissão da licença, neste caso é também crime 
segundo a lei 9605/98 art.69-A, ou ainda, c) da superveniência 
de graves riscos ambientais e de saúde, de acordo com o art. 19 
da Res. CONAMA 237/1997.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com as considerações abordadas neste 
capítulo, percebemos que não pretendemos esgotar o tema 
licenciamento ambiental e seus procedimentos. Ademais, 
pensamos que não temos condições de esgotar o estudo em 
tela. Contudo, ao adentrar o assunto pesquisando-o, julgamos ter 
abordado teoricamente os principais conceitos desse importante 
instrumento de gestão socioambiental e pública. 

A propósito, cada vez mais conscientes da complexidade 
dos problemas ambientais da nossa sociedade, e da finitude dos 
recursos naturais, entendemos que o licenciamento ambiental 
torna-se imprescindível como mecanismo de verificação prévia 
do quanto é possível economizar esses recursos, por meio da 
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compatibilização da atividade econômica com a proteção dos 
recursos naturais. 
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AMBIENTAL ONSHORE NA VISÃO DOS TÉCNICOS DO 
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INTRODUÇÃO 
 

Toda e qualquer atividade humana acarreta algum tipo 
de impacto, seja ele positivo ou negativo. Entretanto, é inegável 
que algumas atividades são mais impactantes do que outras e, 
sendo assim, devem ser executadas com maiores cuidados, 
evitando a degradação do meio ambiente. 

A degradação ambiental compromete a qualidade de vida 
das atuais e futuras gerações e, por outro lado, leva a sociedade 
a buscar modelos alternativos que aliem o desenvolvimento 
econômico com a proteção do meio ambiente.  

A Constituição da República de 1988, em seu art. 225, 
diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e que cabe ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações (BRASIL, 
2008).  

Pode-se observar que a Lei Maior do país já traz a idéia 
de desenvolvimento sustentável. Pode-se dizer que o 
licenciamento ambiental, baseado nesse princípio, se torna uma 
importante ferramenta do Poder Público para a regularização e 
organização das atividades potencialmente poluidoras. Este 
instrumento visa estabelecer elementos, que possam minimizar 
os efeitos negativos gerados pelas atividades humanas, de forma 
a garantir a manutenção da qualidade dos recursos naturais 
disponíveis. 

Por se tratar de um processo administrativo, em que o 
Poder Público possibilita ao empreendedor licenças para a 
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implantação/realização de um determinado 
empreendimento/atividade, mediante o atendimento de 
exigências estabelecidas legalmente, ele acaba gerando alguma 
dificuldade e demandando tempo. 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) publicou 
uma sondagem especial sobre Meio Ambiente, realizada em 
âmbito nacional, que fala sobre as dificuldades que as empresas 
enfrentam ao requerer uma licença ambiental. Dentre as 
principais dificuldades, foram destacadas: a demora na análise 
dos processos; os custos com investimentos necessários para 
atender às exigências ambientais; e a dificuldade de identificar e 
atender os critérios técnicos exigidos. Além disso, dentre os 
gêneros industriais, destaca a indústria petrolífera como uma das 
mais afetadas (CNI, 2007). 

No Rio Grande do Norte (RN) existem vários 
empreendimentos/atividades considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores que necessitam do licenciamento 
ambiental, entre eles se destaca a indústria petrolífera, que tem 
uma grande importância econômica e social, uma vez que gera 
aproximadamente 15% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, 
enquanto compõe apenas 4,1% do PIB nacional (FIERN, 2009). 

O fato é que o RN foi o maior produtor de petróleo 
onshore e o segundo em produção de gás natural liquefeito 
(LGN) do Brasil no ano de 2008 (ANP, 2009a), mas não é 
diferente do resto do país e as empresas que atuam nessa 
atividade também encontram dificuldades na obtenção das 
licenças ambientais. Tal pensamento leva ao questionamento 
seguinte: as dificuldades encontradas para o licenciamento 
ambiental das atividades petrolíferas locais são as mesmas para 
o Brasil, diagnosticadas pela CNI, ou devido às características 
regionais outros fatores deveriam ser levados em consideração? 

Além dos fatores citados acima pela CNI (2007), Pegado 
e Maia (2006), em uma visão focada no Rio Grande do Norte, 
apresentam como dificuldades do licenciamento: estudos 
ambientais deficientes, que não atendem ao termo de referência 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte (IDEMA); deficiência na formação dos 
profissionais que se encontram no mercado de trabalho; 
exigências do licenciamento que são mais adequadas à prática 
offshore do que a onshore; as empresas que usam a mão de 



  

 

37 

 

obra local, selecionada no quadro de profissionais cadastrados 
no IDEMA, porém não há uma cultura de transmissão de 
conhecimento, pois este não é disponibilizado para o público em 
geral; 

Com a identificação desses problemas, foram apontadas 
três sugestões para a sua solução (PEGADO; MAIA, 2006): a 
adequação dos currículos às necessidades do mercado 
atualizando os conteúdos; o aumento do número de empresas 
locais para elaboração de estudos ambientais, num sistema de 
incubação com o apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) e do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); o aumento no 
número de técnicos do órgão ambiental estadual para o 
atendimento da demanda de licenciamento na área do petróleo. 
  Diante desse quadro, este trabalho tem o objetivo de 
analisar quais seriam as principais dificuldades encontradas na 
atualidade sob a ótica dos técnicos do órgão ambiental estadual 
e propor medidas para eliminar ou minimizar essas dificuldades 
de acordo com as informações levantadas. 

Segundo Gil (1991), esta é uma pesquisa exploratória, 
sendo particularmente indicada quando o tema é pouco 
explorado, o que é realidade quando se trata do tema 
licenciamento ambiental onshore. Para sua efetivação, foi 
empregado o procedimento técnico do tipo pesquisa bibliográfica, 
além do instrumento de pesquisa do tipo questionário, aplicado 
aos técnicos do Setor de Petróleo do IDEMA, e tipo observação 
assistemática e na vida real – que não tem planejamento e 
controle previamente elaborados, e registra os dados na medida 
em que estes ocorrem  – viável devido a possibilidade de 
vivência, como estagiária de pós-graduação, na Sub-
coordenadoria de Licenciamento Ambiental – setor de petróleo, 
no IDEMA.  

O questionário teve como base as dificuldades 
levantadas na literatura, principalmente sobre os aspectos dos 
Estudos Ambientais – EAs, os processos e as condições de 
trabalho. Foi constituído de 6 (seis) questões, sendo 3 (três) 
abertas e 3 (três) fechadas e foi aplicado aos técnicos do setor 
de petróleo do OEMA, num total de 4 (quatro) respondentes, pois 
um dos técnicos encontrava-se afastado por motivo de saúde. 
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A INDÚSTRIA PETROLÍFERA NO BRASIL E NO RN 

Como toda indústria, a petrolífera tem sua grande 
importância econômica para o país. Só agora em 2006, o Brasil 
conseguiu se tornar auto-suficiente na produção de petróleo, 
tornando mais fácil o controle da balança comercial. Outro ponto 
importante foi o anúncio, no final de 2007, da reserva de óleo 
leve na camada pré-sal, na Bacia de Santos no estado do Rio de 
Janeiro (O GLOBO, 2007), e ainda se cogita a possibilidade da 
existência de petróleo em águas profundas no litoral do Rio 
Grande do Norte e Ceará, também na camada de pré-sal, pois de 
acordo com o diretor de Comunicação da Associação dos 
Engenheiros da Petrobras – Aepet, Fernando Siqueira, essa 
região foi o último ponto de separação entre o continente sul-
americano e o africano – cisão que provocou aberturas, onde 
detritos orgânicos trazidos pelos rios ficaram depositados e foram 
fermentados por microorganismos, dando origem ao petróleo 
(TRIBUNA DO NORTE, 2008).  

Os campos onshore do RN estão localizados em bacias 
―maduras‖ e segundo Zamith (2005) são aquelas que se 
encontram em estágio avançado de explotação, e para aumentar 
sua produção necessitam de diferentes técnicas de recuperação 
de petróleo, é o caso da Bacia Potiguar. Uma das técnicas 
utilizadas é a re-injeção de água, que aproveita a própria água 
produzida no processo de produção do óleo, e, além disso, ainda 
contribui para minimizar a questão dos resíduos gerados pela 
indústria. 

Ainda com relação à questão da produção de petróleo e 
gás pode-se observar nas figuras 1 e 2, que desde o ano de 
2004 há uma leve tendência de redução da produção de óleo 
onshore, tanto no país como no estado do RN. Com relação à 
produção onshore do gás natural liquefeito (LGN), também existe 
uma leve tendência de redução da produção no RN, apesar dos 
números do país ainda apresentarem um pequeno crescimento 
ao longo dos anos analisados (ANP, 2009a).  
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Figura 1 – Produção de óleo e LGN 
onshore no Brasil de 2004 a 2008.    
Fonte: ANP (2009a). 

Figura 2 – Produção de óleo e LGN 
onshore no RN de 2004 a 2008.  
Fonte: ANP (2009a). 

 
Outro fator que vem influenciando na redução da 

produção no RN é a questão climática, que no ano de 2008, já 
promoveu uma queda na produção de 3,5% na produção de óleo 
e gás, com o fechamento de 205 poços e no ano de 2009, até o 
mês de abril, já foram fechados 402 dos 4.317 poços que tem 
nas regiões Oeste e Vale do Açu do Rio Grande do Norte 
acumulando uma perda no ano de 3,8%. A interdição de acessos 
aos campos e a falta de energia, ambas causadas pelas chuvas 
foram os motivos que levaram a Petrobrás a tomar essa decisão 
(DIARIO DE NATAL, 2009). 

De acordo com os dados coletados, no que tange a 
ocorrência de acidentes com derrame de óleo no estado do Rio 
Grande do Norte foi constatado que desde a existência formal do 
IDEMA, ocorreram dois acidentes informados, mas não foram 
encontrados registros no órgão. O que ocorre com uma 
frequência pequena são vazamentos no momento da limpeza do 
antepoço de proporções insignificantes. Ressalta-se que o fator 
climático (chuvas) do ano de 2008 e de 2009 que ultrapassou as 
médias pluviométricas estimadas pela meteorologia, que 
considerou um acidente natural, mas que serviu para alertar 
sobre as distâncias dos poços de petróleo ao leito dos cursos 
d’água, nas chamadas áreas alagáveis, problema encontrado 
com mais freqüência na região Oeste e Vale do Açu. 
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Apesar da perspectiva de redução da produção no RN, 
não se pode deixar de pensar nas questões ambientais, mesmo 
porque a Agencia Nacional de Petróleo (ANP), continua 
ofertando blocos exploratórios em todo o país, inclusive no RN, 
como podemos observar na 10ª Rodada Licitações de Petróleo e 
Gás, onde dos 130 blocos onshore ofertados, 35 estavam 
localizados no RN (ANP, 2009b). 

A ANP E O LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

O Governo Collor, na década de 90, criou verdadeiros 
marcos legais, como a Medida Provisória n. 155, posteriormente 
convertida na Lei n. 8.031 de 12/04/1990, que instituiu o 
Programa Nacional de Desestatização. Este visava à 
reordenação da posição estratégica do Estado na economia, 
transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente 
exploradas pelo setor público. É importante ressaltar que esse 
pensamento se manteve no Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, quando atingiu seu ápice (GÓIS et al. 2007). 

Em 1997, o Brasil, acompanhando uma tendência 
mundial de desestatização, criou a Agência Nacional de Petróleo, 
Biocombustíveis e Gás Natural, por meio da Lei n. 9.478, de 
06/08/97 e com isso o setor de petróleo e gás passou a ser 
regulamentado por essa Agência.  

A ANP incentiva a participação de pequenas e médias 
empresas através da concessão de blocos de exploração e 
produção de petróleo e gás, por meio das Rodadas de Licitações 
específicas de áreas inativas com acumulações de petróleo e gás 
natural que não despertam interesse das grandes empresas do 
setor, mas que ainda são campos que tem potencial produtivo. A 
reativação destes campos tem um impacto sócio-econômico 
positivo, pois gera emprego e renda à população dessas 
localidades. 

Apesar de ter uma visão voltada para regular a produção 
e exploração do setor de petróleo e gás no Brasil, a ANP não 
poderia deixar de tomar os cuidados cabíveis nas questões de 
meio ambiente, visto que o que se almeja hoje é um 
desenvolvimento sustentável e para isso ela trabalha com 
diretrizes ambientais que são revisadas e atualizadas a cada 
rodada de licitações para acompanhar as alterações na 
legislação ambiental. As diretrizes fornecem subsídios para o 
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processo de licenciamento ambiental, tais como procedimentos, 
legislação e informações técnicas sobre fauna e flora, entre 
outros (ANP, 2009b). 

Para elaborar essas diretrizes, a ANP elabora uma 
proposta de localização de blocos a serem ofertados na Rodada 
e encaminha estas propostas ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) e para os órgãos 
ambientais estaduais. No caso do RN é o IDEMA, para que estes 
se manifestem com relação às dificuldades de licenciamento 
ambientais nas localidades sugeridas. Com esses pareceres em 
mãos, são realizados ajustes nos formatos dos blocos a serem 
ofertados, ou mesmo a exclusão de algum se for o caso, e as 
informações são postas à disposição dos interessados. Dessa 
forma, a incidência de problemas causados por conflito de áreas 
produtoras e áreas de sensibilidade ambiental é bem reduzida.  

O ÓRGÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NO RN  

Com o advento da Lei Complementar nº 272 de 
03/03/2004, que atualizou a Política Estadual de Meio Ambiente, 
foi criado o Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA). Com 
isso, o IDEMA passou a ser o órgão executor do SISEMA e está 
ligado a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(SEMARH), juntamente com a Companhia de Água e Esgotos do 
RN (CAERN) e o Instituto de Gestão das Águas do RN (IGARN), 
conforme pode ser visto pela figura 3. 

 

 

Figura 3 – Organograma da SEMARH 
Fonte: elaborado pelo autor 
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em que a atividade petrolífera representa 60,07% do total de 
licenças emitidas no ano de 2008 (IDEMA, 2009), o IDEMA 
trabalha outros instrumentos da Política Ambiental, como o 
monitoramento e automonitoramento ambiental; fiscalização 
ambiental; educação ambiental; zoneamento ambiental; 
compensação ambiental; o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação da Natureza (SEUC); entre outros.  

O órgão também utiliza vários sistemas operacionais que 
facilitam a tramitação dos processos, confecção de mapas 
temáticos, localização de empreendimentos georeferenciados, 
processos totalmente em meio digital etc. Os softwares utilizados 
são o Cerberus, o Sistema de Informações Geográficas e Gestão 
Ambiental (SIGGA), o Gerenciador Eletrônico de Documentos 
(GED) e o Banco de Dados Sócio Ambiental (BDSA), conforme 
pode ser visto no quadro 1. Outra iniciativa é a criação da Central 
de Atendimento, que dispõe de pessoas capacitadas para 
orientar os empreendedores na abertura dos processos de 
licenciamento ambiental. 

 

CERBERUS Armazena e organiza dados sobre o 
empreendimento, além de informar o andamento 
do processo de licenciamento ambiental dentro do 
IDEMA.  

SIGGA Produz mapas de acordo com temas previamente 
selecionados, possibilitando o cruzamento de 
informações, além de permitir o mapeamento do 
empreendimento promovendo um suporte técnico 
aos profissionais da área de meio ambiente.  

GED Organiza os documentos produzidos pelo órgão 
na parte administrativa e técnica 

BDSA Produz e organiza os dados sociais, econômicos 
do estado do RN e de seus municípios. 

Quadro 1 – Softwares utilizados no IDEMA. 
Fonte: Adaptado de IDEMA (2008). 

 
Atualmente são aceitos pedidos de licença prévia para 

perfuração de até 40 poços por requerimento, desde que os 
mesmos estejam localizados no mesmo campo e na mesma 
unidade geomorfológica. Hoje existe uma proposta em discussão 
para emissão de Licenças de Operação ou Licenças 
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Simplificadas aglutinadas em um único instrumento de 
licenciamento para atividades/empreendimentos do mesmo tipo, 
como por exemplo: somente poços, somente linhas de surgência, 
somente estações coletoras etc., que deverão ser desenvolvidas 
no mesmo campo e na mesma unidade geomorfológica, devendo 
ser observado o limite de 100 instalações por licença. Neste 
caso, atividades diferentes não poderão ser aglutinadas numa 
mesma Licença de Operação, tais como: poços, linhas de 
surgência, estradas de acesso e estações coletoras, que deverão 
ter Licenças de Operação separadas. Essa aglutinação facilitará 
para o empreendedor, visto que este terá um número menor de 
licenças para controlar, além dos empreendimentos estarem 
submetidos às mesmas alterações ambientais. Esses 
procedimentos também trarão benefícios para os técnicos do 
órgão, pois estes irão fazer sua análise de forma conjunta, agora 
facilitada, já que os empreendimentos são de uma mesma 
atividade e localizados num mesmo campo e numa mesma 
unidade geomorfológica, dessa forma agilizando e garantindo 
uma melhor análise, além de reduzir o número de viagens, o que 
irá otimizar tempo e recursos empregados. 

O IDEMA possui uma Política de Qualidade implantada, 
sendo que esta trouxe e mantém uma padronização nos 
procedimentos, por meio de manuais que orientam as atividades 
de vistoria, análise, emissão de pareceres técnicos, fiscalização 
etc. Apesar dos vários tipos de Estudos Ambientais existentes, o 
IDEMA solicita apenas o Relatório de Controle Ambiental (RCA), 
para a análise do licenciamento prévio para perfuração dos 
poços de petróleo e gás natural, o que gera um desconforto em 
alguns ambientalistas, visto que o RCA é um relatório mais 
simples que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Todavia, o 
RCA é o estudo ambiental que é exigido pela Lei 272/2004 e pela 
Resolução CONAMA N.º 23/94 para a emissão da Licença Prévia 
para perfuração –LPper dos poços.  

O que ocorre é que a Bacia Potiguar é uma bacia madura 
e que já é bem conhecida dos profissionais e do próprio órgão 
ambiental estadual, o que leva a uma menor exigência de dados 
que viriam em um EIA. Além disso, o RCA elaborado para as 
atividades petrolíferas são bem mais complexos do que um RCA 
elaborado para outras atividades, devido sua grande capacidade 
poluidora, o que não quer dizer que os RCAs que vêm sendo 
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apresentados no órgão não possam ser melhorados, muito 
menos que não há a necessidade da elaboração de estudos 
ambientais mais aprofundados. Falo apenas que dependerá de 
cada caso. Um cuidado que o órgão tem é de rever sempre os 
Termos de Referência, para adequá-los à realidade do 
empreendimento, da localidade que ele está inserido e do 
potencial poluidor da atividade. 

O monitoramento e automonitoramento ambiental, 
instrumentos da Política Estadual de Meio Ambiente, é uma das 
metas de investimento do IDEMA para o ano de 2009, embora 
ainda se dê uma importância muito grande ao licenciamento 
ambiental como instrumento de controle. O licenciamento 
ambiental deveria ser apenas um dos processos, pois no 
momento em que o empreendedor, ciente de seu papel na 
sociedade e aplicando o que prega o desenvolvimento 
sustentável, não encontraria grandes problemas na fase de 
licenciamento, o que não ocorre. Com o monitoramento e o 
automonitoramento, o OEMA poderá verificar a eficácia das 
condicionantes imposta no licenciamento e a partir dessa 
constatação tomar medidas que venham contribuir com o 
desenvolvimento sustentável da região.  

No âmbito nacional, a legislação ambiental específica 
para a indústria petrolífera (Quadro 2) é uma legislação 
generalista. No RN a atividade petrolífera tem um tratamento 
todo especial com relação aos procedimentos para o 
licenciamento ambiental no IDEMA, isto devido às características 
de suas atividades, como podemos observar na Lei 272/04, que 
trata da política estadual do meio ambiente e no Decreto nº 
16.171/02 – que institui o manual de licenciamento ambiental do 
IDEMA, entre outras. 

 

Constituição 
Federal (1988) 

Cap. VI - do meio ambiente 

Decreto Federal 
n° 99.556/90  

Dispõe sobre a proteção das cavidades 
naturais subterrâneas existentes no território 
nacional, e dá outras providências. 

Lei Federal n° 
9.605/98  

Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. (Lei de 
Crimes Ambientais). 
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Lei Federal nº 
10.165/00  

Altera a Lei n
o
 6.938, de 31 de agosto de 

1981, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 

Resolução 
CONAMA nº 
350/04  

Dispõe sobre licenciamento ambiental 
específico das atividades de aquisição de 
dados sísmicos marítimos e em zonas de 
transição 

Resolução 
CONAMA nº 
237/97  

Dispõe sobre os procedimentos e critérios 
utilizados no licenciamento ambiental e no 
exercício da competência, bem como as 
atividades e empreendimentos sujeitos ao 
licenciamento ambiental. 

Resolução 
CONAMA nº 
23/94  
 

Institui procedimentos específicos para o 
licenciamento de atividades relacionadas à 
exploração e lavra de jazidas de 
combustíveis líquidos e gás natural. 

Lei 
Complementar 
nº 272/04 (RN) 

Dispõe sobre a Política e o Sistema Estadual 
do Meio Ambiente, as infrações e sanções 
administrativas ambientais, as unidades 
estaduais de conservação da natureza, 
institui medidas compensatórias ambientais, 
e dá outras providências. 

Lei 
Complementar 
nº 336/06 (RN) 

Altera a Lei Complementar Estadual nº 272, 
de 03 de março de 2004 e dá outras 
providências. 

Portaria 
114/DG/09 
(IDEMA) 

Estabelece os prazos de validade das 
licenças ambientais. 

Decreto nº 
16.171/02  

Aprova o Manual de Licenciamento 
Ambiental do IDEMA. 

Resolução 
CONEMA nº 
03/08 

Aprova nova versão do Anexo Único da 
Resolução CONEMA 04/2006. 

Quadro 2 – Principais legislações relacionadas à atividade petrolífera onshore no 
RN. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Apesar de todo esse cuidado com o licenciamento da 
atividade petrolífera, pouco a legislação fala sobre os 
procedimentos de transporte, armazenagem e destinação final de 
resíduos sólidos. Esse tema é tratado dentro da Resolução N.º 
03/2008 do Conselho Estadual de Meio ambiente (CONEMA) de 
uma maneira geral no tópico ―Tratamento de Resíduos Sólidos e 
Líquidos‖, inclusive sobre ―Depósitos Temporários de Resíduos 
Sólidos‖. Os resíduos gerados pela indústria petrolífera são 
considerados resíduos do tipo ―industrial‖ recebendo o tratamento 
destinado a tal. O que se observa com relação ao passivo 
ambiental de resíduos sólidos existentes é que há certa lentidão 
na solução desse problema entre o IDEMA e o empreendedor, 
inclusive com os novos resíduos gerados. Alguns 
empreendedores contratam os serviços de empresas 
especializadas para o transporte, tratamento e destinação final 
aqui no estado, outras apenas encaminham seus resíduos para 
empresas de tratamento e destinação final em outros estados, 
saindo da competência de fiscalização e controle do IDEMA.  

Outro ponto a ser observado é que, apesar de existir uma 
vasta legislação sobre poluição causada pela atividade 
petrolífera, esta na grande maioria só diz respeito à atividade 
offshore, talvez pelo fato de um acidente nas atividades onshore, 
quando ao não atingir um corpo hídrico, não ocasione grandes 
conseqüências quando comparadas com a atividade offshore.  

É fácil perceber que ocorrem acidentes na atividade 
onshore e que estes precisam de legislação ou normas técnicas 
que orientem nos procedimentos legais e técnicos, como 
podemos observar com o ocorrido com as chuvas precipitadas no 
ano de 2008 na região do Vale do Açu, em que vários poços de 
petróleo ficaram submersos e não haviam sido projetados para 
isso, o que resultou na paralisação de suas atividades produtivas, 
a fim de evitar maiores danos ao meio ambiente. 

O IDEMA orienta que cada caso de acidente seja 
comunicado, mesmo que este seja de pequenas proporções, 
sendo necessário acionar as autoridades locais, mas o que se 
verifica na prática é a total ausência dos empreendedores nesse 
ponto. O não conhecimento do fato por parte do IDEMA seria o 
problema da fiscalização precária ou mesmo a falta desta? Será 
que isso seria minimizado se fossem contratados mais 
profissionais para tal finalidade ou há ainda a negligência ou falta 
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de consciência dos empreendedores em relatar as ocorrências? 
Ou ambos? 

Dentro da indústria petrolífera existem vários tipos de 
empreendimentos que não são diretamente ligados à produção 
de petróleo, como, por exemplo, uma estação de tratamento de 
efluentes líquidos, que não faz parte do processo produtivo 
principal, mas faz parte como atividade complementar, que é 
analisada pelos técnicos do setor de petróleo, sendo que estes 
têm que utilizar toda a legislação específica existente, incluindo 
as normas técnicas, e não apenas as específicas para a 
atividade de petróleo. 

VISÃO DOS TÉCNICOS DO IDEMA 

Após análise dos questionários foi verificado que, dos 
quatro técnicos do setor de petróleo do IDEMA que participaram 
respondendo, todos têm mais de três anos na área de 
licenciamento ambiental, todos eles são técnicos de nível 
superior e que 75% têm pós-graduação na área de meio 
ambiente, o que demonstra o alto nível de escolaridade e 
experiência dos técnicos desse setor. 

Com relação às questões sobre os estudos ambientais 
(Eas) foi verificado que em média os estudos foram classificados 
entre bom e razoável. Os piores resultados foram com relação ao 
tempo que o técnico tem para análise do EA e a qualidade 
destes, e os melhores foram a quantidade de profissionais 
disponíveis no mercado local para confeccionar os estudos e o 
atendimento aos Termos de Referência. 

Todos os respondentes concordaram que uma forma de 
melhorar os estudos ambientais apresentados era detalhar mais 
a área em que o empreendimento irá ser instalado, mas também 
foi citado que deveria ser mais bem avaliados os impactos 
ambientais e as medidas mitigadoras. 

Passando para os procedimentos internos do IDEMA, os 
respondentes de modo geral consideram os procedimentos de 
bom a muito bom, sendo os melhores resultados o 
relacionamento dos técnicos e do órgão com os 
empreendedores. Os piores resultados foram a falta de pessoal 
de suporte administrativo, seguido do tempo de resposta para as 
solicitações de providências, a quantidade dos técnicos 
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disponíveis no setor de petróleo e o relacionamento dos técnicos 
com os consultores ou empresas de consultoria. 

Com isso, as principais dificuldades citadas foram a falta 
de infra-estrutura física e de pessoal (técnico e administrativo), 
alta demanda, remuneração inadequada, falta de acesso às 
normas técnicas (NBRs) e falta de tempo e recursos para 
realização de curso de aprimoramento profissional.  

Consequentemente, as sugestões de melhoria do 
processo são: estruturar o órgão com mais carros, equipamentos 
(notebooks, GPS, máquina fotográficas etc.), aumentar o número 
de técnicos no setor, promover cursos de aperfeiçoamento 
profissional, além de juntar os empreendimentos por campo em 
uma única licença e aumentar a validade das licenças, sendo que 
este último já foi resolvido com a Portaria nº 114/DG/09, de 08 de 
maio de 2009, emitida pelo IDEMA. 

Com relação ao procedimento da ANP, de realizar uma 
consulta prévia ao órgão ambiental estadual, sobre a viabilidade 
de licenciamento de uma determinada área a ser licitada, os 
técnicos disseram que é importante, mas que isso é resolvido em 
nível de diretoria e coordenadoria, não chegando até eles.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi exposto anteriormente, a indústria petrolífera no 
RN é de suma importância para a economia local, representando 
15% do PIB estadual, e representou 60,07% das licenças 
emitidas no IDEMA, no ano de 2008. De acordo com isso, temos 
a consciência da importância prática de se estudar os processos 
de licenciamento ambiental, principalmente das atividades 
onshore, que são as atividades licenciadas pelo IDEMA. 

Foi verificada a carência de legislação sobre poluição 
gerada pela atividade petrolífera onshore, apesar de sua 
gravidade ser relativamente menor, se não atingir águas 
interiores, quando comparada com a de acidentes offshore. Outra 
carência que existe é com relação aos resíduos sólidos gerados 
pela atividade, pois estes não são devidamente automonitorados 
nem monitorados pelo OEMA. 

Com relação aos procedimentos da ANP, segundo dados 
da agência, a cada rodada é maior a preocupação com a 
viabilidade de licenciamento ambiental dos blocos ofertados, 
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apesar de que, no questionário, verificou-se que os técnicos não 
participam diretamente deste processo. 

Foi verificado que 3 (três) dos 4 (quatro)  técnicos do 
licenciamento ambiental, que responderam o questionário, têm 
pós-graduação na área de meio ambiente, o que demonstra o 
grau de ligação com o tema, além de maior segurança e 
conhecimento técnico para analisar os pleitos. 

Com relação ao atendimento do Termo de Referência – 
TR dos EAs, os técnicos afirmaram que os estudos têm atendido 
de forma satisfatória aos TRs, divergindo do que afirmaram 
Pegado e Maia (2006). 

De uma maneira geral, os técnicos responderam que 
existem profissionais em número suficiente no mercado local 
para o desenvolvimento dos EAs, de modo a suprir a demanda 
existente no mercado da indústria petrolífera. 

As principais dificuldades encontradas no processo de 
licenciamento ambiental, de acordo com a visão dos técnicos do 
IDEMA são: quadro técnico reduzido; demora por parte dos 
empreendedores na resposta às solicitações de pendências; falta 
de acesso às normas técnicas; falta de tempo e recursos para 
realização de cursos de aprimoramento profissional; pouco 
detalhamento da área de implantação do empreendimento; várias 
licenças por campo de petróleo. 

Com isso, pode-se concluir que, de uma maneira geral e 
na visão dos técnicos que participaram da pesquisa, o processo 
de licenciamento ambiental onshore no OEMA é considerado 
bom, em relação à quantidade de relatos de insatisfação 
anunciados na imprensa todos os dias. Contudo, há necessidade 
de melhor estruturar o órgão e de absorver uma quantidade 
significativa de mão-de-obra, para o licenciamento, fiscalização e 
monitoramento na área do licenciamento das atividades 
petrolíferas, mas isso depende de decisões de governo. Mas o 
que se pôde verificar é que existe muita abertura a mudanças 
dentro do órgão desde que isso não comprometa o meio 
ambiente, com profissionais competentes e responsáveis, que 
tentam seguir as regras, mas antes de tudo, promover o 
almejado desenvolvimento sustentável. 

Como sugestão para as dificuldades encontradas pode-
se citar: abrir concurso público para suprimento efetivo de vagas 
de analista de processos de licenciamento ambiental; fazer uma 
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campanha de sensibilização com os empreendedores com 
relação ao tempo de resposta às solicitações de providências; 
fazer convênio com a ABNT para ter acesso às normas de modo 
simplificado; elaborar e implantar um calendário de cursos de 
aperfeiçoamento para os técnicos; realizar campanha educativa 
com os empreendedores e consultores objetivando um maior 
detalhamento nos EAs e instituir que os empreendimentos de 
uma mesma atividade, por exemplo, só poços que estejam 
dentro do mesmo campo de petróleo e na mesma unidade 
geomorfológica, sejam considerados em uma única licença de 
operação, até o limite de 100 empreendimentos. 

Este trabalho não tinha o objetivo de detectar todos os 
problemas que existem no processo de licenciamento ambiental 
da atividade petrolífera onshore no OEMA, mas de contribuir, de 
forma que este possa estar sempre no processo de melhoria 
contínua. Este mesmo trabalho pode ser aplicado aos 
consultores ambientais e aos empreendedores, na tentativa de 
entender o outro lado do licenciamento, e dessa forma 
compreender o processo de licenciamento ambiental da atividade 
onshore de uma maneira mais sistêmica, ou seja, nem 
unilateralmente e nem compartimentada, e consequentemente 
propor melhorias para esse importante instrumento de controle 
ambiental que é o licenciamento ambiental, de modo a tentar 
diminuir o aparente estado de animosidade que existe entre 
OEMAs e empreendedores em todos os estados brasileiros. 
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INCLUSÃO DA QUANTIFICAÇÃO DE EMISSÕES DE GASES 
DO EFEITO ESTUFA EM ESTUDOS PRÉVIOS DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PERFURAÇÃO ONSHORE
1
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2
  

Erika Araújo da Cunha Pegado
3
 
 

INTRODUÇÃO 

 Tendo em vista efeitos globais que já impactam a 
humanidade, as mudanças climáticas configuram uma questão 
urgente e fundamental, que deve ocupar a agenda de países e 
instituições. Como bem sintetizou o ex-Secretário-Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em pronunciamento 
durante a Conferência sobre Mudanças Climáticas, ocorrida em 
2006 em Nairóbi: ―A questão não é mais se há uma mudança no 
clima, mas se a humanidade vai conseguir mudar rápido o 
suficiente para responder a esta emergência‖ (ANNAN, 2006, 
tradução nossa). 

A busca de soluções que reduzam o impacto das 
emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) motiva iniciativas em 
âmbito global, através de protocolos e mecanismos de 
compensação ou financiamento e mobiliza diversos segmentos 
públicos e privados, incluindo empresas da área petrolífera, como 
ilustra o fato de a Petrobras ter incluído uma meta de evitar a 
emissão de 21,3 milhões de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (CO2eq) no período de 2007-2012, criando um 
projeto estratégico específico para a área (PETRÓLEO 
BRASILEIRO S.A., 2008, p.11).  
  Neste contexto, discutimos as bases jurídica, técnica e 
ambiental que podem orientar a inclusão da quantificação dos 
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GEE, notadamente do dióxido de carbono (CO2), do metano 
(CH4) e do óxido nitroso

1
 (N2O), como exigência para os estudos 

ambientais prévios para o licenciamento de perfuração onshore – 
atividade com perspectivas de expansão no Rio Grande do 
Norte.  
 A pesquisa aqui apresentada, além das imprecisões 
inerentes ao método de quantificação de GEE, possui as 
seguintes limitações: 
 

a) o estudo foi restrito à perfuração de poços de petróleo 
onshore. Não inclui as etapas de sísmica ou produção; 
b) o limite operacional adotado não incluiu o transporte de 
pessoas e materiais de/e para a sonda de perfuração. 

 
A IMPORTÂNCIA AMBIENTAL DOS GASES DO EFEITO 
ESTUFA 
 
 Os impactos ambientais relacionados aos GEE que mais 
se evidenciam estão relacionados à contribuição para as 
mudanças climáticas, embora se possa associá-los a outros 
efeitos negativos, a exemplo da chuva ácida, quando o CO2 
reage com a água na atmosfera e forma o ácido carbônico - 
H2CO3 (BAIRD, 2002, p.123). 

Tais impactos decorrem do comportamento dos Gases 
do Efeito Estufa. Esses compostos são assim denominados em 
razão de sua capacidade em absorver temporariamente a 
radiação solar refletida pela terra, que possui comprimentos de 
onda entre 4 e 50 μm (região do infravermelho térmico). 

Assim, uma parte do Infravermelho Térmico é 
direcionada de volta à superfície terrestre, sendo reabsorvida e 
provocando o aquecimento adicional tanto da superfície quanto 
do ar, causando o chamado efeito estufa, o que faz com que a 
temperatura média da superfície da terra seja de 
aproximadamente +15

o
C, em vez de -15

o
C, ―temperatura que 

predominaria se gases que absorvem o infravermelho não 
estivessem presentes na atmosfera‖ (BAIRD, 2002, p.198). 

                                                           

1
 Estes três compostos são os mais significativos GEE associados às operações 

da indústria do petróleo e gás (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 2004, p. 1-
3) 
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 No mais recente documento emitido
5

1, o IPCC reafirma-se 
que a concentração atmosférica dos chamados Gases de Efeito 
Estufa (principalmente o CO2, o CH4 e o N2O) tem significativa 
influência no aquecimento global e mudanças climáticas 
(INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 
2007a, p. 2-4) e argumenta ainda que há significativas evidências 
de que o rápido aumento na concentração atmosférica desses 
gases decorre da ação humana, de forma que o esforço global 
para conter os efeitos danosos do aquecimento global passaria, 
necessariamente, por soluções que atuem sobre as atividades 
humanas. 
 Deve ser lembrado que os GEE não são considerados 
poluentes atmosféricos pelo ordenamento técnico-jurídico 
brasileiro. A Resolução Conama 03, de 28/06/1990, estabelece 
os padrões de qualidade do ar para ―as concentrações de 
poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como 
ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio 
ambiente em geral‖ apenas para: partículas totais em suspensão, 
fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de 
carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio. A Resolução Conama 
08, de 06/12/1990, lista apenas os padrões para partículas totais 
e dióxido de enxofre em processos de combustão externa

6
2. 

 Recentemente a Environmental Protection Agency (EPA) 
anunciou que deverá regular a emissão de CO2 e outros gases 
de efeito estufa. A medida cumpre decisão da Suprema Corte 
dos Estados Unidos que considerou o CO2 um poluente 
atmosférico, que deve ser regulado, de acordo com a legislação 
de poluição atmosférica - Clean Air Act (BRODER, 2009). Caso 
venha a se concretizar, estima-se que esta regulação tenha um 
dos mais amplos impactos nos Estados Unidos. 

                                                           

51
Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working 

Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 
2007) 
62

Diferente dos processos de combustão interna (considerados no presente 
estudo), os processos de combustão externa envolvem queima de combustíveis 
em fornos e caldeiras. 
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 A Organização Internacional de Produtores de Óleo e 
Gás (2008), em relatório sobre o desempenho ambiental do setor 
em 2007, menciona que as companhias reportaram a emissão de 
290 milhões de toneladas de CO2, equivalente a 142 toneladas 
de CO2 por mil toneladas de produção e 2 milhões de toneladas 
de CH4, o que equivale a 1,0 tonelada de CH4 por mil toneladas 
de produção.  
 Para o American Petroleum Institute (2004), a principal 
fonte de GEE durante a fase de exploração onshore são os 
gases de exaustão em equipamentos de combustão interna. Em 
muitos casos, as áreas de produção não se encontram próximas 
à rede de energia elétrica, de forma que os equipamentos, tais 
como bombas do sistema de lama e de acionamento do sistema 
de movimentação de carga, além da iluminação, funcionam por 
motores ou geradores a óleo diesel.  
 Combustíveis fósseis oxidam o carbono presente em 
suas moléculas e geram CO2 (AMERICAN PETROLEUM 
INSTITUTE, 2004):  
 
CxHyOz + (x + (y/4) - (z/2))O2 → xCO2 + (y/2)H2O                                  
equação (1) 
 
 Neste processo, pequenas quantidades de N2O podem 
se formar devido à reação entre nitrogênio e oxigênio: 
 

HCN + O → NCO + H                       
equação (2)    
       
NCO + NO → N2O + CO       equação (3) 
   
NCO + H→ NH + CO            equação (4) 
          
NH + NO→ N2O + H      equação (5) 
          
NH2 + NO → N2O + H2      equação (6) 
          

 
 Segundo o American Petroleum Institute (2004), as 
reações 3 e 5 são os mecanismos predominantes de formação 
do N2O durante a combustão e a formação do N2O é 
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contrabalançada por sua rápida destruição pelos radicais H ou 
OH, de acordo com as seguintes reações: 
 

N2O + H → N2 + OH        equação (7) 
     
N2O + OH → N2 + HO2      equação (8) 
                     

 
Metano (CH4) também pode ser formado como resultado 

da combustão incompleta, mas a quantidade também é 
irrelevante, se comparada à emissão de CO2 (AMERICAN 
PETROLEUM INSTITUTE, 2004) 
 
PRINCÍPIOS E BASES LEGAIS RELACIONADAS AO TEMA 

 
 Em 1992, foi adotada a Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima na Sede das Nações Unidas. 
155 países firmaram a Convenção durante a Cúpula da Terra 
(Rio 92) e o documento entrou em vigor em 21 de março de 
1994, 90 dias após a quinquagésima ratificação (BRASIL, 2008).  
 Os países que fazem parte da Convenção passaram a 
discutir a adoção de um Protocolo à Convenção que 
estabelecesse compromissos legalmente vinculantes, 
culminando na adoção do Protocolo emitido na terceira 
Conferência das Partes, em 1997 na cidade de Quioto, no Japão 
(BRASIL, 2004). Em síntese, o Protocolo de Quioto estabeleceu 
compromissos de redução de gases do efeito estufa para os 
países desenvolvidos listados no Anexo I do Protocolo, 
resultando, em média, um compromisso em reduzir 5% das 
emissões combinadas de gases do efeito estufa em relação aos 
níveis de emissões de 1990 (BRASIL, 2004).  
 A ratificação do Brasil ao Protocolo de Quioto encontra 
respaldo no Art. 225 da Constituição Brasileira, quando dispõe: 
 

Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. (BRASIL, 1988, p. 143) 
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 Nesse ponto, cabe lembrar o chamado ―princípio da 
precaução‖ que, segundo Cezar e Abrantes (2003), remonta ao 
Direito Germânico, no início da década de 70 e assim 
mencionado na Declaração do Rio de Janeiro 1992 – Princípio 
15: 
 

De modo a proteger o meio ambiente, o 
princípio da precaução deve ser 
amplamente observado pelos Estados, de 
acordo com suas capacidades. Quando 
houver ameaça de danos sérios ou 
irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 
cientifica não deve ser utilizada como razão 
para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a 
degradação ambiental. (CEZAR; 
ABRANTES, 2003) 

 
 O Princípio da Precaução está no âmago das 
discussões sobre o aquecimento global: no lado da ciência, 
verifica-se o esforço de numerosos cientistas e organizações que 
procuram reduzir as lacunas de conhecimento sobre se há 
significativa contribuição antrópica para o aquecimento global, 
sobre os potenciais efeitos e sua magnitude e sobre a 
possibilidade de reversão dos efeitos. Do lado da sociedade, o 
ordenamento jurídico já se faz sentir através de legislações que 
incluem temas relativos aos GEE. 
 Desta forma, algumas unidades da federação também 
incorporaram ou analisam incluir o tema mudanças climáticas 
associadas à geração de GEE em seu arcabouço legal, como 
ilustrado no quadro 1: 
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UF Legislação Data Ementa 

BA Projeto de Lei 
16.427/2007 

04/07/2007 Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da compensação das emissões 
de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
pelos promotores de eventos 
realizados em praças e parques 
públicos, a saber: shows, 
práticas desportivas, concertos, 
exposições e eventos do gênero, 
envolvendo circulação de 
pessoas, possibilitando a 
neutralização da emissão de 
dióxido de carbono (CO2). 

DF Lei 4136 05/05/2008 Dispõe sobre medidas de 
retirada de dióxido de carbono 
da atmosfera e de combate ao 
efeito estufa no âmbito do 
Distrito Federal e dá outras 
providências. 

PR Lei 15497 15/05/2007 Determina que os órgãos do 
Poder Público do Estado do 
Paraná devem manter programa 
permanente de compensação 
para neutralizar as emissões de 
dióxido de carbono produzidas a 
partir de suas instalações e das 
atividades inerentes às suas 
atribuições. 

PR 
(município 
de 
Curitiba) 

Projeto de Lei 
(proposição 
05.00120.2007) 

14/05/2007 Autoriza a criação do Programa 
Municipal de Prevenção, 
Redução e Compensação de 
Emissões de Dióxido de 
Carbono (CO2) e demais Gases 
Veiculares de Efeito Estufa e dá 
outras providências. 

RJ Projeto de Lei 
2295/98 

02/06/1998 Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das fontes emissoras de dióxido 
de carbono (CO2) comprovarem 
o plantio e manutenção de 
árvores, com o objetivo de 
combate ao efeito estufa. 

RN Lei 8994 30/08/2007 Institui o Selo de Neutralidade 
em Emissão de Carbono para as 
empresas localizadas no âmbito 
do Estado do Rio Grande do 
Norte. 
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UF Legislação Data Ementa 

SC Lei 14134 17/10/2007 Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da compensação das emissões 
de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
pelos promotores de eventos 
realizados em praças e parques 
públicos, a saber: shows, 
práticas desportivas, concertos, 
exposições e eventos do gênero, 
envolvendo circulação de 
pessoas, possibilitando a 
neutralização da emissão de 
dióxido de carbono (CO2). 
 

SP  Projeto de Lei 
305 

30/03/2008 Institui o Programa de 
Compensação de Carbono para 
neutralizar as emissões de 
dióxido de carbono geradas 
pelas atividades dos órgãos 
integrantes da Administração 
Direta e Indireta e dos demais 
Poderes do Estado. 

Quadro 1 – Legislações associadas às mudanças climáticas e geração de GEE.  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Uma vez que as emissões dos GEE estão diretamente 

associadas às atividades produtivas, também é importante 
mencionar o texto do art. 170 da Constituição Federal: 
 

A ordem econômica, fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: [...] VI - 
defesa do meio ambiente, inclusive 
mediante tratamento diferenciado conforme 
o impacto ambiental dos produtos e serviços 
e de seus processos de elaboração e 
prestação. (BRASIL, 1988, p. 122) 

 
Este artigo nos remete à necessidade de considerar os 

impactos ambientais decorrentes das atividades econômicas, 
como uma das condições para que a livre iniciativa propicie o 
chamado desenvolvimento sustentável. O licenciamento 
ambiental surge, então, como o ―instrumento de caráter 
preventivo de tutela do meio ambiente‖ (FIORILLO, 2007, p.85). 
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É preventivo porque parte do conhecimento antecipado 
de prováveis impactos ambientais. A busca desse conhecimento 
materializa-se na exigência dos estudos prévios ambientais, 
previstos na Constituição Federal, de 1988, ao mencionar no 
parágrafo 1º. do artigo 225, que incumbe ao poder público, como 
uma das maneiras de assegurar a efetividade do direito ao meio 
ambiente, ―[...] exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação 
do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade‖ (BRASIL, 1988, p. 144 ). 

A Constituição Federal de 1988, de fato, recepciona o 
que já descrevia a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 
n

o
  6938, de 31/08/1981), que estabelece no artigo 9º., entre os 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, a avaliação 
de impactos ambientais e o licenciamento e a revisão de 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

As avaliações de impacto ambiental foram 
regulamentadas pela Resolução Conama n

o
 01, de 23/01/1986

7
1. 

No Artigo 5º. desse documento, são estabelecidas diretrizes para 
o estudo de impacto ambiental, entre as quais ―II - Identificar e 
avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas 
fases de implantação e operação da atividade‖, acrescentando 
no Artigo 6º. que o estudo de impacto ambiental deve 
desenvolver, no mínimo, determinadas atividades técnicas, entre 
as quais: 

II - Análise dos impactos ambientais do 
projeto e de suas alternativas, através de 
identificação, previsão da magnitude e 
interpretação da importância dos prováveis 
impactos relevantes, discriminando: os 
impactos positivos e negativos (benéficos e 
adversos), diretos e indiretos, imediatos e a 
médio e longo prazos, temporários e 
permanentes; seu grau de reversibilidade; 
suas propriedades cumulativas e sinérgicas; 
a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 
(CONSELHO NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE, 1986). 
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 Alterada pelas Resoluções Conama n

o
 11/86 (alterado o artigo 2

o
), nº 5/87 

(acrescentado o inciso XVIII) e nº 237/97 (revogados os artigos 3
o
 e 7

o
). 
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Verifica-se que, não obstante a previsão de que estados 
e municípios possam acrescentar instruções para contemplar 
―peculiaridades do projeto e características ambientais da área‖ 
(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986), a 
Resolução Conama n

o
 01/86 é clara ao exigir não só a 

identificação do impacto, mas também a previsão de magnitude. 
O processo de licenciamento ambiental brasileiro, como 

um todo, possui como principal regulamento a Resolução 
Conama n

o
 237, de 19/12/1997. Antes desse ato normativo, 

porém, outras resoluções do Conama já haviam sido publicadas, 
entre as quais a Resolução Conama n

o
 23, de 07/12/1994, que 

traz procedimentos específicos para o licenciamento de 
atividades relacionadas à exploração e lavra de jazidas de 
combustíveis líquidos e gás natural. 

As atividades petrolíferas onshore, no âmbito do Estado 
do Rio Grande do Norte são tratadas em diversos diplomas 
legais: 
 

a) Lei Complementar n
o
  272, de 03/03/2004 - A 

seção X deste documento define os procedimentos 
específicos de licenciamento ambiental, incluindo 
aqueles para as atividades petrolíferas. O artigo 47 desta 
lei define cinco tipos de licenças que são exigidas no 
licenciamento para a perfuração de poços para a 
identificação de jazidas de combustíveis líquidos e gás 
natural: Licença Prévia para Perfuração (LPper), Licença 
Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). A Seção XI 
trata da avaliação dos impactos ambientais e descreve 
os tipos de estudos ambientais que podem se aplicáveis 
aos processos de licenciamento, incluindo o Relatório de 
Controle Ambiental (RCA), exigido no licenciamento para 
perfuração de poços onshore; 
b) Lei Complementar n

o
 291, de 25/04/2005 - O 

anexo desta lei traz a tabela com valores para 
licenciamento de atividades petrolíferas; 
c) Lei Complementar n

o
 336, de 12/12/2006 - Altera 

a Lei Complementar Estadual nº 272. Entre as 
alterações, destacamos a inclusão da definição de 
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compensação ambiental: ―contrapartida do 
empreendedor à sociedade pela utilização dos recursos 
ambientais e respectivo proveito econômico, sem 
prejuízo da responsabilização civil e penal por eventual 
dano ao meio ambiente‖. O Artigo 24, também alterado, 
define os percentuais de investimento destinados à 
compensação ambiental; 
d) Resolução Conema n

o
 04, de 12/12/2006 - 

Estabelece parâmetros e critérios para classificação, 
segundo o porte e potencial poluidor/degradador, dos 
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente 
poluidores ou ainda que, de qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental, para fins estritos de 
enquadramento visando à determinação do preço para 
análise dos processos de licenciamento ambiental; 
e) Portaria Idema n

o
  114/DG/09, de 08/05/2009 - O 

Anexo único descreve os prazos das licenças 
ambientais, incluindo aquelas relacionadas à atividade 
petrolífera. 

 

Os aspectos técnicos envolvidos nos estudos prévios 
para o licenciamento ambiental onshore no Rio Grande do Norte 
são definidos pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) em Termos de 
Referência (TR). No que concerne a este trabalho, é relevante a 
análise do Termo de Referência para elaboração de relatório de 
controle ambiental (RCA) referente ao licenciamento prévio para 
perfuração de poços de petróleo.  

O referido documento dispõe, no item 3.2.3, que o RCA 
deve conter a especificação das emissões gasosas como parte 
da descrição da atividade. Entretanto, em nota, o TR diz que 
―deverá ser apresentada a quantidade, a forma de 
acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos sólidos e líquidos gerados nas 
fases de perfuração, instalação e operação do poço‖ 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO 
AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008, destaque 
nosso). Isto é, apesar de exigir a descrição das emissões 
gasosas (onde os gases do efeito estufa estariam incluídos), 
reconhecendo que há uma fonte de impacto ambiental envolvida, 
não é cobrada explicitamente sua quantificação. 



 

 

68 

 

Por outro lado, o aludido TR, no item 6, admite 
implicitamente que as emissões gasosas possam fazer parte de 
um estudo mais detalhado, ao mencionar 

 

No estudo de identificação e avaliação dos 
impactos ambientais do empreendimento 
deverão ser apresentados os critérios para 
definição e interpretação da magnitude, da 
freqüência e, conseqüentemente, da 
importância dos impactos ambientais, em 
relação ao fator ambiental afetado e em 
relação aos demais impactos identificados, 
explicitando a metodologia utilizada na sua 
elaboração. (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 
MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2008) 

 

Embora ainda não esteja concretizada nos documentos 
legais aplicáveis especificamente ao licenciamento ambiental 
onshore, a preocupação em incluir os impactos da emissão de 
gases do efeito estufa em processos de licenciamento ambiental 
já aparece sob a forma dos seguintes projetos de lei no Senado: 
 

 Projeto de Lei do Senado, n
0
 32, de 2008 - Altera o art. 10 da 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, para introduzir critérios 
relacionados com as mudanças climáticas globais no 
processo de licenciamento ambiental de empreendimentos 
com horizonte de operação superior a vinte e cinco anos. De 
autoria da Comissão Mista Especial - Mudanças Climáticas, o 
texto de justificativa inclui: 

 
Considerando a exigência de urgentes com 
relações às mudanças climáticas globais 
atualmente em curso, o Congresso Nacional 
não pode se eximir de sua responsabilidade 
de aprimoramento do ordenamento jurídico, 
com os olhos voltados para o bem estar das 
futuras gerações. (BRASIL, 2008): 
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 Projeto de Lei do Senado, n
0
 223, de 2008 - De autoria do 

Senador João Pedro, altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
e dá outras providências, para introduzir mudanças no 
licenciamento ambiental de empreendimentos que utilizam 
carvão mineral como combustível em seus processos 
industriais. No texto inicial deste projeto, há menção explícita 
à quantificação de GEE: 

 
§ 5º O licenciamento de empreendimentos 
que utilizam carvão mineral como 
combustível em seus processos industriais 
deverá contemplar o cálculo das emissões 
de gases causadores do efeito estufa, 
quantificando o carbono emitido e a área 
necessária à reabsorção dessa quantidade 
por intermédio de reflorestamento 
promovido pelo empreendedor.  
§ 6º Os cálculos associados à determinação 
das grandezas a que se refere o § 5º 
deverão ser efetuados por meio de 
metodologia aprovada pelo Ministério do 
Meio Ambiente. (BRASIL, 2008). 

 
 Merece destaque a publicação da Instrução Normativa n

o
 

07, de 13 de abril de 2009, emitida pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a 
qual estabelece que no procedimento de licenciamento ambiental 
deverão ser adotadas medidas que visem à mitigação das 
emissões de dióxido de carbono (CO2) oriundas da geração de 
energia elétrica de usinas termelétricas movidas a óleo 
combustível e carvão. Nessa Instrução, prevê-se que, pelo 
menos 1/3 (um terço) das emissões de dióxido de carbono 
deverão ser mitigadas por meio de programa de recuperação 
florestal e, no máximo 2/3 (dois terços) por meio de investimentos 
em geração de energia renovável, ou medidas que promovam 
eficiência energética, a ser definido em conjunto com o órgão 
ambiental competente. Este documento faz uso de fatores pré-
definidos de emissão e absorção de CO2 para estabelecer a área 
de recuperação florestal a ser implementada pelo empreendedor. 
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(INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2009) 
 
QUANTIFICAÇÃO DAS EMISSÕES  

 Além da possível utilização em processos de 
licenciamento ambiental, a realização de inventários de emissões 
de GEE permite ou facilita, entre outros (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007): 
 

a) identificação e gerenciamento de riscos e oportunidades; 
b) emissão de relatórios para órgãos reguladores e 
governo; 
c) compra ou venda de créditos de emissão; 
d) emissão de relatórios públicos e participação em 
iniciativas voluntárias. 

 
Métodos para quantificação de GEE foram desenvolvidos 

ou validados por algumas instituições, destacando-se o 
Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG), a United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) e o 
American Petroleum Institute (API). 
 Em 2002, a International Organization for Standardization 
(ISO) iniciou o desenvolvimento da série de normas 14064, (ver 
figura 1), publicada em 2006, como resultado do trabalho de 175 
especialistas de 45 países e 19 organizações representativas em 
8 encontros internacionais (WENG; BOEHMER, 2006). A série 
estabelece princípios e diretrizes que devem nortear as 
metodologias de quantificação de GEE, ao reconhecer que: 
 
 

Governos, corporações de negócios e 
iniciativas voluntárias estavam usando uma 
variedade de abordagens para quantificar 
as emissões de GEE, tanto em nível de 
organizações quanto de projeto, sem 
protocolos de validação ou verificação 
amplamente aceitos‖ (WENG; BOEHMER, 
2006, p. 14, tradução nossa). 

 
Sendo um dos aspectos ambientais relacionados com as 

atividades petrolíferas, as emissões de GEE devem ser 
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corretamente identificadas e gerenciadas. Com esse intuito, o 
API desenvolveu um manual de referência que pode ser utiliz ado 
para estimar as emissões de GEE em atividades comuns da 
indústria do petróleo e gás. 
 

 

Figura 1 - Relação entre as normas da Série ISO 14064  
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2007. Adaptado pelo autor 

 
Este manual, chamado de API Compendium, foi 

inicialmente desenvolvido em 2001 como uma versão piloto. 
Desde então, até a versão atual (2004), o API promoveu uma 
extensa revisão com o objetivo de comparar outros protocolos e 
metodologias para estimativas de emissões de GEE, de modo a 
harmonizar as técnicas e melhorar a comparabilidade das 
informações. 
  Para assegurar que as informações relacionadas ao GEE 
sejam descrições verdadeiras e corretas, é fundamental aplicar 
certos princípios à metodologia de quantificação, conforme lista a 
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ISO-14064-1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2007, p. 6):  
 

a) relevância – Seleção de fontes, sumidouros e 
reservatórios de GEE, dados e metodologias apropriadas às 
necessidades do usuário pretendido; 
b) integralidade – Inclusão de todas as emissões e 
remoções pertinentes de GEE; 
c) consistência – Possibilidade de comparações 
significativas de informações relacionadas ao GEE; 
d) precisão - Redução de assimetrias e incertezas até onde 
seja viável; 
e) transparência – Divulgação de informações suficientes e 
apropriadas, relacionadas ao GEE para permitir ao usuário 
pretendido a tomada de decisões com razoável confiança. 

 

Na realização dos inventários de GEE, a seqüência de 
etapas prevista na ISO 14064-1 pode ser descrita através do 
quadro 2: 
 

 

Etapa 
(item da ISO 14064-1) Descrição 

Determinação de 
limites 
organizacionais  

Uma vez que uma organização pode 
ter uma ou mais instalações e as 
emissões e remoções de GEE de cada 
instalação podem ser produzidas por 
uma ou mais fontes ou sumidouros de 
GEE, é necessário definir quais são as 
instalações que farão parte do 
inventário de GEE e como irá 
consolidá-las. 

Estabelecimento de 
limites operacionais  

Estabelecer limites operacionais inclui 
identificar emissões e remoções de 
GEE associadas às operações da 
organização, categorizando-as em 
emissões diretas, emissões indiretas 
por uso de energia e outras emissões 
indiretas. Isso inclui escolher quais 
emissões indiretas serão quantificadas 
e relatadas. 
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Identificação de 
fontes e sumidouros 
de GEE  

A organização deve identificar e 
documentar as fontes que estão 
contribuindo para suas emissões 
diretas de GEE 

Seleção de 
metodologias de 
quantificação  

A organização deve selecionar e usar 
metodologias de quantificação que irão 
minimizar razoavelmente a incerteza e 
gerar resultados precisos, consistentes 
e reprodutíveis. 

Seleção e coleta de 
dados de atividade 
de GEE  

A organização deve selecionar e 
coletar dados de atividade de GEE 
consistentes com os requisitos da 
metodologia de quantificação 
selecionada 

Seleção ou 
desenvolvimento de 
fatores de emissão 
ou remoção de GEE  

Os fatores de emissão e remoção de 
GEE devem ser selecionados 
observando alguns cuidados: 
a) Ter origem reconhecida; 
b) Serem apropriados para a fonte ou 

sumidouro a que dizem respeito; 
c) Serem atuais no momento da 

quantificação; 
d) Serem calculados de maneira a 

gerar resultados precisos e 
reprodutíveis e  

e) Serem consistentes com o uso 
pretendido para o inventário. 

Quadro 2 – Etapas da realização dos inventários de GEE prevista na ISO 14064-1. 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007. Adaptado pelo 
autor 

 
 Com o objetivo que comparar as emissões de gases do 
efeito estufa em uma base única (o CO2 equivalente), as 
metodologias de quantificação utilizam um fator chamado de 
Potencial de Aquecimento Global (do inglês Global Warming 
Potential – GWP), tomando o CO2 como base (GWP=1). 
 Desenvolvido pelo IPCC, adotado pelo Protocolo de 
Quioto e também pela ISO-14064, o GWP mede a quantidade de 
radiação que é retida na atmosfera pela molécula de um 
determinado gás - o que não representa, necessariamente, o 
quanto cada uma dessas moléculas contribui para as mudanças 
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climáticas a longo prazo. O quadro 3 apresenta os valores de 
GWP para os gases de efeito estufa de interesse para o presente 
estudo para o horizonte de 100 anos: 
 
 

Gás 
Fórmula 
química 

Potencial de 
Aquecimento Global 

(GWP) 

Dióxido de carbono CO2 1 

Metano CH4 21 

Óxido Nitroso N2O 310 
Quadro 3 - Potenciais de Aquecimento Global para alguns GEE.  
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007 
 
 Esses valores foram publicados primeiramente no 
relatório do IPCC conhecido como Second Assesment Report 
(SAR) e são aplicáveis durante o primeiro período de 
compromisso do Protocolo de Quioto (2008-2012). Para este 
estudo, usamos os dados do SAR, conforme previsto na 
metodologia do AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (2004). 
 O American Petroleum Institute apresenta uma árvore 
de decisão para selecionar a abordagem preferencial no cálculo 
de emissões de CO2 para fontes estacionárias de combustão, 
com base nas informações disponíveis, conforme ilustrado na 
figura 2. Caso as informações sobre o conteúdo de carbono e o 
poder calorífico superior (PCS) não estejam disponíveis, as 
abordagens alternativas incluem usar dados de fabricantes ou de 
testes com combustíveis similares ou ainda usar dados de 
equipamento e quantidade de horas de operação (AMERICAN 
PETROLEUM INSTITUTE, 2004). 
 Como não estavam disponíveis os dados sobre o 
conteúdo de carbono nem do valor real do PCS para o óleo 
diesel utilizado no caso em estudo, utilizamos o PCS para o óleo 
diesel publicado pelo AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 
(2004): 5,75 x 106 BTU/bbl, o que equivale a 10712,5 kcal/kg, 
que é compatível com valores usados em trabalhos publicados 
no Brasil (OLIVEIRA JUNIOR, 2005; CTGAS, 2009; PIMENTEL, 
BELCHIOR, PEREIRA, 2009).  
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Figura 2 – Árvore de decisão para escolha da abordagem 
preferencial de cálculo de emissão de CO2 em fontes estacionárias 
de combustão  
Fonte: AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 2004. Adaptado 
pelo autor 

 
 O fator de emissão para o óleo diesel, segundo o 
American Petroleum Institute (2004) é de 0,0742 ton CO2/10

6
 

BTU
8

1. Aplicando o PCS e a densidade publicados por este 
instituto, chegamos a um valor de 2,68 ton CO2/m

3
 de diesel. 

 De acordo com o American Petroleum Institute (2004), 
a abordagem preferencial para o cálculo de CH4

 
e N2O de fontes 

estacionárias é o uso de fatores de emissão publicados, 
baseados na composição típica de combustíveis e dados de 
performance de equipamentos. 
 Assim, temos o fator de emissão de CH4 = 0,36 lb TOC/ 
10

6
 BTU e considerando o poder calorífico superior do diesel 

como 5,75 x 10
6
 BTU/bbl (AMERICAN PETROLEUM 
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 Com base no Poder Calorífico Superior (higher heating value). Uma 

comparação dos fatores de emissão realizada pelo AMERICAN PETROLEUM 
INSTITUTE (2004, Tabela A-3) mostra que outras instituições chegaram a fatores 
semelhantes. Ex.: 0,0735 (AUSTRALIAN GREENHOUSE OFFICE) e 0,0732 
(WORLD RESOURCES INSTITUTE E WORLD BUSINESS COUNCIL FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT). 
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INSTITUTE, 2004
9

1) e fazendo as devidas conversões, chegamos 
a um total de 5,9 kg TOC/m

3 
ou 0,59 kg CH4/m

3
 diesel

10
20.  

 Para o óxido nitroso, o American Petroleum Institute 
(2004) apresenta um fator de 0,4 Kg N2O/m

3
 diesel. 

 Alguns fatores podem influenciar o resultado da 
quantificação de GEE, para a perfuração de poços de petróleo 
onshore: Composição do óleo diesel e processo de combustão; 
Suposição que 100% do carbono é oxidado a CO2, variações no 
consumo de óleo diesel por sonda de perfuração e não inclusão 
de emissões provenientes de outras fontes, conforme detalhado 
a seguir. 
 O conteúdo energético de um combustível é uma 
propriedade que depende do número e tipo de ligações químicas 
presentes. Por sua vez, a maior parte da energia liberada durante 
a combustão resulta da quebra de ligações químicas entre os 
átomos de carbono e hidrogênio e a formação de uma dupla 
ligação entre esses átomos de carbono e átomos de oxigênio. 
Desta forma, tanto a quantidade de calor liberada no processo de 
combustão, quanto a quantidade de CO2 produzida dependem da 
quantidade de carbono no combustível. Pequenas quantidades 
de carbono não são oxidadas e são liberadas sob a forma de 
material particulado (GILLENWATER, 2005, p.8). 
 Por outro lado, as estimativas de CH4 e N2O não 
dependem apenas da composição do combustível, mas também 
do tipo de tecnologia de combustão, condições dentro da câmara 
de combustão, uso de equipamentos de controle de poluição, 
condições ambientais e modos de operação e manutenção 
(GILLENWATER, 2005, p.9). 
 A variação na composição do diesel também pode 
alterar seu PCS e sua massa específica, levando a diferentes 
valores de emissão de CO2. Uma vez que a emissão de CH4 e 
N2O é pouco significativa para os processos que envolvem a 
combustão interna, as variações na composição do óleo diesel 
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 Este fator tem sua classificação dada pelo próprio AMERICAN PETROLEUM 

INSTITUTE (2004) como ―abaixo da média‖ ou ―pobre‖, devido às fontes 
utilizadas em seu cálculo. 
10 TOC -  Carbono Orgânico Total. Quando a composição do combustível é 
desconhecida, o AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (2004) assume que o 
TOC contém 10% de peso de CH4 nos gases de exaustão. 
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irão influenciar pouco o resultado final de emissões para estes 
dois compostos. 
 Alguns estudos (PEREIRA, 2007; MORTIMER e 
outros, 2003) descrevem que a adição de biodiesel também 
contribui para reduzir as emissões de CO2.  
 Por outro lado, a suposição que 100% do carbono é 
oxidado a CO2 se aplica à maioria dos equipamentos de 
combustão, com exceção de flares

11
1. Adotá-la significa assumir 

um valor de emissão conservador, em que a quantidade de CO2 
pode ser maior que a realidade. Isso ocorre porque, quando 
assumimos que 100% do carbono presente no diesel é oxidado, 
desconsideramos a parcela do carbono que pode permanecer 
com cinzas ou material particulado. Entretanto, outros protocolos 
mencionados pelo American Petroleum Institute (2004) apontam 
valores de 99%. A diferença de 1% não foi relevante para o 
objetivo deste estudo. 
 O consumo de óleo diesel em uma sonda de 
perfuração onshore também depende da quantidade de horas de 
operação dos equipamentos, necessárias para atingir o objetivo 
de perfuração. Isso depende de vários fatores, entre os quais: 
profundidade da jazida, tipo de solo a ser perfurado, existência 
de problemas operacionais que obriguem a intervenções em 
poços (ex.: testemunhagem, ocorrência de kicks ou queda de 
equipamentos que exigem a realização de pescarias) e eficiência 
do sistema de geração e transmissão de energia utilizado. 
 O American Petroleum Institute (2004) afirma que 
outras fontes, em pequena proporção, também contribuem com a 
emissão de GEE em atividades petrolíferas onshore, a citar: 
Emissões em flares, consumo de combustível para veículos em 
transporte de pessoas e materiais para as operações em campo, 
emissões fugitivas por flanges, válvulas ou equipamentos que 
usam gás natural e emissões de gás natural durante a fase de 
perfuração.  
 Intencionalmente estas fontes não foram consideradas 
neste estudo, uma vez que normalmente não representam 
volumes significativos a serem acrescidos. 

                                                           

111
 Equipamentos usados para queimar gases excedentes de uma instalação de 
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QUANTIFICAÇÃO DE GEE PARA CASO REAL 
 
 Com o intuito de verificar a magnitude de emissão de 
GEE em um caso real de perfuração de poços de petróleo 
onshore e avaliar se é importante adotar a quantificação em 
processos de licenciamento ambiental, aplicamos os passos 
descritos na ISO 14064-1, a seguir apresentados. 
 Os dados tratados neste estudo foram obtidos 
diretamente da Prest Perfurações Ltda. Esta empresa dedica-se 
à perfuração e workover

12
 de poços produtores de petróleo, gás, 

água e sais minerais. Sua sede está localizada na cidade de 
Mossoró-RN, possuindo ainda uma filial em Aracaju - SE e uma 
base operacional em Carmópolis - SE. 
 Os trabalhos desenvolvidos pela empresa envolvem as 
atividades administrativas e de manutenção na sede e filial e em 
campo, para a realização dos processos relacionados aos poços.  
 O limite organizacional definido para o estudo de caso 
envolveu exclusivamente as instalações de sondas atuantes na 
perfuração onshore de poços de petróleo no Rio Grande do 
Norte, operadas e controladas pela empresa. Não foram 
consideradas, portanto, quaisquer emissões relacionadas às 
atividades em outros estados nos quais a empresa atua ou na 
sede administrativa em Mossoró-RN. 
 A perfuração de um poço de petróleo através do 
método rotativo convencional caracteriza-se pela aplicação de 
peso e rotação em brocas que atravessam as rochas até atingir o 
objetivo previsto no programa de perfuração. As operações nesta 
fase ocorrem em etapas que são iniciadas com a locação do 
poço e concluídas com a chamada completação, quando os 
equipamentos necessários são instalados, de forma a deixar o 
poço em condições de operação e produção. 
 As operações de perfuração de poços terrestres são 
realizadas por um conjunto, denominado genericamente de 
sonda, constituído de equipamentos e instalações administrativas 
(escritórios, banheiros, copa, almoxarifado, etc.) destinadas a 
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suprir todas as necessidades operacionais na locação onde o 
poço será perfurado.  
 O limite operacional utilizado neste estudo foi 
estabelecido como sendo uma sonda de perfuração, entendida 
aqui como sendo uma unidade autônoma. Dessa forma, para 
efeito da quantificação de GEE, consideramos como única fonte 
o consumo de óleo diesel, com a consequente emissão dos 
gases decorrentes da combustão interna dos equipamentos, 
caracterizando-se como emissões diretas, Isto é, emissões 
pertencentes ou controladas pela organização (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007, p. 2) 
 Optamos por não incluir neste estudo as emissões 
indiretas de GEE decorrentes do consumo de combustíveis por 
veículos para transporte de pessoas e equipamentos entre a 
sonda e a sede administrativa, de resíduos de perfuração para a 
devida destinação e do óleo diesel fornecido pela Petrobras para 
consumo pela sonda. 
 Na sonda escolhida para o estudo, não há consumo de 
energia elétrica da rede concessionária, o que também poderia 
ser considerado uma emissão indireta. 
 Para aplicar a metodologia de quantificação de GEE 
em processos de perfuração onshore, conforme metodologia do 
American Petroleum Institute, coletamos dados da perfuração de 
2 poços no campo de Canto do Amaro – RN 
 O Campo de Canto do Amaro, cuja descoberta ocorreu 
em novembro de 1985, está situado nos municípios de Mossoró 
e Areia Branca. Situa-se na parte nordeste da Bacia Potiguar 
emersa, sobre um alto estrutural denominado de ―Alto de 
Mossoró‖, adjacente à ―linha de charneira‖ de Areia Branca, a 
260 km de Natal e 20 km da cidade de Mossoró, no Estado do 
Rio Grande do Norte. O óleo desse campo provém de 39 zonas 
produtoras que ocorrem entre as profundidades de -460 m e -
2116 m.  
 Os dois poços escolhidos foram perfurados no campo 
de Canto do Amaro em janeiro de 2009: o 7-CAM-1109-RN 
atingiu a profundidade de -755 m e o 7-CAM 1299-RN a 
profundidade de -746 m. Em ambos os poços foi utilizada a 
sonda SPP-06 da Prest Perfurações Ltda. (PREST, 2009b). 
 Essa sonda se encaixa na descrição dada em Thomas 
(2004, p. 58):  
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Nas sondas mecânicas, a energia gerada 
nos motores diesel é levada a uma 
transmissão principal (compound) através 
de acoplamentos hidráulicos (conversores 
de torque) e embreagens. O compound é 

constituído de diversos eixos, rodas 
dentadas e correntes que distribuem a 
energia a todos os sistemas da sonda. As 
embreagens permitem que os motores 
sejam acoplados ou desacoplados do 
compound, propiciando maior eficiência na 
utilização dos motores diesel 

 
 A sonda possui os seguintes equipamentos que 
consomem óleo diesel (PREST, 2009b): Motor do guincho MWM 
TD232, Motor da bomba de lama Caterpillar D398, dois 
geradores Mercedes OM 447 LA e bomba de emergência para 
combate a incêndio (uso eventual, em testes ou emergências) 
 De acordo com o controle de consumo de óleo diesel 
realizado pela Prest Perfurações, cada um desses poços 
consumiu 10 m

3
 em seu trabalho de perfuração e não houve 

problemas operacionais ou intervenções durante a perfuração 
(PREST, 2009b).  
 Usando os fatores apresentados em 4.3, para o 
consumo de 10 m

3
 de óleo diesel, obtém-se os valores de 

emissão apresentados no quadro 5: 
 

GEE Quantidade 
gerada (kg) GWP 

Equivalência em 
CO2 (kg) % 

CO2 26.800 1 26.800 95,16 

CH4 5,9 21 123,9 0,44 

N2O 4 310 1240 4,4 

Total 28.163,9 100 
Quadro 5 – Valores de emissão de CO2 eq para um consumo de 10 m

3
 de óleo 

diesel 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 O Termo de Referência para elaboração de relatório de 
controle ambiental (RCA) referente ao licenciamento prévio para 
perfuração de poços de petróleo no Rio Grande do Norte permite 
que o RCA seja feito para até 40 poços, desde que estejam em 
―áreas contíguas do mesmo campo petrolífero, na mesma 
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unidade geomorfológica‖ (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2008). Então, assumindo como exemplo o valor 
encontrado para a perfuração dos poços considerados no 
presente estudo para o limite de 40 poços, poderíamos ter, 
associado a um único RCA, a geração de cerca de 1.126 
toneladas de CO2 eq. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A análise do Termo de Referência para elaboração do 
Relatório de Controle Ambiental referente ao licenciamento 
prévio para perfuração de poços de petróleo (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO 
RIO GRANDE DO NORTE, 2008) demonstra que a exigência da 
quantificação de emissões de GEE, embora implícita, não é 
formalmente cobrada nos estudos prévios. Contudo, os princípios 
do direito ambiental, notadamente os princípios da prevenção e 
da precaução, suportam a possibilidade de exigir a inclusão da 
mensuração destes impactos decorrentes do consumo de óleo 
diesel. A existência de legislações correlatas a este tema, já em 
vigor ou em processo de aprovação, demonstra que 
paulatinamente as questões relacionadas aos GEE estão sendo 
inseridas no arcabouço legal ambiental brasileiro. 
 A metodologia de quantificação dos GEE, com base 
nos fatores e métodos aplicados pelo American Petroleum 
Institute, é coerente com os princípios descritos na norma NBR 
ISO 14064-1 e permitem apropriar a magnitude das emissões. 
Para o caso específico de perfuração de poços de petróleo 
onshore, seria conveniente elaborar estudos estatísticos para 
criar fatores de emissões a serem mitigadas, com base, por 
exemplo, na profundidade do poço e/ou outros fatores que 
podem impactar o consumo de óleo diesel. Assim, mesmo 
sabendo-se que podem ocorrer eventos que aumentem o 
consumo (intervenções, problemas operacionais, etc.), seria 
possível criar, a exemplo do que foi adotado na Instrução 
Normativa 07 do IBAMA (2009), um fator a ser aplicado com 



 

 

82 

 

base no programa de perfuração ainda na fase de estudos 
ambientais prévios. 
 Apesar de haver alguma polêmica sobre o grau da 
contribuição antrópica ao fenômeno do aquecimento global, é 
certo que há uma parcela que se deve ao efeito dos gases CO2, 
CH4 e N2O decorrentes da queima de combustíveis fósseis, o 
que caracteriza, por definição, um impacto ambiental. 
 A aplicação da metodologia do American Petroleum 
Institute, por outro lado, demonstra que a magnitude das 
emissões para as atividades de perfuração de poços de petróleo 
onshore não é desprezível, considerando não só a contribuição 
individual de 01 perfuração, mas o conjunto de poços que são 
perfurados na Bacia Potiguar.  
 Assim, lembrando mais uma vez o artigo 255 da 
Constituição Brasileira de 1998, que impõe ao poder público e à 
coletividade o dever de preservar o meio ambiente para as 
presentes e futuras gerações, verifica-se a necessidade de rever 
o Termo de Referência do IDEMA sobre esta atividade, no 
sentido de exigir a quantificação dos Gases do Efeito Estufa nos 
estudos prévios para o licenciamento ambiental, com a 
consequente deliberação sobre medidas condicionantes e 
compensatórias. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, prevê 
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). Mostra-
se garantido, dessa forma, o princípio do desenvolvimento 
sustentável, bem como o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, direito fundamental, caracterizado 
por sua trans-individualidade (BEZERRA et al., 2005). Este 
princípio não objetiva impedir o desenvolvimento econômico, mas 
encontrar um meio termo, um equilíbrio entre a economia e o 
meio-ambiente, por representar a atividade econômica muitas 
vezes uma imensurável degradação ambiental. Baseia-se no uso 
racional dos recursos naturais, de uma forma que atenda as 
necessidades dessa geração sem comprometer as necessidades 
das gerações futuras. 

A exploração e a produção de petróleo onshore vêm se 
destacando num dos setores de maior importância para a 
economia do Estado do Rio Grande do Norte devido ao 
crescimento da exploração e produção desse mineral. Em virtude 
disso, o número de solicitações e concessões de licenças 
ambientais para atividades petrolíferas vem aumentando e, por 
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conseguinte, elevando o número de elaborações de estudos 
ambientais para o licenciamento ambiental dessas atividades. 
 No âmbito desse contexto, o licenciamento ambiental tem 
sido um procedimento administrativo, destinado à prestação de 
serviço público que visa ao controle das obras e/ou atividades 
que possam resultar em intervenções ao meio ambiente, 
definindo direitos e obrigações para o exercício das atividades 
licenciadas. Encontra guarida constitucional na Constituição 
Federal de 1988 e na Lei n.º 6.938/81, que estabelece as 
diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente. 
 Quanto às competências de concessão ao direito de 
legislar, a doutrina mais autorizada defende que o licenciamento 
deve ser concedido basicamente pela autoridade estadual, sendo 
que as autoridades federais podem atuar em casos específicos 
ou definidos, supletivamente a autoridade estadual. Os 
municípios poderão complementar, no que couberem, as 
exigências estipuladas. 
 Para a legalização de atividades petrolíferas como 
exploração, perfuração e produção de petróleo em áreas onshore 
ou offshore são necessárias retiradas determinadas licenças 
referentes aos procedimentos de licenciamento ambiental. A 
seguir serão apresentadas as licenças requeridas paras as 
atividades petrolíferas onshore: I) Licença Prévia para Perfuração 
(LPper) (permite a atividade de perfuração); II) Licença Prévia de 
Produção para Pesquisa (LPpro) (permite a produção para 
pesquisa da viabilidade econômica do poço); III) Licença de 
Instalação (LI) (permite a instalação das unidades e sistemas 
necessários à produção do poço e seu escoamento) e IV) 
Licença de Operação (LO) (permite o início da produção ou 
exploração do poço).  
 A retirada de cada uma dessas licenças exige pré-
requisitos determinados, que são os estudos ambientais. Em 
todos os estudos ambientais são necessárias a identificação, 
descrição, análise e mitigação dos possíveis impactos ambientais 
em cada fase das atividades petrolíferas.  
 A Resolução CONAMA n°23/94, informa os documentos 
necessários para o desencadeamento do processo de 
licenciamento ambiental, particularmente para as atividades 
petrolíferas a seguir listados: 
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- Na LPper: requerimento, relatório de controle ambiental (RCA), 
autorização de desmatamento, quando houver, expedido pelo 
IBAMA e cópia da publicação do pedido de LPper. 
- Na LPpro: requerimento, estudo de viabilidade ambiental (EVA), 
autorização de desmatamento, quando houver, expedido pelo 
IBAMA e cópia da publicação do pedido de LPpro; 
- Na LI: requerimento, relatório de avaliação ambiental (RAA) ou 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), outros estudos pertinentes, 
se houver, autorização de desmatamento, quando necessário, 
expedido pelo IBAMA, e cópia da publicação do pedido de LI. 
- Na LO: requerimento, projeto de controle ambiental (PCA) e 
cópia da publicação do pedido de LO. 
 O RCA, citado acima como um estudo pré-requisito para 
a retirada da LPper, pode ser utilizado para atividades que não 
são capazes de provocar impacto ambiental considerável a ponto 
de ser necessário um EIA. Assim, o estabelecimento a ser 
implantado pode ser dispensado da apresentação do EIA e seu 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a critério do 
órgão ambiental competente.  
 E é exatamente assim que o órgão ambiental do Rio 
Grande do Norte, o Instituto de Defesa do Meio Ambiente 
(IDEMA), trabalha, ou seja, o IDEMA acata o RCA como o único 
estudo ambiental exigido em muitas atividades ligadas à área 
petrolífera, tanto na fase de perfuração como na de produção 
(MACEDO, 2007). No entanto, a Resolução CONAMA 23 
estabelece procedimentos específicos para o licenciamento 
ambiental das atividades relacionadas à exploração e lavra de 
jazidas de combustíveis líquidos e gás natural, por estas serem 
conhecidas como altamente impactantes ao meio ambiente. 

Um dos principais impactos ambientais das atividades 
petrolíferas é em relação a contaminação da água. Para manter 
as condições de pressão na rocha-reservatório, condição para a 
migração do petróleo para os poços, normalmente é efetuada 
uma operação de injeção de água nas camadas inferiores do 
reservatório. A participação da água produzida, ou água de 
produção como também é chamada, no óleo associado varia 
durante a produção do petróleo. Um campo novo produz de 5 a 
15% de volume de água. À medida que a vida econômica dos 
poços se esgota, essa água pode atingir uma faixa de 75 a 90% 
de volume total extraído do poço (MARIANO; ROVERE, 2006). 
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A legislação ambiental brasileira prevê que o 
empreendedor tem a obrigação de identificar, minimizar e mitigar 
os impactos ambientais passíveis de ocorrer na realização de 
sua atividade potencialmente poluidora, e assim o tratamento, 
reutilização ou o descarte da água produzida proveniente de 
atividades petrolíferas é um dos principais temas de estudos, 
pesquisas e debates no âmbito da proteção ambiental e social.  

A Lei 9605/98, conhecida como lei de crimes ambientais 
trata do meio ambiente, estabelecendo um sistema de proteção 
penal, com previsão de crimes e infrações ambientais e suas 
respectivas penas. Essa lei traz diversos dispositivos que se 
referem à questão do licenciamento. O empreendedor deve 
atentar para tais condutas, sob pena de ter seu empreendimento 
embargado ou até mesmo responder pessoalmente a um 
processo penal. 

O presente estudo tem o objetivo de analisar o descarte 
de água produzida com a exploração e produção de petróleo 
proposto por Relatórios de Controles Ambientais, aprovados pelo 
IDEMA do Rio Grande do Norte para as atividades petrolíferas 
onshore. 

O estudo em tela contemplou a análise de 4 Relatórios 
de Controle Ambiental de atividades de perfuração e produção de 
poços de petróleo onshore do estado do Rio Grande do Norte, 
aprovados e fornecidos pelo órgão ambiental estadual (IDEMA) 
com o intuito de verificar os procedimentos de identificação e 
mitigação dos possíveis impactos ambientais que podem ser 
ocasionados pela água produzida, com ênfase nos artifícios de 
descarte desse poluente. 

Os termos de referência (TR) para a elaboração de RCA 
são disponibilizados pelo IDEMA e podem ser adquiridos no site 
do órgão (www.idema.gov.br) ou na própria sede. A análise dos 
RCAs foi feita com base na exigência contida nos termos de 
referência.  

Os TR para as atividades de perfuração e produção de 
petróleo apresentam um total de 11 itens a serem devidamente 
cumpridos. De acordo com o objetivo do presente estudo, 
somente os itens 6 (identificação e análise dos impactos 
ambientais), 7 (medidas mitigadoras dos impactos ambientais), 8 
(programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 
ambientais) e 9 (conclusões) foram analisados, no sentido de se 

http://www.idema.gov.br/
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identificar e analisar o descarte da água produzida na exploração 
e produção de petróleo.  

Ao mesmo tempo, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica englobando, principalmente, a produção petrolífera 
da bacia potiguar, a água produzida e o descarte de acordo com 
a legislação ambiental brasileira e de outros países. 

 
 
 

AS ATIVIDADES PETROLÍFERAS E A PROBLEMÁTICA DA 
ÁGUA PRODUZIDA 

 
 
O desenvolvimento tecnológico, ao longo da segunda 

metade do século XX, deu ao petróleo um grau de importância 
que nenhum outro recurso natural obteve ao longo da história. 
Possuí-lo ou tê-lo disponível com segurança assumiu uma 
dimensão estratégica sem precedentes na sobrevivência e nas 
possibilidades de crescimento de qualquer nação moderna na 
perspectiva econômica ocidental (SEBRAE, 2005). 

A importância do petróleo e seus derivados para a 
economia pode ser aquilatada pelos reflexos da variação do 
preço do petróleo bruto, fazendo-se sentir bem além do setor de 
transporte. Chegam também as indústrias de tintas, ceras, 
vernizes, resinas, extrativa de óleos e gorduras vegetais, 
pneumática, fósforos, filmes fotográficos, fertilizantes e na 
indústria química, de um modo geral. 

De acordo com dados preliminares do Balanço 
Energético Nacional 2008 (BEN 2008), ano base 2007, publicado 
pelo Ministério de Minas e Energia, o petróleo ocupa a posição 
de maior destaque na matriz energética nacional de 
combustíveis. Se considerarmos apenas as fontes não 
renováveis, o petróleo e seus derivados respondem por 87,9% da 
produção de energia primária. Se forem consideradas tanto as 
fontes renováveis como não-renováveis de energia, o petróleo e 
o gás natural respondem por 46% da produção de energia 
primária (Figura 1). 
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Figura 1 – A importância, em porcentagem, que respondem as diferentes 
fontes internas de energia primária no Brasil.  
Fonte: BEN, 2008. 

 
O petróleo é uma substância natural, de consistência 

oleosa, constituída essencialmente por hidrocarbonetos líquidos, 
podendo possuir, em maior ou menor quantidade, 
hidrocarbonetos gasosos emulsionados ou sólidos dissolvidos. 
Além do hidrocarboneto, que constitui mais de 95% do petróleo, 
podem ocorrer outras substâncias, ora como impurezas, ora 
como composição química heterogênea e variável (SEBRAE, 
2005).    

Nas atividades de exploração e produção de petróleo e 
gás, são gerados resíduos e efluentes, dentre os quais se 
destaca a água produzida que vem junto com o óleo e o gás, e, 
que consiste de água de formação, água naturalmente presente 
na formação geológica do reservatório de petróleo, e água de 
injeção, aquela injetada no poço para aumento da produção 
(RAY; ENGELHARDT, 1992). 

A Água Produzida contém geralmente alta salinidade, 
partículas de óleo em suspensão, produtos químicos adicionados 
nos diversos processos de produção, metais pesados e por 
vezes alguma radioatividade. Isto a torna um poluente de difícil 
descarte agravando-se pelo expressivo volume e quantidade de 
compostos envolvidos (RAY; ENGELHARDT, 1992). 

A produção excessiva de água é um problema sério nos 
campos de petróleo maduros. Geralmente o descarte é feito em 
grandes ambientes receptores (áreas offshore), onde a diluição e 
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a dispersão rápida tomam lugar. O descarte de tais volumes de 
resíduos vem causando preocupações sobre a poluição 
ambiental não controlada e irreversível no ambiente marinho. As 
águas produzidas apresentam, em geral, altos teores de 
contaminantes tóxicos; produtos químicos adicionados durante a 
injeção, além de uma complexa mistura de compostos orgânicos 
e inorgânicos dependendo do campo petrolífero. O impacto 
ambiental é avaliado pela toxicidade dos constituintes e pela 
quantidade de compostos presentes. (LIMA et al., 2008) . 

 
 

O DESCARTE DA ÁGUA PRODUZIDA 
 
 

Os contaminantes presentes nas águas produzidas 
podem causar diferentes efeitos sobre o meio ambiente. Após o 
descarte, alguns desses contaminantes permanecem dissolvidos, 
ao passo que outros tendem a sair de solução. Acredita-se que 
os efeitos mais nocivos ao meio ambiente são aqueles 
relacionados aos compostos que permanecem solúveis após o 
descarte. (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2000). 

O descarte inadequado de efluentes implica em efeitos 
nocivos ao meio ambiente, na repercussão negativa indesejada, 
penalidades diversas e num custo elevado com ações corretivas 
e mitigadoras. O correto descarte de água visando evitar a 
poluição, tanto de mananciais de água potável na superfície 
quanto da água do mar, vem se tornando cada vez mais 
importante (SILVA, 2000). 

Geralmente, a salinidade e o teor de óleo presente nas 
águas produzidas são os fatores determinantes para a escolha 
do(s) processo(s) de tratamento e do local de descarte do 
efluente tratado. Na indústria de petróleo, o termo óleo é 
normalmente empregado para descrever o material orgânico que, 
em águas produzidas, pode incluir hidrocarbonetos alifáticos e 
aromáticos, fenóis e ácidos carboxílicos. O material orgânico está 
presente nas águas produzidas, tanto na forma dispersa como na 
forma dissolvida (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2000). 

A água produzida pode, além de descartada 
adequadamente, ter utilização nos processos de injeção para 
recuperação secundária com relativo sucesso. A melhoria na 
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qualidade da água injetada, a adequação desta à zona de 
injeção, o uso da aditivação com polímeros, bem como o 
tratamento das zonas produtoras, podem contribuir para a 
diminuição no volume da água produzida e em maior produção 
de óleo. 

Nas últimas décadas, especialmente nos últimos 7 anos, 
os órgãos responsáveis pela preservação do meio ambiente tem-
se manifestado contra o descarte das águas produzidas, tanto 
nos oceanos como em terra e, portanto, tem estabelecido 
critérios bastante rígidos em relação ao teor de óleo e também à 
presença de metais pesados e certos produtos químicos.  

Diversos esforços e estudos vêm sendo aplicados no 
sentido de fornecer subsídios na tomada de decisões no que se 
refere ao que fazer com a água produzida. Algumas alternativas 
e usos beneficiários podem ser citados, como: uso na agricultura, 
injeção permanente após o descomissionamento do poço, entre 
outros. Mas é bem estabelecido na literatura que a quantidade de 
água produzida a ser descartada é muito elevada, e o tratamento 
da água é obrigatório antes do descarte, apesar do fato de que 
muitos tipos de tratamento não são suficientes para a remoção 
de todos os compostos nocivos presentes nesse tipo de água, ou 
seja, mesmo após o tratamento o poluente ainda apresenta certa 
toxicidade e o descarte deve ser muito bem planejado e 
monitorado a fim de que os impactos ambientais possam ser 
minimizados. 

A legislação concernente do descarte da água produzida 
no Brasil apareceu primeiramente em uma regulação CONAMA 
20/86 artigo 21, que estabelece os limites de contaminantes em 
efluentes pelo método gravimétrico. No caso de óleo e graxas é 
de 20 ppm (mg/L).  

A Resolução CONAMA n° 357/05 estabelece níveis 
aceitáveis de hidrocarbonetos e outros contaminantes para o 
descarte de água produzida. Essa Resolução dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 
seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. O 
artigo 24 estabelece condições e padrões para o lançamento de 
efluentes sendo fixado um máximo diário de 20 mg/L. 
 A resolução CONAMA 392/07 é a mais recente sobre o 
descarte de água produzida. Essa Resolução dispõe sobre o 
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descarte contínuo de água de processo ou de produção em 
plataformas marítimas de petróleo e gás natural, estabelece 
padrão de descarte de óleos e graxas, define parâmetros de 
monitoramento, e dá outras providências.  O art. 5°estabelece 
que o descarte de água produzida deverá obedecer à 
concentração média aritmética simples mensal de óleos e graxas 
de até 29 mg/L, com valor máximo diário de 42 mg/L. 

Importante ter acesso também a Lei Federal nº 9.433/97 
que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 
com seus instrumentos regulatórios próprios. 

O lançamento de efluentes de água produzida deve ser 
tratado em consonância com a legislação ambiental, em função 
de problemas como o elevado volume, pois em média para cada 
m³/dia de petróleo produzido são gerados 3 a 4 m³/dia de água, 
podendo chegar a 7 m³/dia ou mais; nas atividades de 
exploração, perfuração e produção a água produzida 
corresponde a 98% de todos os efluentes gerados (THOMAS, 
2004). 

Diversos países têm atentado sobre a importância de se 
estabelecer limites específicos para o descarte da água 
produzida (tabelas 1 e 2). Alguns acordos e convenções 
regionais (tabela 1) foram estabelecidos como o OSPARCOM 
(acordo para o descarte da água produzida entre países da 
região do Atlântico Norte) e as Convenções do Kuwait 
(convenção para o descarte da água produzida entre países da 
região do Mar do Norte) e de Barcelona (convenção para o 
descarte da água produzida entre países da região do Mar 
Mediterrâneo) no sentido de acordarem sobre limites rígidos e 
específicos para o descarte da água produzida em regiões 
oceânicas (offshore). 
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Tabela 1: Principais Regulações Internacionais sobre o 
descarte da água produzida em corpos aquáticos 

ACORDO LIMITE DE 
ÓLEO NA ÁGUA 

COMPLEMENTO 

OSPARCOM – 
Países do Atlântico 
Norte 

30mg/l de média 
mensal (MM)  

Pré-aprovação de 
aditivos químicos 

Protocolos e 
Convenção do 
Kuwait (Região do 
Mar do Norte) 

40 mg/l (MM) ; 
100 mg/l 
Máximo 
descarga diária 
(MD) 

 

Protocolos e 
Convenção de 
Barcelona (Países 
do Mediterrâneo) 

40 mg/l (MM);  
100 mg/l (MD) 

 

Fonte: Office of Science U.S. Department of Energy. Disponível em 
http://70.86.131.22/~produced/protocols/produced_water_regulatory_requireme
nts.pdf 

 
Outros países, que não fazem parte desses acordos e 

regulações, trataram de legislar sobre o assunto, sempre levando 
em consideração a tendência mundial. A tabela 2 mostra alguns 
limites de descarte de água por país.  
 

 
Tabela 2: Regulações por países sobre o descarte da água 

produzida em regiões oceânicas 

PAIS BASE LEGAL LIMITE DE ÓLEO 
NA ÁGUA (mg/L) 

Alemanha (mar do 
norte) 

OSPARCOM 40 média mensal 
(MM) 

Argentina Resolution No. 
105/92 

Varia de caso a caso 

Brasil CONAMA 392 29 média mensal 
(MM) 

42 máxima descarga 
diária (MD) 

Canadá Act RSC 1987 40 MM 
80 MD 



  

 

99 

 

China GB 4914-85 30-50 MM 
75 MD 

Espanha OSPARCOM 40 MM 

Estados Unidos 40 CFR 435 29 MM 
42 MD 

França (mar 
mediterrâneo) 

Convenção de 
Barcelona 

40 MM 
100 MM 

 

França (mar do 
norte) 

OSPARCOM 40 MM 

Grécia Convenção de 
Barcelona 

40 MM 
100 MD 

Irã Convenção do 
Kuwait 

40 MM 
100 MD 

Iraque Convenção do 
Kuwait 

40 MM 
100MD 

Noruega OSPARCOM 40 MM 

Portugal OSPARCOM 40MM 
Fonte: Office of Science U.S. Department of Energy. Disponível em 
http://70.86.131.22/~produced/protocols/produced_water_regulatory_requirement
s.pdf 

 
Esses limites são específicos para o descarte em regiões 

offshore, sendo na maioria dos países proibido o descarte em 
ambientes de água doce, próximos à zona costeira ou então em 
ambientes de águas mais estagnadas. 

Como apresentado acima, o Brasil possui uma legislação 
atual e compatível com outros países. O que falta no caso 
brasileiro é o devido cumprimento da legislação e uma 
fiscalização mais eficaz por parte dos órgãos responsáveis. 
 
O PETRÓLEO NO RIO GRANDE DO NORTE 
 

O Estado do Rio Grande do Norte possui regiões 
estuarinas e áreas adjacentes que vêm sofrendo alterações na 
paisagem natural ocasionadas por processos erosivos de origem 
natural (processos de transporte litorâneo e eólico) – áreas 
marcadas fortemente por processos costeiros deposicionais e 
erosivos causados pela ação conjunta dos ventos, correntes, 
ondas e marés (HUSTEDT, 2000) - bem como processos 
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erosivos de origem social decorrentes de interesses econômicos 
e políticos, principalmente devido à ação da indústria petrolífera. 
Há também uma forte tendência para a expansão da 
carcinicultura, como interesse demonstrado pelos empresários do 
setor em ocupar as áreas anteriormente utilizadas para extração 
de sal (GEOPRO 2002; SOUZA et al., 2005) 

O começo da atividade petrolífera no estado do Rio 
Grande do Norte remonta, praticamente, à década de 80, com o 
início da exploração de petróleo após a descoberta do campo 
terrestre de Mossoró. O primeiro poço perfurado ocorreu ainda 
em 1979, na área do Hotel Thermas, ainda hoje em operação. Já 
por volta de 1986, descobre-se o campo de Canto do Amaro 
quando se consolida definitivamente a atividade naquele 
município (SEBRAE, 2005).  

Localizada na área mais oriental do Brasil, a Bacia 
Potiguar compreende, em suas porções emersas, 22,5Km

2
 e 

submersas, 26,5Km
2
, abrangendo partes dos estados do Rio 

Grande do Norte e Ceará, com suas respectivas plataformas 
continentais. Possui uma importante reserva petrolífera, cujo 
principal reservatório está nos arenitos da Formação Açu, 
responsável por 80% da sua produção. Essa região sofre de 
escassez de águas superficiais na maior parte do ano, porém 
possui na mesma Formação Açu um importante aquífero que 
vem sendo muito utilizado não só para abastecimento humano e 
irrigação como também para injeção visando manter a pressão 
em reservatórios de hidrocarbonetos (PARENTE et al., 2005; 
SOUZA et al., 2005).  

Volumes significativos de petróleo vêm sendo 
encontrados na Bacia Potiguar, fazendo dela a segunda maior 
bacia brasileira produtora de óleo e gás, e a maior em terra. A 
Petrobras, nas duas últimas décadas, aumentou 
consideravelmente suas atividades exploratórias na Bacia 
Potiguar, de onde se extraem cerca de 8% do petróleo brasileiro, 
aumentando também suas obras de infra-estrutura e de apoio 
logístico, principalmente no que diz respeito aos projetos de 
implantação de dutos de gás e óleo, nos campos de exploração, 
em particular na região de Mossoró, onde se concentram dois 
grandes campos petrolíferos -Canto do Amaro e Alto da Pedra 
(DUARTE, 2004). 
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Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
o RN apresentou uma produção no ano de 2008 de 22.331.784 
barris, dos quais 19.207.588 são em terra.  

É necessário que a administração pública, nas suas três 
esferas, não se satisfaça com o aumento da arrecadação 
tributária resultante do desenvolvimento da indústria. Ela precisa 
fazer valer a legislação brasileira. E o procedimento de 
licenciamento ambiental é considerado o mais importante 
mecanismo de controle do poder público com relação à 
atividades econômicas que interferem no meio ambiente. 
Portanto, todas as etapas do licenciamento devem ser 
devidamente cumpridas pelos atores sociais envolvidos. 

Como já citado, o órgão ambiental estadual, o IDEMA, é 
o responsável por licenciar a grande maioria dos campos 
petrolíferos terrestres do Rio Grande do Norte. O número de 
requisições de licenciamento ambiental cresceu muito nos 
últimos anos, à medida que foram descobrindo a existência de 
grande quantidade de petróleo na bacia Potiguar (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Número de licenças ambientais emitidas pelo IDEMA 
nos período de 2006 até abril de 2009. 
Fonte: Silva, 2009. 

 
Na próxima etapa desse trabalho será apresentado o 

resultado da investigação de RCAs quanto aos procedimentos 
utilizados para a água produzida, com ênfase no descarte desse 
contaminante proveniente da produção em terra do estado do Rio 
Grande do Norte. 
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OS RELATÓRIOS DE CONTROLES AMBIENTAIS E O 
DESCARTE DA ÁGUA PRODUZIDA PROVENIENTE DA 
ATIVIDADE PETROLÍFERA NA BACIA POTIGUAR 
TERRESTRE 
 

O Relatório de Controle Ambiental pode ser adquirido 
diretamente no IDEMA, ou através do site www.idema.gov.br. 
Através de uma simples busca no site é possível acessar e 
baixar o documento chamado de Termo de Referência (TR) para 
a elaboração de Relatório de Controle Ambiental (RCA) referente 
ao licenciamento prévio para perfuração de poços de petróleo. 

Convém salientar aqui que o termo de referência do RCA 
refere-se ao licenciamento prévio para a perfuração de poços de 
petróleo, mas, na prática, o RCA é o único estudo ambiental 
exigido para a perfuração e também para a produção da maioria 
dos poços petrolíferos do estado do RN, ficando o empreendedor 
livre de outros estudos como o EVA e o EIA/RIMA. 

O chamado Termo de Referência (TR) é um roteiro com 
a delimitação dos recortes temáticos a serem contemplados nos 
estudos e avaliações de impactos de um projeto, e sua exigência 
é comum em projetos licenciados pelo IBAMA e por alguns 
órgãos licenciadores estaduais. Fornece a moldura teórico-
metodológica e as diretrizes temáticas, por intermédio das quais 
a inserção regional e as alternativas conceituais do projeto serão 
descritas e avaliadas (ESMPU, 2004). 

A Resolução Conama n. 001/86 estabelece as diretrizes 
gerais e as atividades técnicas mínimas a serem desenvolvidas 
nos estudos ambientais e atribui ao órgão ambiental responsável 
pelo licenciamento a competência para fixar diretrizes adicionais 
julgadas necessárias. O TR é um documento balizador que visa a 
garantir o atendimento não apenas das orientações gerais 
contidas na citada Resolução, mas, sobretudo, de diretrizes que 
tratam das especificidades do projeto e das características e 
particularidades ambientais. O TR tem um papel muito importante 
no desenvolvimento das atividades geradoras de impactos 
significativos, papel esse que poderia ser mais bem explorado 
nos processos de licenciamento, a julgar pelo fato de que 
aspectos particulares de projetos não têm sido detalhados e 
analisados satisfatoriamente (ESMPU, 2004) 

http://www.idema.gov.br/
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Foi requisitado ao IDEMA o acesso a Estudos de 
Viabilidade Ambiental (EVA) e Planos de Controle Ambiental 
(PCA) de atividades petrolíferas. Mas foi informado por 
funcionário do órgão responsável pelo Setor de Petróleo que tais 
estudos não eram encontrados no órgão, ou seja, ficando claro 
mais uma vez que todo o processo de licenciamento fica restrito 
apenas aos Relatórios de Controle Ambiental, apesar da 
Resolução CONAMA 23 estabelecer critérios específicos de 
licenciamento para a atividade. 

Na presente análise do RCA, apenas os itens 6 
(identificação e análise dos impactos ambientais), 7 (medidas 
mitigadoras dos impactos ambientais);  8 (programa de 
acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais) e 9 
(conclusões) foram contemplados, haja vista que o foco de 
estudo trata sobre a água produzida, mais especificamente sobre 
o descarte desse poluente. 

Na seqüência apresenta-se o resumo do roteiro exigido 
pelo órgão ambiental em cada um dos itens acima citados.  

Para o item 6: Esta avaliação deverá levar em conta as 
fases de implantação e operação do empreendimento, 
considerando os seus impactos sobre os meios físico, biológico e 
antrópico. Os impactos deverão ser analisados com e sem a 
adoção das medidas mitigadoras. 

Para o item 7: deverão ser recomendadas medidas que 
venham minimizá-los ou eliminá-los no caso dos impactos 
ambientais negativos. As medidas mitigadoras deverão ser 
classificadas: quanto ao componente ambiental classificado, 
quanto à fase em que deverão ser implementadas, quanto ao 
caráter preventivo ou corretivo e sua eficácia, quanto à 
responsabilidade pela sua implantação e quanto ao custo. 

Para o item 8: deverão ser apresentados os programas 
detalhados da evolução dos impactos ambientais negativos e 
positivos causados pelo empreendimento, considerando as fases 
de implantação, operação e desativação (se for o caso). Deverão 
ainda ser incluídos itens, como: indicação e justificativa dos 
parâmetros analisados para avaliação dos impactos, indicação e 
justificativa da rede de amostragem, indicação e justificativa dos 
métodos de coleta e análise de amostra, indicação e justificativa 
da periodicidade de amostragem para cada parâmetro, indicação 
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e justificativa dos métodos empregados no processamento das 
informações levantadas. 

Para o item 9: apresentação das conclusões sobre os 
resultados obtidos na avaliação ambiental. 

Com esse termo de referência em mãos é que foram 
analisados 4 RCAs aprovados pelo órgão ambiental do estado do 
Rio Grande do Norte, o IDEMA, os seus itens 6, 7, 8 e 9 com o 
intuito de verificar o conteúdo sobre a água produzida, mais 
especificamente sobre os procedimentos de descarte desse 
poluente, pois como já descrito e bem estabelecido na literatura 
ambiental mundial, é tido como um dos principais fatores 
impactantes das atividades de exploração e lavra de petróleo e 
gás naturais. 

Para o estudo em tela, foram analisados os seguintes 
estudos ambientais: 

 RCA da perfuração de 8 poços petrolíferos no 
Campo de Estreito, município de Assu-RN; 

 RCA da perfuração de 20 poços de petróleo no 
campo de Alto Rodrigues, município de Alto 
Rodrigues-RN; 

 RCA da perfuração de 3 poços exploratórios no 
município de Mossoró/RN e 

 RCA da perfuração de 6 poços de petróleo no 
Campo de Porto Carão, município de 
Carnaubais-RN. 

Todos os relatórios foram realizados entre os anos de 
2005 e 2008, por uma mesma empresa. 

A analise dos RCAs foi feita criteriosamente para os itens 
6, 7, 8 e 9, sempre com o intuito de verificar procedimentos para 
com a água produzida. Após analise realizada nesses quatro 
RCAs, ficou patente que em nenhum deles o contaminante é 
sequer citado, apesar de esses estudos serem aprovados e 
estarem disponíveis pelo órgão licenciador.  

Os impactos ambientais nos relatórios são separados 
em: fase 1 (preparação da locação e acessos), fase 2 
(perfuração), fase 3  (completação) e fase 4 (produção), 
conforme o anexo B que apresenta o item 6  de um dos RCAs 
analisados, mas tal relatório pode ser extendido para os outros, 
pois são muito parecidos. 
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As etapas de exploração e perfuração são as mais 
problemáticas sob o ponto de vista ambiental, na medida em que 
interferem de forma direta com os ativos ambientais presentes 
nas áreas offshore (biota e feições geomorfológicas). Destacam-
se na etapa de perfuração a geração de lamas e cascalhos e a 
interferência com a biota. Na etapa de produção se destaca a 
geração das águas de produção e a interferência com as 
atividades antrópicas conflitantes, como é o caso do turismo, da 
navegação e da pesca artesanal e comercial (MARIANO; 
ROVERE, 2006). 

Conforme esses autores acima, a fase de produção 
destaca-se pela geração de água produzida, sendo no RCA 
tratada como fase 4. No entanto, nos RCAs analisados, 
simplesmente não existe nenhum tipo de informação em relação 
à identificação, mitigação ou monitoramento dos impactos 
ambientais prováveis que esse tipo de poluente possa provocar, 
ficando claro essa constatação ao olhar criteriosamente no anexo 
B. 

Em todos os RCAs, na análise dos componentes 
ambientais afetados, aparecem o ar, solo, vegetação, fauna, uso 
e ocupação do solo e patrimônio arqueológico e paleontológico. 
Muito estranho o fato de não aparecer o componente hidrográfico 
na análise dos impactos. A única vez em que aparece como 
componente ambiental afetado a água é na fase 4, sendo o 
impacto ambiental descrito como possível contaminação da água 
por derrame acidental de óleo, ou seja, os empreendedores 
indicam apenas como fonte de poluição para ecossistemas 
aquáticos um possível derramamento acidental de óleo. Porém, 
grande parte da literatura que trata sobre atividades petrolíferas 
dizem respeito à água produzida, com ênfase nos procedimentos 
de tratamento e descarte. A água produzida pode provocar 
impactos ambientais, principalmente para ecossistemas 
terrestres e aquáticos, mas os relatórios sequer indicam como 
um efluente gerado que pode vir a provocar impactos.  

O item 6 de um dos RCAs analisados trata sobre as 
medidas mitigadoras dos impactos ambientais. O termo de 
referência é muito claro quando pede que as medidas devem ser 
recomendadas e que venham a minimizar ou eliminar os 
impactos negativos, e maximizar o positivos. Ainda o 
empreendedor deve classificar quanto ao componente afetado, à 
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fase de implantação, ao caráter preventivo ou corretivo e quanto 
ao custo. Novamente os RCAs deixam muito a desejar no 
cumprimento das obrigações estabelecidas, pois apenas citam 
algumas medidas a serem estabelecidas sem objetivos definidos 
como a fase da implantação, o custo real efetivo e se o caráter é 
preventivo ou corretivo. 

Como o RCA é o único estudo exigido, não é possível, 
através da analise de todo o processo de licenciamento, indicar 
quais procedimentos estão sendo adotados com a água de 
produção, pois não foi possível sequer uma única citação sobre 
esse poluente nos estudos ambientais em foco. Novamente aqui 
fica o registro de que a legislação ambiental exige a identificação, 
mitigação e monitoramento de todos os impactos ambientais 
passíveis de ocorrer. Isso não significa que a empresa não esteja 
tomando os devidos procedimentos com esse poluente, mas 
essa falta de informação é preocupante. Pode ser que a água 
produzida esteja sendo encaminhada para uma estação coletora 
central, onde o tratamento seja efetuado e o seu descarte ou 
reaproveitamento em outras atividades esteja sendo realizado, 
mas nenhum tipo de procedimento foi identificado. 

Aqui fica uma crítica ao órgão licenciador do estado e 
para os profissionais que são responsáveis pela aprovação de 
tais licenciamentos, pois atividades petrolíferas desse tipo são 
altamente impactantes ao meio ambiente, e a falta de 
informações nos documentos a respeito dos procedimentos 
adotados com a água de produção proveniente desses campos 
petrolíferos é um erro grave. Já foi bastante discutido e 
informado, parágrafos acima, sobre a problemática ambiental da 
água produzida. É uma crescente a preocupação global com 
todos os procedimentos que devem ser realizados com esse 
poluente, desde o seu tratamento até o seu correto descarte, e 
todo esse processo deve ser realizado de maneira transparente e 
devidamente bem informada, para que pesquisas, estudos e 
aprimoramentos dos métodos possam ser executados. 

A água produzida está sendo negligenciada e ignorada 
nos relatórios de controle ambiental verificados. O RCA, sendo o 
único estudo ambiental exigido para as atividades de exploração 
e produção, deve apresentar e descrever detalhadamente todos 
os impactos ambientais prováveis, assim como medidas 
mitigadoras e monitoramento a curto, médio e longo prazo.  
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Em todos os itens analisados, 6, 7, 8 e 9, os RCAs não 
cumpriram por completo as exigências explicitadas no termo de 
referência. Em outras palavras, o termo de referência exigiu 
certos detalhamentos e refinamentos não verificados nos 
relatórios aprovados, comprometendo assim a qualidade dos 
estudos.  

O item 9, a conclusão dos relatórios. foi um item que 
também chamou a atenção negativamente. Vários parágrafos 
eram exatamente iguais entre os relatórios, e aqui fica uma 
indagação: como a perfuração de 20 poços de petróleo no 
município de Alto Rodrigues/RN pode ter exatamente as mesmas 
conclusões da perfuração de 6 poços no município de 
Carnaubais/RN? E em vários outros trechos dos relatórios 
surgiam parágrafos, e até mesmo folhas inteiras exatamente 
iguais, como se os autores fossem ―copiando e colando‖ 
impactos, medidas de mitigação, conclusões, e somente 
mudassem pequenos detalhes como a identificação e localização 
dos poços, por exemplo. Essas constatações não deixam 
dúvidas de que esses relatórios mostram-se incompletos e 
insuficientes como o pré-requisito para a retirada da licença 
requerida, agravado pelo fato de que o IDEMA o acata como 
único estudo ambiental exigido.  

Cada processo de licenciamento deve ser realizado em 
toda a sua extensão e conduzido de forma independente, os 
empreendedores devem estar cientes de que os estudos 
ambientais apresentados não têm o mero objetivo de conseguir a 
licença desejada, mas sim como um instrumento que venha a 
garantir a mínima geração de impactos negativos. Não servem 
apenas como documentos de aprovação, mas sim como roteiros 
descritivos sempre com o intuito de indicar, minimizar e monitorar 
os impactos passíveis de ocorrer para aquele dado local, ou para 
aquela dada região. Os documentos analisados passam a 
impressão de que os estudos estão sendo feitos muito iguais uns 
dos outros, com colocações demasiadamente parecidas, dando a 
impressão de que todos os RCAs são para um único 
empreendimento. Parece um trabalho escolar que apenas um 
aluno realizou, e outros fizeram cópias, mudando apenas o 
nome, endereço, e outros poucos detalhes. 

Outros estudos disponíveis e publicados também 
verificaram algumas inconsistências entre os termos de 
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referência e o relatório apresentado e aprovado, ou entre o que 
está escrito no relatório e a efetiva implantação do que ficou 
estabelecido.  

O trabalho de Prado Filho e Souza (2004) registrou a 
disparidade no que se refere à indicação e à efetiva implantação 
das medidas de controle ambiental estabelecidas nos 
EIA/RIMAs. Os autores constataram que algumas das medidas 
apresentadas nos estudos ambientais prévios apenas ficam 
listadas como propostas de mitigação de impactos, deixando de 
ser efetivamente executadas. Esses estudos de EIA/RIMA foram 
licenciados pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) 
do Estado de Minas Gerais. 

Costa e Borém (2007), em um estudo referente à 
avaliação biológica contente em um EIA-RIMA no estado de São 
Paulo, concluíram que o estudo sobre o Parcelamento Urbano 
Zona Habitacional de Interesse Social e Público - ZHISP, não 
atendeu de modo satisfatório as exigências legais previstas na 
Resolução CONAMA 001/86 e nos termos de referência EIA/ 
RIMA-IBAMA. Não atendeu também às recomendações técnicas 
preconizadas para um bom estudo do meio ambiente. 

 Zanzini (2001) apud Costa e Borém (2007) constatou 
que os estudos ambientais de EIA não atendem de modo 
satisfatório às exigências legais previstas na regulamentação 
disciplinadora do tema, com falhas no diagnóstico ambiental 
relacionadas à área de influência do projeto, definição de 
medidas mitigadoras, proposição de programas de 
monitoramento dos impactos, dentre outras. Tampouco atendem 
às recomendações técnicas preconizadas para o estudo do meio 
ambiente. 

Carneiro (2002), em um estudo abrangente analisando o 
estudo de impacto ambiental desenvolvido com referência às 
condições de gerenciamento ambiental de toda área hidráulica 
de um reservatório, observou que o EIA não atendeu a todos os 
requisitos exigidos pelos Art. 5º e 6º da Resolução Nº 001/86 do 
CONAMA. Em conseqüência sua qualidade como instrumento de 
gerenciamento, não só para o empreendimento, como também, 
para o meio ambiente no qual está inserido, fica bastante 
comprometida. 

Até mesmo um trabalho realizado pela ESMPU, Escola 
Superior do Ministério Público da União em 2004 revela as 
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deficiências em estudos de Impacto Ambiental. A ESMPU afirma 
que em estudos precedidos de TR foi freqüente a ausência de 
pesquisas e análises que atendessem adequadamente a ele. Em 
alguns casos analisados, as exigências arroladas nos TR foram 
desconsideradas; em outros, as recomendações do TR foram 
repassadas pelo órgão ambiental licenciador às etapas 
posteriores à emissão da Licença Prévia. Nesse caso até mesmo 
órgãos do governo criticam a atuação, aprovação e fiscalização 
em acordo com a lei, de estabelecimentos que necessitam dos 
procedimentos de licenciamento ambiental.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise de RCAs com o intuito de verificar os 
procedimentos adotados com a água produzida, com destaque 
para o descarte desse contaminante foi realizada, e a conclusão 
é de que os relatórios verificados simplesmente negligenciaram e 
ignoraram um dos principais contaminantes produzidos pelas 
atividades de exploração e produção de petróleo. Não existe 
nenhum tipo de citação envolvendo a água produzida em todos 
os relatórios analisados.  

O termo de referência fornecido pelo IDEMA, caso fosse 
devidamente cumprido em todos os seus itens e subitens seria 
suficiente para a aprovação das atividades, pois ele é bem 
abrangente. No entanto, na prática o que se verifica é apenas o 
cumprimento de uma parcialidade sem o devido aprofundamento 
e detalhamento do que é requerido, comprometendo a qualidade 
dos estudos. 

Enquanto diversos países têm atentado e olhado com 
mais atenção e perícia para a problemática da água produzida, o 
órgão ambiental estadual simplesmente deixa passar em branco 
a fiscalização e disponibilização da informação com 
procedimentos a serem realizados com esse poluente. 

Esse estudo contempla a falha atuação específica do 
IDEMA na aprovação de RCAs analisados sob a ótica de 
procedimentos adotados com a água produzida, mas outros 
estudos baseados na atuação de outros órgãos governamentais 
de proteção ambiental também apresentaram resultados 
parecidos em outras atividades que geram distúrbios ambientais. 
Tais estudos apontaram enormes deficiências nos procedimentos 
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de licenciamento ambiental aprovados. Os resultados indicam 
estudos insatisfatórios e incompletos principalmente no tocante a 
analise, minimização, mitigação e acompanhamento dos 
impactos ambientais, justamente uma das fases mais 
importantes do licenciamento ambiental. 

O processo de elaboração e aprovação de RCAs no 
estado do Rio Grande do Norte mostrou estar longe do ideal.  Ao 
não identificarem e analisarem suficientemente todos os 
potenciais impactos dos empreendimentos, os estudos deixam 
de revelar a equação completa de benefícios e ônus. 

Apesar dos diversos problemas, os erros devem ser 
apontados e corrigidos da melhor maneira possível, sendo as 
análises desses estudos ambientais essenciais com a finalidade 
principal de que esses, um dia, alcancem um nível satisfatório tal 
que evitem, ao máximo, a degradação de ecossistemas. 
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
AMBIENTAL NA FASE DE PERFURAÇÃO: O CASO DE 
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INTRODUÇÃO 

A história da perfuração de poços de petróleo iniciou-se 
em 1859, nos Estados Unidos da América (EUA), mas somente 
na segunda metade do século XX, a questão ambiental passou a 
ter relevância legal através da exigência de realização da 
Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, para empreendimentos 
nos EUA, que logo foram acompanhados por outros países 
desenvolvidos (SÁNCHEZ, 2006). No Brasil, as primeiras 
sondagens datam de 1892 e, somente em 1981, foi promulgada 
a Lei Federal 6.938, que trata da Política nacional do Meio 
Ambiente, legalizando a AIA em todo o país (PRADO FILHO; 
SOUZA, 2004). No Rio Grande do Norte (RN), perfurações 
pioneiras ocorreram nos anos 70 e, em 1982, o Estado instituiu a 
Política e o Sistema Estadual de Controle e Preservação do Meio 
Ambiente (Lei 5.147), já substituída pela Lei Complementar 
272/2004 (MACEDO, 2007). 

No Rio Grande do Norte, o Programa de Monitoramento 
dos Impactos Ambientais (PMA) constitui um dos itens da AIA 
apresentada no ato de solicitação da Licença Prévia para 
perfuração de poços de petróleo (LPper), expedida pelo Instituto 
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA), 
órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental. A 
expedição da LPper está condicionada à apresentação, pelo 
empreendedor, do Relatório de Controle Ambiental (RCA), 
documento que apresenta a AIA, além de outras exigência legais.  

Análises de estudos ambientais mostram diferenças no 
que é proposto e o que realmente é executado na prática e 
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importantes ações, previstas nos estudos, deixam de ser 
executadas e constituem apenas listas propostas ao órgão 
ambiental (PRADO FILHO; SOUZA, 2004). Dentro desse 
contexto, o principal objetivo do presente trabalho é apresentar, 
por meio de estudos in loco, como é realizada a implementação 
do Programa de Monitoramento Ambiental (PMA) durante a fase 
de perfuração exploratória de três poços de petróleo licenciados 
pelo IDEMA e comparar se as ações de monitoramento 
correspondem com o que é estabelecido pelo órgão ambiental. 
 

A PERFURAÇÃO E O PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
AMBIENTAL 

A perfuração de um poço é a maneira de se obter dados 
diretos sobre a presença de petróleo na rocha reservatório, 
comumente encontrada em sub-superfície, realizada através de 
uma sonda que perfura as rochas pela ação da rotação e peso 
aplicados a uma broca existente na extremidade de uma coluna 
de perfuração (CORRÊA, 2003; FARIA JR, 2005; SANTOS, 
2006; THOMAS, 2001).  

As rochas atravessadas são fragmentadas gerando 
cascalhos que são trazidos à superfície pela ação de fluidos ou 
lama de perfuração que, dentre outras finalidades, são 
responsáveis pelo equilíbrio das pressões no interior do poço, 
evitando riscos de desmoronamentos. Estudos ambientais 
realizados em diferentes campos petrolíferos brasileiros citam 
diversos impactos negativos, inerentes à atividade de perfuração, 
que devem ser monitorados conforme exigências legais (DEVON, 
2006; PETROBRAS, 2005, 2006a e 2006b).  

O Termo de Referência do IDEMA, documento que 
norteia o RCA, indica que no PMA, para a perfuração de poços 
exploratórios devem constar  

os programas detalhados de 
acompanhamento da evolução dos 
impactos ambientais positivos e negativos 
causados pelo empreendimento, 
considerando-se as fases de implantação, 
operação e desativação (se for o caso), bem 
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como situações de acidentes‖. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2009, p.4).  

Esse órgão também estabelece que o programa 
contemple os seguintes itens: 

Indicação e justificativa dos parâmetros 
selecionados para avaliação dos impactos 
sobre cada um dos fatores ambientais 
considerados; 

Indicação e justificativa da rede de 
amostragem incluindo seu dimensionamento 
e distribuição espacial; 

Indicação e justificativa dos métodos de 
coleta e análise de amostras; 

Indicação e justificativa da periodicidade de 
amostragem para cada parâmetro, segundo 
os diversos fatores ambientais; 

Indicação e justificativa dos métodos 
empregados no processamento das 
informações levantadas, visando a retratar o 
quadro da evolução dos impactos 
ambientais causados pelo empreendimento. 
(RIO GRANDE DO NORTE, 2009, p.4).  

Looijen (2004) refere-se ao monitoramento ambiental 
como a [...] coleta sistemática de dados ambientais através de 
repetidas medições, sendo um mecanismo para garantir que as 
medidas mitigadoras tenham sido implementadas com eficácia 
[...]. Sánchez (2006, p. 358) destaca a compatibilidade do 
monitoramento com os impactos previstos e apresenta 4 itens 
que devem constar no seu conteúdo mínimo: 1) os parâmetros a 
serem monitorados; 2) a localização das estações de coleta; 3) a 
periodicidade das amostragens e 4) as técnicas de coleta, 
preservação e análise das amostras. 
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A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO 

 Os técnicos visitam o empreendimento e acompanham a 
concretização das ações previstas no programa com a finalidade 
de elaborar o Relatório de Monitoramento Ambiental (RMA), 
exigência do IDEMA apresentada no ato da liberação da LPper, 
que deverá ser entregue ao órgão no processo de solicitação da 
licença de operação (LO). O RMA é direcionado para atender as 
condicionantes do órgão ambiental, dentre as quais se destacam: 

o empreendedor deverá apresentar ao 
IDEMA, no pedido de licença de operação 
os seguintes documentos: Relatório de 
Monitoramento Ambiental – RMA, previsto 
nos estudos ambientais, ilustrados com 
fotografias, incluindo acondicionamento e 
destino final dos resíduos gerados.  

o empreendedor deverá implantar e cumprir 
rigorosamente todas as medidas 
mitigadoras e monitoramento dos impactos 
ambientais, apresentados no RCA, relatório 
de controle ambiental. 

apresentar comprovação da execução do 
programa de educação ambiental para os 
trabalhadores envolvidos no processo 
operacional e demais ações desenvolvidas 
na fase de perfuração do poço. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2008, p.1-2). 

Os objetivos propostos no programa de monitoramento 
visam à concretização de três metas que contemplam as 
condicionantes do órgão ambiental e demonstra a eficácia da 
implementação programa de acordo com o cumprimento das 
mesmas. As metas apresentadas no documento ambiental são 
as seguintes: 

1. realizar acompanhamentos periódicos e 
sistemáticos com registro das atividades 
realizadas de adequação da locação do 
poço, perfuração do poço e completação, 
considerando os componentes do sistema 
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ambiental (ar, solo, água superficial, água 
subterrânea, vegetação, fauna, uso e 
ocupação do solo e patrimônio arqueológico 
e paleontológico). 

2. realizar um treinamento para 
trabalhadores contendo as informações 
técnicas e científicas; 

3. elaborar um documento contendo o 
relatório do Curso ministrado. (ECOPLAM, 
2006, p.8-1/8). 

 A primeira meta é concretizada quando os técnicos 
realizam os acompanhamentos periódicos ao empreendimento e 
registram as ações propostas no documento ambiental (RCA) 
através do registro escrito, fotográfico e filmagem. A totalidade 
das medidas mitigadoras é acompanhada, desde a abertura e 
manutenção das vias de acesso à locação dos poços até a etapa 
realizada naquele momento. Martins e Silveira (2009) descrevem 
integralmente o acompanhamento da implementação do 
programa de monitoramento, referente aos poços em questão. 

 O treinamento dos trabalhadores, previsto como a 
segunda meta, consiste na realização de curso sobre educação 
ambiental direcionado para a conscientização dos trabalhadores 
em relação à preservação da fauna, coleta seletiva, áreas 
restritas ao fumo e limpeza do ambiente, dentre outras atividades 
educativas. 

 A terceira meta é a elaboração do já citado Relatório de 
Monitoramento Ambiental a ser submetido ao IDEMA. 

O PMA foi dividido em três atividades, subdivididas em 
fases, conforme o quadro 1. No RCA, para cada fase do quadro 1 
são acrescentados os prováveis impactos previstos e as medidas 
mitigadoras a serem adotadas. Os impactos previstos são 
analisados para os meios físico, biológico e antrópico e os 
componentes ambientais considerados estão representados pelo 
ar, solo, águas superficiais, águas subterrâneas, vegetação, 
fauna e uso e ocupação do solo. 



 

 

120 

 

Atividade Fases 

1. adequação do 
poço 

adequação  

2. perfuração manobra de coluna; circulação de fluido 
de perfuração; perfuração; uso de 
máquinas de combustão interna; 
perfilagem e cimentação. 

3. completação circulação de fluido; uso de máquinas de 
combustão interna; correção da 
cimentação e montagem do canhão. 

Quadro 1 – Resumo das atividades e fases do Programa de Monitoramento. 
ECOPLAM (2006). 

A adequação consiste basicamente na montagem da 
sonda de perfuração na locação do poço. A perfuração é a etapa 
de atravessar as rochas em subsuperfície, no caso dos poços em 
questão utilizou-se inicialmente sonda roto pneumática, até 
atingir profundidades de 6 a 9 metros e, a partir daí, ocorre a 
substituição da mesma por sonda rotativa terrestre, até atingir a 
profundidade final do poço. A completação é a etapa de equipar 
o poço para produzir provisoriamente os fluidos da formação a 
fim de se fazerem os devidos testes de formação, para verificar a 
viabilidade econômica do reservatório. 

No quadro 2 são apresentados exemplos de ações de 
monitoramento previstas nas três atividades da perfuração, que 
são alvo das observações dos técnicos. É evidente que o 
conteúdo principal do programa consiste da identificação dos 
impactos ambientais e as medidas mitigadoras previstas, ou seja, 
não há menção sobre rede de amostragem, coleta e análise de 
amostras, periodicidade da amostragem dos fatores ambientais 
considerados, itens exigidos no próprio Termo de Referência do 
órgão licenciador.  

Na prática, há o acompanhamento da implementação 
das medidas previstas concomitantemente à realização da 
perfuração, descaracterizando as próprias exigências do órgão 
ambiental e os conteúdos previstos em Looijen (2004) e Sánchez 
(2006).  
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 Prováveis impactos Medidas previstas 

A
d
e

q
u
a
ç
ã

o
 

d
o
 p

o
ç
o

 
Aumento do trânsito nas 
vias 

Redução da velocidade dos 
veículos; borrifamento com 
água. 

P
e
rf

u
ra

ç
ã

o
 

Influxo de fluidos; 
Lançamento de 
óleo/água. 

Produção de fluidos e gases 
contemplados nos programas 
de perfuração e no projeto do 
poço. 

Produção de ruídos no 
ar e cascalho na água. 
 

Manutenção periódica dos 
equipamentos; separação 
cascalho/líquido para a 
central de resíduos. 

Risco de vazamento de 
óleo na fauna, uso e 
ocupação do solo e nas 
águas. 

Execução de inspeção, 
controle e proteção dos 
equipamentos. 

C
o
m

p
le

ta
ç
ã
o

 

Influxo de fluido; 
contaminação de águas; 
prejuízos ao uso e 
ocupação do solo. 

Adensamento do fluido de 
acordo com as normas 
vigentes. 
 

Quadro 2 – Exemplos de ações previstas no Programa de Acompanhamento e 
Monitoramento dos Impactos Ambientais. ECOPLAM (2006). 

No empreendimento, os técnicos registram a 
implementação das medidas previstas, por exemplo, na atividade 
de adequação do poço, registra-se a realização do borrifamento 
com água nas vias de acesso (Figura 1) e o respeito aos limites 
de velocidades dos veículos. Na fase de perfuração, influxo de 
fluidos da formação e vazamentos são os principais impactos. As 
destinações do fluido de perfuração e do cascalho das rochas 
fragmentadas pela sonda são acompanhadas de especial 
atenção, pois a condicionante ambiental determina que seja 
apresentado o destino final dos resíduos gerados. Neste caso, 
registram-se a retirada e a separação do fluido de perfuração e 
do cascalho, ainda no local da perfuração (Figura 2), o transporte 
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e o descarte dos resíduos no depósito localizado no Estado da 
Paraíba (Figura 3). 

 
Figura 1 – Borrifamento com água em via de acesso para 
reduzir a emissão de partículas no ar devido ao aumento do 
trânsito. Fotografia: Cícero Cesino. 
 
 

 
Figura 2 – Retirada do fluido de perfuração e do cascalho 
de rochas fragmentadas pela sonda. Fotografia: Rosiney 
Martins 

Ao término das observações é feita a análise da eficácia 
do programa, pautada no percentual do número de medidas 
previstas e efetivamente implementadas durante a operação. No 
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caso da etapa denominada perfuração, do total de 5 medidas 
previstas apenas a que trata da redução da emissão de ruídos 
não foi implementada, haja vista não existir áreas contidas e 
protegidas em cabine para as máquinas que emitem forte ruído, 
resultando numa eficácia de 80% para a etapa. 

 

 
Figura 3 – Depósito dos fluidos de perfuração e completação. 
Fotografia: Cícero Cesino. 

 
ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO 

 Ao se comparar a proposta apresentada no RCA e a 
implementação prática do PMA, nota-se um significativo 
deslocamento dos conteúdos ao se comparar com o referencial 
teórico e o Termo de Referência do IDEMA. Na própria proposta 
do programa é evidente que o mesmo contempla a 
implementação das medidas mitigadoras como ação de 
monitoramento.  

O Termo de Referência do IDEMA, conforme já 
apresentado, estrutura o programa de monitoramento em 
concordância com Looijen (2004) e Sánchez (2006), porém, as 
próprias condicionantes do órgão direcionam a prática para as 
ações da forma que foram apresentadas, ou seja, o órgão 
ambiental aceita o monitoramento baseado na implementação de 
medidas mitigadoras e desprovido de quaisquer coletas e 
análises dos elementos ambientais considerados. 
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Numa análise preliminar, tanto a proposta do RCA como 
a implantação do PMA do empreendimento em foco não atendem 
às expectativas legais previstas no processo de licenciamento 
ambiental. Em contrapartida, numa visão pautada na análise 
técnica do órgão ambiental, nota-se a sintonia entre o programa 
proposto e as exigências do órgão licenciador. 

A justificativa da elaboração do PMA do empreendimento 
em questão é ―[...] atender as exigências do Termo de 
Referência, elaborado pelo órgão competente, IDEMA [...]‖ 
(ECOPLAM, 2006). Ainda na justificativa é apresentado o 
conteúdo geral do Programa que ―[...] constará das medidas 
mitigadoras adotadas para o acompanhamento dos prováveis 
impactos ambientais positivos e negativos promovidos pelo 
empreendimento‖ e que o mesmo ―[...] visa acompanhar e avaliar 
o grau de alteração produzido no meio ambiente bem como, a 
eficiência das medidas mitigadoras sugeridas com o 
acompanhamento e monitoramento integrado [...]‖ (ECOPLAM, 
2006). 

 É fato que o IDEMA exige, no item oito do Termo de 
Referência, a elaboração do programa dentro do RCA submetido 
para a concessão da LPper para a perfuração de poços de 
petróleo, portanto, realmente o projeto é um atendimento legal ao 
órgão licenciador, porém, o conteúdo não contempla as exigência 
previstas, e esse deslocamento é sugerido pelas próprias 
condicionantes do órgão ambiental. Registrar a implantação de 
medidas mitigadoras como forma de acompanhamento dos 
prováveis impactos não constitui conteúdo de programa de 
monitoramento, já que dentre os objetivos do mesmo está 
apresentar o grau de impacto ambiental através da avaliação das 
mudanças físicas, químicas e biológicas do meio ambiente (DIAS 
et al, 2005; TOLDOR JR et al, 2005). 

O objetivo geral do programa é acompanhar e monitorar 
os impactos ambientais visando minimizar e/ou eliminar os 
possíveis impactos negativos causados ao meio ambiente. O 
acompanhamento é uma etapa do processo de AIA relacionada à 
implementação das medidas mitigadoras pelo empreendedor, já 
que existe uma percepção de um amplo descolamento entre o 
que é proposto e o que realmente é realizado, quando se trata da 



  

 

125 

 

real implementação das medidas mitigadoras. Observa-se que há 
o acompanhamento da implementação de medidas mitigadoras 
propostas no programa, porém, não concretizando o 
monitoramento, pelos motivos já apresentados. 

Os objetivos específicos do programa estudado 
consistem de uma lista com nove itens que relacionam medidas 
mitigadoras, programa de educação ambiental para os 
trabalhadores e acompanhamento das mesmas, ou seja, itens 
não relacionados com os objetivos esperados de um programa 
de monitoramento. 

Na metodologia do programa está prevista a elaboração 
do Relatório de Monitoramento Ambiental (RMA) que 
contemplará os ―[...] componentes ambientais susceptíveis de 
alterações identificados a partir dos prováveis impactos descritos 
anteriormente, os quais deverão ser observados no intuito de se 
manter sob controle [...]‖ (ECOPLAM, 2006) 

A apresentação do RMA é uma condicionante do IDEMA 
apresentada quando da liberação da LPper, para a liberação da 
Licença de Operação, assim apresentada: ―[...] O RMA deverá 
ser ilustrado com fotografias, incluindo o acondicionamento e 
destino final dos resíduos gerados [...]‖ (RIO GRANDE DO 
NORTE, 2008, p.1-2). Desta forma o órgão licenciador direciona 
as atividades do empreendedor, relativos ao monitoramento, para 
o que está sendo desenvolvido no empreendimento estudado, 
fato comprovado nos elevados percentuais obtidos na análise da 
eficácia do programa (MARTINS; SILVEIRA, 2009). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O empreendedor interessado na liberação da Lpper para perfurar 
poços exploratórios no RN deve estar atento sobre a maneira 
específica com que o órgão licenciador utiliza na análise, 
acompanhamento da implementação e avaliação da eficácia do 
programa de monitoramento ambiental, pois o que é solicitado na 
prática não condiz com a estrutura apresentada no termo de 
referência e disponível no sítio do IDEMA (RIO GRANDE DO 
NORTE, 2009). 
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O direcionamento dado ao monitoramento pelo órgão 
ambiental pode ser entendido pela própria realidade local da 
perfuração de poços exploratórios, neste caso, o poder público 
monitora os impactos efetivamente relacionados com a atividade 
e implementa mitigações simultâneas ao desenvolvimento da 
atividade.  

É importante frisar a impossibilidade de se fazer uma 
análise mais aprofundada da implementação do monitoramento, 
pautada nas visões do referencial teórico, do empreendedor e do 
poder público, sobre os argumentos que direcionam ações 
práticas diferentes do que se espera no campo teórico. Fica 
evidente que o assunto não se esgota com esta pesquisa, ao 
contrário, abre-se um novo leque de discussões em que o 
Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do 
Norte (IFRN) tem papel fundamental, na medida em que pode 
aprofundar as linhas de pesquisas já existentes, que viabilizaram 
a realização deste curso de especialização em licenciamento 
ambiental onshore, e ainda avançar em atividade de extensão 
em parcerias com as empresas que atuam na área e órgãos do 
poder público.  
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AMBIENTAL NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE 
CONTROLE AMBIENTAL DE ATIVIDADE PETROLÍFERA 
ONSHORE 
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INTRODUÇÃO 
 
 Nas últimas décadas, a atividade de exploração e 
produção de petróleo no país tem se tornado cada vez mais 
intensa. De acordo com o Relatório Anual 2003-2004 da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o 
mercado do petróleo e gás natural teve um desempenho muito 
acima do observado por outros setores da economia nacional – 
impulsionado, principalmente, pelo regime regulado do monopólio 
da União, pela abertura do mercado de exportação e produção 
de petróleo e gás natural e pela intensificação das atividades da 
Petrobras e de outras empresas do setor (AGÊNCIA NACIONAL 
DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2009). 
No ano de 2005, a produção brasileira de óleo e líquido de gás 
natural alcançou média diária de 1,68 milhões de barris, com 
projeção de produção para o ano de 2010 de 2,3 milhões de 
barris por dia (PETROBRAS, 2009). 
 Todos esses dados são reflexos de vultosos 
investimentos e pesquisas voltados ao objeto de primordial 
importância deste ramo de atividade: a exploração de recursos 
minerais do subsolo para, mais adiante, serem transformados em 
bens de consumo dotados de valor econômico.  
 Segundo Menezes (2007), na exploração de jazidas são 
necessárias três etapas de trabalho: inicial, intermediária e 
avançada. A primeira delas tem como foco a definição da 
estrutura, identificação dos reservatórios, inferências sobre o 
mecanismo atuante, determinação de parâmetros para avaliação 
de volumes e qualidade de reservatórios, confecção de seções 
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estratigráficas e estruturais e mapeamentos diversos, estudos 
iniciais de reservatório e de viabilidade e plano de lavra.      

Na etapa intermediária, são desenvolvidos trabalhos de 
perfuração dos poços de desenvolvimento, acompanhamento do 
plano de desenvolvimento, ajustamento de mapas e unidades 
produtoras de acordo com o histórico de produção, recuperação 
secundária e recompletações e monitoramento de fluidos e 
pressões. Finalmente, na terceira etapa, são realizados estudos 
detalhados, atualização de seções e mapas, simulação, 
proposição de locações adicionais, ajustes adicionais e métodos 
especiais.  

Para a sociedade industrial e de consumo, a elevada 
importância do petróleo deve-se ao fato desta fonte de energia 
(MARTINS, 2003): 

 possuir alto poder calorífico, bem como uma 
ampla versatilidade – tendo em vista a 
diversidade de suas aplicações; 

 apresentar-se enquanto um combustível líquido – 
fator este que facilita de sobremaneira o seu 
transporte, e; 

 ter sido capaz de estruturar uma indústria em 
torno de si, a chamada Indústria do Petróleo, 
com elevado grau de organização em escala 
mundial. 

 
Mariano (2001) afirma que a importância do petróleo em 

nossa sociedade, tal como está atualmente organizada, é 
extensa e fundamental. Além de fornecer energia, seus derivados 
são a matéria-prima para a manufatura de inúmeros bens de 
consumo, tendo, deste modo, um papel cada dia mais presente 
na vida das pessoas. 

Mesmo perante todo o seu prestígio, no que tange ao 
potencial poluidor, a atividade petrolífera não difere muito das 
indústrias de um modo geral, sendo considerada como grande 
geradora de efeitos nocivos ao meio ambiente. A indústria do 
petróleo produz resíduos sólidos, líquidos e gasosos, 
potencialmente geradores de impactos ao meio ambiente.  

Mais precisamente, na Engenharia de Petróleo, os 
processos de perfuração e produção são os que geram a maior 
quantidade de rejeitos (COUTO, 2007). Em particular, destaca-se 
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o resíduo composto pelo fluido de perfuração e seus agregados 
(óleo, cascalhos, areias e argilas).  

O controle desses sólidos aderidos ao óleo é responsável 
por praticamente todos os custos referentes ao tratamento do 
efluente (lama) outrora circulado no poço. Todas as frações 
sólidas consistem em um considerável passivo ambiental a se 
atentar, em função da quantidade gerada, ausência e/ou 
indefinição de tecnologias de tratamento e de disposição final. O 
fluido de perfuração está relacionado diretamente ou 
indiretamente com quase todos os problemas de perfuração. 

Com vistas ao desenvolvimento ambiental e com o intuito 
de regulamentar os processos de produção de petróleo, 
evitando-se o surgimento de empreendimentos com potencial 
poluidor/degradador, foi criado, como instrumento da Política 
Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento e a revisão de 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.   

Segundo Pegado (2007), o licenciamento ambiental é 
considerado o mais importante mecanismo de controle do poder 
público com relação às atividades econômicas que interferem no 
meio ambiente. Tal procedimento ocorre nos três níveis de 
governo, conforme a natureza da atividade a ser licenciada.  

Lanna (1995, p.143), afirma que o licenciamento 
ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 
Ambiente, exigidos para ―a construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimento de atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente 
poluidoras‖. 

O Art. 1º, Incisos I e II, da Resolução CONAMA n.º 
237/1997, define licenciamento ambiental como procedimento 
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadores de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, considerando as disposições legais e 
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso 
(BRASIL, 1997).  

De acordo com a mesma resolução, o referido Conselho 
estabeleceu a divisão de competências entre os órgãos 
licenciadores. No Quadro 1, encontra-se definido a que órgão 
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compete o licenciamento ambiental, de acordo com as 
características do empreendimento que se pretende licenciar. 

No Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com o Art. 
6º da Lei Complementar Estadual n.° 272/2004, o Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente (IDEMA) é o responsável por executar, 
coordenar e supervisionar a Política Estadual do Meio Ambiente 
(RIO GRANDE DO NORTE, 2004). Desta forma, todos os laudos 
vinculados ao licenciamento ambiental, na esfera estadual, são 
emitidos por esta autarquia.  

O Art. 47 da Lei Complementar Estadual n.° 336/2006 
dita que, no processo de licenciamento para a perfuração de 
poços para a identificação ou exploração de jazidas de 
combustíveis líquidos e gás natural, serão exigidas quatro (04) 
modalidades de licenças, sendo elas a Licença Prévia para 
Perfuração (LPper), Licença Prévia de Produção para Pesquisa 
(LPpro), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
(RIO GRANDE DO NORTE, 2006). 

A LPper, ainda pela Lei Complementar supracitada, será 
concedida para a atividade  de perfuração de cada poço, 
mediante a precedente apresentação, pelo empreendedor, do 
Relatório de Controle Ambiental (RCA) das atividades e a 
delimitação da área pretendida.  

 
 
 
 

Órgão responsável pelo 
licenciamento 

Quando o empreendimento for: 

IBAMA - Localizado ou desenvolvido 
conjuntamente no Brasil e em país 
limítrofe, no mar, territorial, na 
plataforma continental, na zona 
econômica exclusiva, em terras 
indígenas ou em unidades de 
conservação do domínio da 
União; 

- Localizado ou desenvolvido em 
dois ou mais Estados; 

- Causador de impactos 
ambientais que ultrapassem os 
limites territoriais do País ou de 
um ou mais Estados; 



  

 

135 

 

- Destinado a pesquisar, lavrar, 
produzir, beneficiar, transportar, 
aramazenar e dispor material 
radioativo, em qualquer estágio, 
ou que utilizem energia nuclear; 

- Desenvolvido em bases ou 
empreendimentos militares; 

De esfera estadual - Localizado ou desenvolvido em 
mais de um Município ou em 
unidades de conservação de 
domínio estadual ou do Distrito 
Federal 

 

- Localizado ou desenvolvido em 
florestas e demais formas de 
vegetação natural de preservação 
permanente 

 

- Causador de impactos 
ambientais diretos que 
ultrapassem os limites territoriais 
de um ou mais Municípios 

 

De esfera municipal - Gerador de impactos ambientais 
de dimensão local 

Quadro 1 – Distribuição de competências quanto ao licenciamento ambiental, 
segundo o CONAMA.                                           
Fonte: Pegado, Araújo e Salvador (2007)  
 

Para elaboração do RCA o empreendedor deve 
considerar inicialmente o Termo de Referência específico a este 
estudo ambiental, emitido pelo IDEMA. No roteiro básico deste 
Termo, o sexto item, intitulado Identificação e Análise dos 
Impactos Ambientais, exige que:  

   
No estudo de identificação e avaliação dos 
impactos ambientais do empreendimento 
deverão ser apresentados os critérios para 
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definição e interpretação da magnitude, da 
freqüência e, consequentemente, da 
importância dos impactos ambientais, em 
relação ao fator ambiental afetado e em 
relação aos demais impactos identificados, 
explicando a metodologia utilizada na sua 
elaboração. Os impactos deverão ser 
analisados com e sem a adoção das medidas 
mitigadoras (RIO GRANDE DO NORTE, 2008).    
 

Durante a pesquisa, foram analisados RCA’s referentes à 
perfuração de poços de petróleo e foi observado que uma 
parcela ainda significativa desses relatórios não faz alusão aos 
problemas ambientais decorrentes do rejeito resultante da 
utilização do fluido de perfuração. 

Dessa forma, o presente trabalho de conclusão de curso 
visa a analisar e discutir a importância da inclusão do rejeito do 
fluido de perfuração como passivo ambiental na atividade 
petrolífera. 

A importância desse estudo vai além do escopo 
acadêmico, pois o desenvolvimento e aplicação de pesquisas 
científicas visando encontrar soluções para um progresso 
sustentável, e que repercutam positivamente para o meio 
ambiente, estão diretamente relacionados a uma melhor 
qualidade de vida para as próximas gerações. O compromisso 
com o desenvolvimento sustentável supera as obrigações éticas 
e morais, tornando-se uma demanda da sociedade (MARIANO, 
2001).  

O curso de Especialização em Licenciamento Ambiental 
Onshore, realizado nas instalações do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 
faz parte do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 
Petróleo e Gás Natural (PROMINP), contando com a 
coordenação geral do Ministério de Minas e Energia e com a 
coordenação executiva da Petrobras.  Nesse curso, procurou 
desenvolver uma pesquisa em que a discussão direcionou-se 
para a importância em se fazer referência ao fluido de perfuração 
como passivo ambiental em estudos que visem a obtenção de 
licença prévia para perfuração (LPper). 
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FLUIDOS E REJEITOS DE PERFURAÇÃO 
 
 A perfuração de um poço de petróleo tem como 
finalidade o escoamento da mistura de compostos orgânicos 
(hidrocarbonetos), abrigados no subsolo, através da criação de 
uma conexão entre a superfície e a rocha reservatório. 
 Para a realização desse procedimento, são necessários 
inúmeros mecanismos que utilizam um maquinário bastante 
robusto (Fotografia 1), bem como produtos e substâncias 
químicas imprescindíveis a este tipo de atividade, destacando-se 
o fluido de perfuração. 
 

 
Fotografia 1 – Produção de petróleo e perfuração de poços no litoral do RN 

 
Os fluidos de perfuração, também denominados de 

lamas de perfuração, são, de uma maneira geral, sistemas 
multifásicos, que podem conter água, material orgânico, sais 
dissolvidos e sólidos em suspensão nas mais diversos 
proporções (SERRA, 2003). Considera-se que, tanto do ponto de 
vista técnico como do econômico, o sucesso da perfuração de 
um poço depende fortemente da composição do fluido e dos 
cuidados para a manutenção de suas propriedades durante a 
perfuração (CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL, 2003). 
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As principais propriedades físicas do fluido de perfuração 
são: 

 Massa específica: definida como a massa do fluido por 
unidade de volume, nas unidades lb/gal, lb/pé³ e, às 
vezes, psi/m. O peso do fluido normalmente é maior que 
a pressão de poros e menor que a de fratura das 
formações expostas. 

 Parâmetros reológicos: parâmetros muito importantes 
para o cálculo de perda de carga no sistema de 
circulação. As medidas são feitas através de um 
viscosímetro. Na sonda é muito utilizado o Funil Marsh 
para uma analise qualitativa da reologia. 

 Filtrado: o filtrado é importante para quantificar a invasão 
da parte líquida do fluido para a formação. Essa invasão 
tem efeito adverso, pois pode causar dano na zona 
produtora, desmoronamento de folhelhos hidratáveis e 
prisão da coluna devido ao reboco muito espesso. 

 Teor de sólidos: o teor de sólidos alto pode causar 
diversos problemas, dentre os quais: aumento na 
densidade, viscosidade e forças géis do fluido, 
acarretando maior pressão de bombeio e menor taxa de 
penetração, maior desgaste nos equipamentos devido à 
presença de sólidos abrasivos e reboco mais espesso, 
podendo causar prisão da coluna. 

 Já as propriedades químicas a serem mantidas são: 

 pH: o pH dos fluidos de perfuração normalmente 
encontra-se no intervalo alcalino (pH > 7) para reduzir a 
taxa de corrosão e aumentar a eficiência dos 
dispersantes. 

 Teor de cloretos: o teor de cloretos está ligado com a 
salinidade do fluido de perfuração, sendo sua 
determinação feita por titulação com nitrato de prata. A 
determinação da salinidade é importante na detecção de 
influxo de água ou perfuração de domos salinos. 

 Teor de bentonita: o teor de bentonita dá uma indicação 
quantitativa de sólidos ativos (argila) no fluido de 
perfuração. O teste é importante para identificar as 
características coloidais do sistema. 
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 Alcalinidade: o termo alcalinidade indica a habilidade de 
uma solução para reagir com um ácido. 

 A utilização de um fluido é essencial na perfuração de um 
poço, podendo exercer diversas funções (DARLEY; GRAY, 
1998): 

 Carrear o material cortado pela broca e transportá-lo para 
a superfície através do espaço anular do poço; 

 Resfriar e limpar a broca; 

 Reduzir a fricção entre o colar da coluna de perfuração e 
as paredes do poço; 

 Manter a estabilidade da seção do poço não revestida; 

 Controlar a pressão para evitar a entrada de fluxos de 
óleo, gás ou água provenientes das rochas perfuradas; 

 Formar uma torta (reboco) pouco espessa, de baixa 
permeabilidade, que sele os poros e outras aberturas na 
formação penetrada pela broca; 

 Ajudar na coleta e interpretação de informações 
disponíveis a partir de amostras de calha, testemunho de 
sondagem e perfis elétricos; 

 Promover o efeito de flutuação. A tubulação de um poço 
imerso no fluido tem seu peso reduzido devido ao 
empuxo, reduzindo a tensão no mecanismo de 
perfuração. 

No desenvolvimento de estratégias voltadas à operação de 
perfuração, a escolha do fluido é tida como uma das etapas mais 
importantes. Para que essa seleção seja a mais adequada 
possível, são imprescindíveis análises voltadas às respostas de 
três perguntas (GUIMERANS et al., 2001): 

 Quais são os objetivos da utilização do fluido?  

 Quais os tipos de fluidos a serem considerados? 

 Qual a melhor escolha a ser feita? 
 

 Todos estes questionamentos remetem a complexos 
entendimentos acerca das características do reservatório a ser 
explorado, como, por exemplo, as condições de compatibilidade 
do fluido de perfuração com a formação litológica.    

No que diz respeito ao seu percurso, o fluido de perfuração 
é bombeado para a parte inferior do poço através da tubulação 
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central (drill pipe), sendo injetado, através de bocais presentes na 
broca de perfuração, com grande velocidade e pressão. O fluido, 
com os pedaços de rocha em suspensão, volta para a superfície, 
onde os pedaços de rocha são separados; estes pedaços de 
rocha, com algum fluido ainda retido, são colocados em 
―depósitos‖ para posterior tratamento. O fluido separado segue 
para um compartimento denominado mud mixing, onde são 
adicionados os aditivos para restaurar as suas propriedades, 
antes de ser bombeado novamente para dentro do tubo de 
perfuração e recomeçar o ciclo (SERRA, 2003). 

Segundo Ferreira (2002), o sistema de circulação (Figura 
1) é responsável tanto pela circulação quanto pelo tratamento do 
fluido de perfuração na sonda. Sua função principal é remover o 
cascalho de dentro do poço e transportá-lo para a superfície. Os 
componentes principais desse sistema são as bombas de lama, 
os tanques de fluido e os diversos equipamentos de controle e de 
separação de sólidos e de elementos indesejáveis. As variações 
nos equipamentos do sistema de controle de sólidos se dão de 
acordo com as exigências da legislação ambiental e com o rigor 
de cada tipo de operação.  

Quanto à classificação, os fluidos de perfuração 
apresentam uma fase predominante, também chamada de 
contínua, podendo ser líquida (água ou óleo) ou gasosa. 
Basicamente, podem-se dividir as lamas em quatro tipos 
(ARAÚJO, 2005): 
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a) Lamas Base Água ou Water-Based Fluids (WBF); 
b) Lamas Base Óleo ou Oil-Based Fluids (OBF); 
c) Lamas Base Sintética ou Synthetic-Based Fluids (SBF); 
d) Lamas Base Gás. 

 
Quando o principal constituinte é um líquido (água ou 

óleo), aplica-se o termo lama à suspensão de sólidos no líquido. 
Neste caso, tem-se uma lama à base de água ou à base de óleo. 
Quando a água e o óleo estão presentes, forma-se uma emulsão 
com agitação e a adição de um agente emulsificante. A natureza 
química do emulsificante determina se o óleo é emulsificado na 
água – lama de emulsão de óleo, ou seja, a água é a fase 
contínua – ou se a água é emulsificada no óleo – lama de 

        Figura 1 – Esquema de Sistema de Circulação de Fluidos 
        Fonte: Petrobras (2007, p. 174) 
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emulsão inversa, ou seja, o óleo é a fase contínua (CENTRO DE 
TECNOLOGIA MINERAL, 2003). 

Ferreira (2002) afirma que as lamas à base de água ou 
óleo são as mais utilizadas, enquanto que a lama à base de gás 
é empregada em poucas operações de perfuração terrestre 
(onshore). Essa divisão leva em conta basicamente as fases 
contínuas, porém deve-se ressaltar que as lamas recebem uma 
série de elementos que são incorporados pela fase contínua para 
melhorar ou acentuar características específicas, podendo-se 
destacar como principais os controladores de pH, viscosificantes, 
redutores de filtrado, surfactantes, agentes obturantes, 
modificadores de densidade, agentes lubrificantes, emulsificantes 
e outros. 

Existe uma enorme questão ambiental no tratamento das 
lamas de perfuração, pois, dependendo do tipo e da formulação 
química dos aditivos, estes poderão tornar a lama extremamente 
poluente. Ou seja, tanto para a reutilização em contínuas 
perfurações quanto para o descarte da lama, será necessário 
algum tipo de separação ou tratamento.    

Para Araújo (2005), as lamas base óleo também 
apresentam algumas desvantagens, tais como: um maior custo 
de aquisição, maiores problemas ambientais (elevada toxicidade) 
e um maior custo de tratamento e processamento dos resíduos 
gerados. 

Com o intuito de aperfeiçoar a operação, minimizando 
custos de produção e tempo de perfuração, utilizam-se, na etapa 
de perfuração de um poço, aditivos (normalmente baritina e 
outras argilas) que irão tornar possível a criação de uma lama 
específica para cada tipo de solo a ser perfurado. No Quadro 2, 
são apresentados os principais aditivos utilizados pela indústria 
do petróleo e suas respectivas funções e efeitos nos poços.  

Como visto, os fragmentos da rocha são removidos 
continuamente através de um fluido de perfuração ou lama. Os 
principais produtos da perfuração de poços (rejeitos) são: 
cascalhos de perfuração, metais pesados, sais solúveis, 
hidrocarbonetos e areia. 
 Carlon et al. (1992) afirmam que cerca de 70% das 
reservas mundiais de óleo e gás estão contidas em reservatórios 
inconsolidados, onde a produção de areia se torna um problema 
no decorrer da vida produtiva do poço. Reservatórios 
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inconsolidados são mais suscetíveis à produção de areia, a qual 
pode começar no início da produção do reservatório, devido ao 
arraste causado pelo fluido ou pela turbulência do gás, ou 
posteriormente, quando ocorre queda de pressão no reservatório. 

Criar e manter uma mistura heterogênea de dois 

líquidos imiscíveis (emulsão, usualmente 

água/óleo)

Diminuir a perda de lama que flui da coluna de 

perfuração para os poros das formações

Floculantes Salmoura, cal e diversos 

tipos de polímeros e sais

Agrupar as partículas sólidas em flocos, 

aumentando e facilitando a limpeza do poço

Dispersantes ou de-

floculantes

Polifosfatos, lignita e 

lignosulfonatos

Reduzir o aglomeramento das partículas em flocos, 

diminuindo a viscosidade e a força gel

Controle de pH Cal, soda cáustica e outros 

ácidos

Controlar o grau de acidez (pH) para diminuir a 

corrosão dos equipamentos de perfuração

Controlar as pressões naturais das formações pelo 

aumento do peso específico (densidade) das lamas

Aumentar a viscosidade para melhor limpeza do 

poço e suspensão de sólidos

Lubrificantes Alguns tipos de óleo, 

surfactantes e glicóis

Reduzir o atrito da lama e resfriar os equipamentos 

de perfuração (broca e coluna)

Barita, chumbo, óxidos de 

ferro e outros materiais 

com elevada densidade

Efeitos do aditivo na lama

Estabilizadores de 

temperatura

Tensoativos

Emulsificantes

Diversos tipos de 

polímeros, copolímeros, 

lignita e tanino

Surfactantes e 

umidificantes

Ácidos graxos e orgânicos, 

amina, sabões e 

detergentes

Aumentar a estabilidade térmica e estrutural em 

temperaturas elevadas

Reduzir a tensão superficial entre as superfícies de 

partículas em contato (água/óleo, líquidos/sólidos 

e líquidos/gases)

Espessantes (Materiais 

que adicionem peso)

Viscosificantes

Redutores de filtrado

Função Aditivos mais usados

Bentonita, vários tipos de 

argilas e polímeros, CMC

Bentonita, argilas, amido, 

CMC, lignita e outros

 

 
   

A produção de areia é um problema técnico-econômico 
crítico na produção de óleo e gás, uma vez que, mesmo em 
vazões relativamente baixas, sólidos podem causar 
consideráveis problemas nos sistema de produção como, por 
exemplo, severas erosões nas válvulas e linhas (SIMÕES; 
MARTINS; GONÇALVES, 2003). Adicionalmente, parte desta 
areia produzida é acumulada em etapas de tratamento da 
mesma, tendo que ser removida por jateamento, chegando a 
obrigar a parada da produção por até alguns dias para que seja 
conduzida uma limpeza manual do equipamento. Assim, o 
desafio é evitar ao máximo a produção de areia, uma vez que até 

Quadro 2 – Aditivos mais utilizados e suas respectivas funções e efeitos nas 

perfurações. 

Fonte: Serra (2003, p. 10)  
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mesmo pequenas quantidades de partículas no escoamento do 
poço podem causar danos significativos. 

A areia produzida não pode ser ignorada e qualquer poço 
que a produza, a partir de um reservatório arenito, deve possuir 
algum tipo de sistema de monitoração instalado, bem como um 
plano de gerenciamento de areia mais ativo, podendo melhorar, 
significativamente, as suas estatísticas de produção tendo em 
vista que o custo da disposição desta areia é alto devido às 
exigências ambientais.  
 Portanto, é de fundamental importância que os rejeitos 
oriundos da utilização de fluidos de perfuração sejam 
devidamente tratados e tenham um destino final ambientalmente 
adequado, evitando-se assim a criação de situações que levem 
ao surgimento de impactos ambientais.   
 
REJEITO DO FLUIDO DE PERFURAÇÃO COMO PASSIVO 
AMBIENTAL 

 
No decorrer da etapa de perfuração, a geração de 

resíduos é resultado da utilização de substâncias, compostos e 
misturas que auxiliam na extração dos recursos minerais do 
subsolo. Os resíduos, sejam eles inflamáveis, reativos ou 
oleosos, muitas vezes constituem um risco eminente ao meio 
ambiente.  

Um exemplo claro são os fragmentos das rochas 
cortados pela broca (cascalhos) que, por não haver remoção total 
do fluido impregnado, podem conter contaminantes, tais como 
(LUCENA, 2007): 

a) metais pesados; 
b) alta salinidade, uma vez que os fluidos, em sua 

maioria, têm sais incorporados como aditivos, cujo 
objetivo é o de minimizar o inchamento das 
formações argilosas perfuradas, promovendo a 
estabilidade do poço; 

c) óleos e graxas; 
d) elementos que causam demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO); e 
e) elementos que causam demanda química de 

oxigênio (DQO); 
f) elementos que causam alcalinidade. 
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No Quadro 3, são apresentadas as relações entre 

algumas tarefas executadas na perfuração de um poço de 
petróleo ligadas ao uso de fluido de perfuração, com os 
respectivos aspectos e impactos inerentes a esta fase. 

Historicamente, a partir da década de 1980, começou a 
ser notada em todo o mundo uma maior preocupação quanto ao 
impacto ambiental causado pelas lamas de perfuração (ARAÚJO, 
2005). Como conseqüência, o descarte de substâncias com 
elevada toxicidade passou a sofrer restrições. Mesmo assim, 
adoções de práticas ambientalmente insustentáveis são visíveis 
em algumas estações de produção de petróleo espalhadas pelo 
Brasil.  

Na fotografia 2, é ilustrada uma situação em que os 
rejeitos do fluido de perfuração são destinados a um dique de 
terra, sem que o mesmo apresente as devidas condições 
necessárias para exercer a função de estocagem deste tipo de 
substância. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefa  Aspecto Impacto 

Perfuração 

1. Vazamento de óleo 
lubrificante 

Poluição 
do solo 

2. Vazamento de fluido de 
perfuração na bomba de lama 

Poluição 
do solo 

Remoção de 
cascalho e de 
resíduos líquidos 

1. Derramamento de cascalho 
fora da caixa ou durante o 
carregamento da caçamba 

Poluição 
do solo 

2. Transbordamento e 
vazamentos de caixas coletoras 

Poluição 
do solo 

Quadro 3 – Relação entre as tarefas, aspectos e impactos na fase de perfuração de 
um poço de petróleo. 
Fonte: Carlon et al. (1992, p. 43) 
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Os principais desafios na formulação e descarte dos 

fluidos de perfuração devem atender às condições cada vez mais 
exigentes de altas temperaturas e pressões encontradas em 
alguns poços, evitando danos ao meio ambiente, bem como 
selecionar os componentes dos fluidos de forma que qualquer 
descarga de lama ou corte cause o menor impacto ambiental 
possível. 
 Face ao exposto, os rejeitos do fluido de perfuração 
constituem um significativo passivo ambiental, principalmente em 
função do grande volume gerado nas atividades petrolíferas, da 
ausência e/ou indefinição de tecnologias de tratamento e/ou 
disposição final de baixo custo, da falta de legislação específica, 
e de sua periculosidade comprovada. 

 
 

FORMAS DE ABORDAGEM DO REJEITO EM ESTUDOS 
AMBIENTAIS 
 
 Como visto, o rejeito de fluido de perfuração consiste em 
um material com elevado potencial poluidor, sendo necessária a 
caracterização mais detalhada de sua composição, bem como 

       Figura 3.3 – Contenção de fluido de perfuração em dique de terra.  

        Fonte: COUTO, 2007. 

Fotografia 2 – Contenção de fluido de perfuração em dique de terra. 
Fonte: Couto (2007, p. 196) 
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criação de critérios e padronizações com o intuito de amenizar 
seus efeitos adversos ao meio ambiente. 
 Para a realização do presente trabalho, foram analisados 
diversos RCA’s de perfuração de poços de petróleo com vistas a 
obter maior respaldo e confiabilidade das informações a serem 
repassadas. Os estudos ambientais consultados e avaliados 
contemplaram a perfuração de sessenta (60) poços, distribuídos 
em Estados da Região Nordeste.  
 Deve-se salientar que foi solicitada consulta ao acervo de 
RCA’s da Petrobras por meio de ofício encaminhado pela 
Coordenação do Curso da Especialização à Gerência de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Unidade de Negócio e 
Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará (UN–
RNCE). Contudo, o acesso a este acervo vem sendo negado 
pela referida companhia. Assim, para o desenvolvimento da 
pesquisa, foi necessário consultar os acervos pessoais de 
profissionais que lidam diretamente na elaboração desse tipo de 
estudo.  
 Durante a pesquisa, foi constatado que, nos estudos 
ambientais, havia capítulos referentes à identificação e análise 
dos impactos gerados com a atividade de perfuração.  
 A metodologia empregada baseou-se na metodologia 
elaborada pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) Deustsche 
Geselschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) (1993) do 
Banco Mundial (1994), na qual são definidos, através de tabelas, 
os componentes ambientais susceptíveis de alterações, assim 
como os conceitos dos atributos para a caracterização dos 
impactos e a definição dos parâmetros e os valores desses 
impactos (PETROBRAS, 2007). Estas tabelas são 
confeccionadas com base nos riscos e acidentes ambientais que 
podem ocorrer e são pertinentes principalmente para as fases de 
perfuração do poço, do teste de formação, a partir do influxo do 
fluido da formação (óleo, gás ou água), e interferências nas vias 
de acessos. 
  A importância deste trabalho de conclusão de curso 
consistiu em detectar que todos os estudos ambientais 
pesquisados fazem alusão apenas às atividades ou processos 
geradores do impacto, esquecendo de incluir os rejeitos oriundos 
dessas atividades. É comum notar uma descrição superficial das 
atividades potencialmente poluidoras, esquecendo-se muitas 
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vezes que uma abordagem mais detalhada, além de tornar o 
estudo mais completo, evitaria a ocorrência de situações 
desfavoráveis que geram custos econômicos e ambientais.  
 Há casos em que os responsáveis pelo desenvolvimento 
de relatórios ambientais apenas comentam que o fluido de 
perfuração passará pela etapa de circulação, esquecendo-se de 
mencionar que, após determinados ciclos, o mesmo deverá ser 
descartado. O mais agravante é saber que algumas empresas 
descartam os rejeitos sem qualquer critério técnico, em lagoas ou 
diques de terra, contaminando o solo e possíveis aqüíferos 
subterrâneos existentes.       
 O gerenciamento dos resíduos se fez presente na 
maioria dos estudos sob o conceito de que, ao se planejar as 
diretrizes de um Programa de Gerenciamento de resíduos 
sólidos, é condição imprescindível indicar e descrever as ações 
sobre geração, segregação, acondicionamento, identificação, 
reciclagem, armazenamento, transporte e o destino final 
adequado, observando a normatização técnica de proteção 
ambiental. 
 Novamente se questiona a forma superficial em que são 
abordados os dados referentes ao gerenciamento, pois, mesmo 
adotando-se metas e diretrizes básicas de gestão, os níveis de 
detalhamento pouco contribuem em investigações direcionadas 
na detecção de passivos ambientais. 
 Como se percebe, a falta de informações que 
caracterizem por completo os fluidos de perfuração é uma 
realidade que precisa ser modificada, pois, em uma atividade 
exploratória considerada por muitos de alto risco ambiental, 
qualquer detalhe desconsiderado poderá trazer sérias 
conseqüências negativas ao meio ambiente.          
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 O profissional de licenciamento ambiental, no tocante ao 
desafio de conciliar a sustentabilidade legal e a competitividade 
no mercado, deve ser o fator diferencial, e não o diferente. Ser 
diferencial é se adequar, dispor de todas as ferramentas 
possíveis para transformar um cenário onde se instalaria um 
vergonhoso quadro de degradação, em um exemplo a ser 
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seguido quanto à minimização de riscos e acidentes ambientais, 
combinando o desenvolvimento à preservação e conservação do 
meio ambiente. E o que seria ser diferente? Seria negligenciar 
todas as possibilidades de união entre o ―progresso‖ e a 
natureza, posicionando-se nos extremos, ou seja, inviabilizando 
um projeto que poderia ser modelo entre essa união ou até 
mesmo sendo condizente a uma futura situação de deterioração 
ambiental. 
 Perante esse compromisso, os demais desafios que 
vierem a surgir serão facilmente contornados, pois a consciência 
ecológico-ambiental é a chave e solução de questionamentos 
referentes ao desenvolvimento de forma sustentada.  
 Ao final desta pesquisa, pode-se perceber que a 
importância deste estudo não foi apenas criticar ou apontar 
possíveis falhas na elaboração de um Relatório de Controle 
Ambiental, mas sim de contribuir para o aperfeiçoamento desse 
documento ambiental. 
 Dessa forma, propõe-se a elaboração de RCA’s mais 
detalhados, quanto ao conjunto de passivos ambientais inerentes 
e específicos a determinadas atividades de exploração e 
produção de petróleo, bem como a inclusão de medidas 
mitigadoras referentes aos passivos ambientais gerados pela má 
gestão dos rejeitos de fluido de perfuração. 
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INTRODUÇÃO 

 
O meio ambiente, além de sua evolução natural, está 

sujeito a constantes alterações. Essas alterações podem ser 
causadas por fenômenos naturais ou provocadas pelo homem. 
As alterações naturais se processam mais ou menos lentamente 
em escalas temporais que variam desde centenas de anos e 
dias, até mesmo poucas horas, como as catástrofes naturais. As 
alterações resultantes da ação do homem são usualmente 
denominadas efeitos ambientais (AOQUI, 2008).  

Nas atividades onde se verifica a possibilidade de se 
gerar impactos ambientais, há a necessidade da obtenção de 
uma autorização para seu estabelecimento que é comumente 
conhecida como licença ambiental. Para isso, é necessária a 
realização de um estudo, no qual geralmente se exige um 
diagnóstico ambiental da área, a análise dos principais impactos 
que poderão ser gerados, bem como as medidas mitigadoras 
para esses impactos. O cumprimento dessas medidas 
mitigadoras, assim como a sua avaliação final são verificados por 
meio do Programa de Acompanhamento e Monitoramento, 
também exigido e descrito no estudo ambiental. Diante disso, o 
presente trabalho surgiu da seguinte indagação: como deve ser 
realizado um programa de acompanhamento e monitoramento de 
impactos ambientais, o que ele deve ser abordado e como os 
relatórios de controle ambiental trazem esse programa? Nesse 
contexto, o objetivo do trabalho em questão é o de discutir sobre 
o processo de licenciamento ambiental onshore, dando ênfase 
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para o programa de acompanhamento e monitoramento 
ambiental, apontando as principais deficiências verificadas, bem 
como algumas alternativas que podem ser seguidas.  

Impacto Ambiental é a alteração no meio ou em algum de 
seus componentes por determinada ação ou atividade. Essas 
alterações precisam ser quantificadas, pois apresentam 
variações relativas, podendo ser positivas ou negativas, grandes 
ou pequenas. É importante saber avaliar as conseqüências de 
algumas ações, para que se possa prevenir a qualidade de 
determinado ambiente que poderá sofrer alterações de certos 
projetos ou ações. As ações humanas sobre o meio ambiente 
podem ser positivas ou negativas, dependendo da qualidade da 
intervenção desenvolvida. A ciência e a tecnologia podem, se 
utilizadas corretamente, contribuir para que esse impacto sobre a 
natureza seja positivo e não negativo. De acordo com o tipo de 
alteração, pode ser ecológica, social e/ou econômica (PORTAL 
EDUCAÇÃO, 2009). Portanto, tem-se o conceito de impacto 
ambiental fortemente atrelado ao meio ambiente, e sendo assim 
será muito discutido ao longo do trabalho. 

A construção de um novo empreendimento gera um 
impacto ambiental na área em que irá se instalar. Visando 
minimizar ao máximo os impactos negativos gerados e, 
consequentemente, preservar ao máximo o meio ambiente, faz-
se necessário ao responsável pelo empreendimento cumprir 
algumas exigências legais para a posterior concessão de uma 
licença, autorizando assim seu estabelecimento. Esse processo 
legal é o Licenciamento Ambiental. Inicialmente, entendemos o 
Licenciamento Ambiental como um instrumento do poder público 
para o controle ambiental. 

Esse entendimento de preservação e de busca de um 
meio ambiente harmônico é visto na própria Constituição Federal 
do Brasil, no seu artigo 225, quando diz que ―todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações‖ (BRASIL, 1988, p.1). 

A partir do procedimento de Licenciamento Ambiental é 
que se define se tal empreendimento está apto a desenvolver 
sua atividade, sempre com o objetivo principal da conservação 
ambiental. Para que o Estado ou a Administração Pública 
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conceda a licença ambiental, é necessária a realização de um 
estudo ambiental, que dependendo do tipo de atividade pode ser 
simples ou mais complexo, no qual geralmente se exige um 
diagnóstico ambiental da área, a identificação e análise dos 
principais impactos que poderão ser gerados, bem como as 
medidas mitigadoras para esses impactos. O cumprimento 
dessas medidas mitigadoras, bem como a sua avaliação final são 
verificados por meio do Programa de Acompanhamento e 
Monitoramento, também descrito no estudo. 

Uma das atividades que são desenvolvidas e que 
necessitam passar pelo procedimento de licenciamento é a 
atividade petrolífera. O petróleo é a principal fonte de energia do 
mundo. Ele alimenta mais de 60% das necessidades energéticas 
das economias industriais. Apesar do enorme esforço científico e 
tecnológico desenvolvido nos últimos 30 anos para encontrar 
fontes alternativas, ainda não foi encontrada fonte de energia, 
com custos comparáveis ao petróleo, que possa substituí-lo. 
Essa atividade já foi causa de muitos problemas e desastres 
ambientais, já que o petróleo é um composto altamente poluidor; 
portanto tem que ser vista de uma maneira especial, para evitar 
impactos significativos, devendo então ser realizada de forma 
adequada. O monitoramento e a prevenção desses desastres em 
regiões que exploram a atividade de petróleo têm que se tornar 
uma necessidade vital para as empresas exploratórias.  

Os impactos descritos em um estudo ambiental são 
hipóteses de como o meio irá se comportar mediante o novo 
empreendimento que se instala. Essas hipóteses poderão ser 
confirmadas ou não; e isso será observado através do 
monitoramento correto da área após o inicio das atividades. É 
nesse ponto que se insere a prática e exigência da elaboração e 
descrição de planos de acompanhamento e monitoramento. 

O trabalho em tela resulta de uma pesquisa exploratória, 
realizada por meio de levantamentos bibliográficos, documentais 
e legais. Dentre esses documentos pesquisados estão estudos 
ambientais, manuais de licenciamento, livros, além dos textos 
legais. Dentre os estudos analisados, foi dada uma maior 
importância ao RCA referente à Perfuração de seis poços de 
petróleo onshore no Campo de Porto Carão, no município de 
Carnaubais, no estado do Rio Grande do Norte (RN), de janeiro 
de 2008. 
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

O licenciamento ambiental é realizado no âmbito do 
poder público, sendo considerado um procedimento 
administrativo e um instrumento de gestão ambiental, já que, por 
meio deste, a administração pública busca exercer o controle 
sobre as atividades humanas que interferem nas condições 
ambientais, podendo levar a uma compatibilização do 
desenvolvimento econômico atrelada à preservação do meio 
ambiente (MILARÉ, 2005).  

O licenciamento ambiental é uma exigência legal e uma 
ferramenta para a gestão pública ambiental. É um instrumento 
administrativo com o qual o órgão ambiental competente autoriza 
ou não a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades que usufruam dos recursos 
ambientais e que possam com isso gerar algum tipo de impacto 
considerável. Com o licenciamento, estabelecem-se as normas 
que irão nortear as atividades dos empreendimentos, objetivando 
assim um maior cuidado com a degradação que possa ocorrer no 
meio. 

De acordo com o artigo 1º da resolução do CONAMA nº 
237/97, o licenciamento ambiental é definido como o:  

 
 [...] procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e a 
operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições 
que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso 
(BRASIL, 1997, p.1). 

 
Esse é um instrumento que faz parte da Política Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA), e que de modo geral visa à 
preservação do meio ambiente por meio do desenvolvimento 
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sustentável, que engloba um sistema econômico, ecológico e 
cultural. A PNMA foi instituída pela Lei 6.938/81, e tem por 
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições 
ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 
atendidos os seguintes princípios:  

 
 

I - ação governamental na manutenção do 
equilíbrio ecológico, considerando o meio 
ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, 
tendo em vista o uso coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do 
subsolo, da água e do ar; 
III - planejamento e fiscalização do uso dos 
recursos ambientais; 
IV - proteção dos ecossistemas, com a 
preservação de áreas representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades 
potencial ou efetivamente poluidoras; 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de 
tecnologias orientadas para o uso racional e 
a proteção dos recursos ambientais; 
VII - acompanhamento do estado da 
qualidade ambiental; (BRASIL, 1981, p.1). 

 
 

Segundo Pegado (2007, p. 25), ―o maior objetivo do 
processo de licenciamento ambiental é traçar um equilíbrio entre 
a evolução econômica e a preservação ambiental, buscando, 
dessa maneira, o desenvolvimento sustentável.‖ 

O órgão responsável pelo licenciamento, no âmbito 
federal, é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA). Cada estado possui um órgão 
responsável, bem como alguns municípios. Na esfera estadual 
(RN), o órgão é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente (IDEMA); e, no município, como exemplo Natal, é 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
(SEMURB). 

No quadro 01 são indicadas definições do CONAMA 
sobre quais órgãos devem recair as competências de 
desempenhar o processo de licenciamento, e em que situação. 
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Órgão responsável 
pelo licenciamento 

Quando o empreendimento for: 

IBAMA  Localizado ou desenvolvido conjuntamente no 
Brasil e em país limítrofe, no mar territorial, na 
plataforma continental, na zona econômica 
exclusiva, em terras indígenas ou em unidades 
de conservação do domínio da União;  

 Localizado ou desenvolvido em dois ou mais 
Estados;  

 Causador de impactos ambientais que 
ultrapassem os limites territoriais do País ou de 
um ou mais Estados;  

 Destinado a pesquisar, lavrar, produzir, 
beneficiar, transportar, armazenar e dispor 
material radioativo, em qualquer estágio, ou 
que utilizem energia nuclear;   

 Desenvolvido em bases ou empreendimentos 
militares. 

Da esfera estadual  Localizado ou desenvolvido em mais de um 
Município ou em unidades de conservação de 
domínio estadual ou do Distrito Federal;   

 Localizado ou desenvolvido em florestas e 
demais formas de vegetação natural de 
preservação permanente;  

 Causador de impactos ambientais diretos que 
ultrapassem os limites territoriais de um ou 
mais Municípios. 

Da esfera municipal  Gerador de impactos ambientais de dimensão 
local. 

Quadro 01: Definições do CONAMA sobre competências na realização do 
Licenciamento Ambiental  
Fonte: PEGADO, CAVALCANTI, SALVADOR (2007) 

 

De acordo com a resolução CONAMA 237 e a lei 
complementar n° 272/04 do estado do Rio Grande do Norte, 
algumas atividades sujeitas ao licenciamento são: 

Extração e tratamento de minerais; Indústria 
de produtos minerais não metálicos; Indústria 
metalúrgica; Indústria mecânica; Indústria de 
material elétrico, eletrônico e  comunicações; 
Indústria de material de transporte; Indústria 
de madeira; Obras civis; Transporte, 
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terminais e depósitos; Indústria de papel e 
celulose; Indústria química; Indústria 
Petrolífera; Indústria de produtos alimentares 
e bebidas; Atividades agropecuárias; 
Indústria de produtos de matéria plástica; 
Indústria têxtil, de vestuário, calçados e 
artefatos de tecidos (BRASIL, 1987, p.1). 

Na etapa de perfuração de poços de óleo e gás no Brasil, 
o licenciamento ambiental assumiu uma importância inimaginável 
à época da abertura do setor, a ponto de atrasar ou até mesmo 
inviabilizar a perfuração de poços em blocos já concedidos pela 
Agência Nacional do Petróleo (ANP). O CONAMA, por meio da 
Resolução n°23, de 7 de dezembro de 1994, instituiu 
procedimentos específicos para esse licenciamento. As 
atividades contempladas por essa Resolução foram as de 
perfuração de poços, de produção para pesquisa sobre 
viabilidade econômica e de produção efetiva para fins comerciais. 
Segundo a resolução em questão, o empreendedor que 
necessite obter licença para alguma das atividades acima, 
deveria submeter ao órgão ambiental competente determinado 
estudo ou relatório; cabendo ao órgão ambiental, por sua vez, 
fornecer um Termo de Referência (TR) para que o empreendedor 
o siga no desenvolvimento do relatório ou estudo solicitado 
(SCHAFFEL, 2002). 

LICENÇAS AMBIENTAIS 

A licença ambiental é o documento que se deseja 
alcançar com o licenciamento ambiental, tendo ela um prazo de 
validade definido, em que o órgão ambiental estabelece as 
regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental a 
serem seguidas e cumpridas pela empresa. Entre as principais 
características avaliadas durante o processo podemos ressaltar: 
o potencial de geração de líquidos poluentes (despejos e 
efluentes), resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o 
potencial de riscos de explosões e de incêndios. Recebendo a 
Licença Ambiental, o empreendedor assume os compromissos 
para a manutenção da qualidade ambiental do local em que se 
instala (FIRJAN, 2004). 
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  A obtenção da licença ambiental é obrigatória para as 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; portanto, essas 
atividades não podem funcionar sem o devido licenciamento, 
ficando nesse caso sujeitas a multas, advertências, embargos, 
dente outras penalidades. 
  A resolução n° 23/94, do CONAMA, estabelece que para o 
processo de licenciamento ambiental na área de petróleo será 
exigido quatro tipos básicos de licenças, sendo cada uma exigida 
para etapas diferentes e específicas do licenciamento, como: 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO). A descrição dessas quatro licenças básicas está 
representada no quadro 02, abaixo mostrada: 
 

Tipo de licença Função 

Licença Prévia para Perfuração 
(LPper) 

Permite a atividade de perfuração. 

Licença Prévia de Produção 
para Pesquisa (LPpro) 

Permite a produção para pesquisa da 
viabilidade econômica do poço. 

Licença de Instalação (LI) 
Permite a instalação das unidades e 
sistemas necessários à produção do 

poço e seu escoamento. 

Licença de Operação (LO) 

Permite o início da produção ou 
exploração do poço para fins comerciais 

e o conseqüente funcionamento das 
unidades, instalações e sistemas 

integrantes da atividade produtora. 

Quadro 02: Tipos de licenças e suas respectivas funções 
Fonte: PEGADO, CAVALCANTI, SALVADOR (2007) 
 

É bom lembrar que, em cada fase do processo de 
licenciamento, considerando a correspondente licença requerida, 
o empreendedor se faz obrigado a apresentar alguns 
documentos ao órgão ambiental competente. No que se refere ao 
licenciamento de uma atividade petrolífera, temos que, de acordo 
com a Resolução CONAMA n° 23/94, considerar: 
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 Licença Prévia para Perfuração (LPper):  
o Requerimento de Licença Prévia para Perfuração 

- LPper;  
o Relatório de Controle Ambiental – RCA 
o Autorização de desmatamento, quando couber, 

expedida pelo IBAMA;  
o Cópia da publicação do pedido de LPper. 
 

 Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro): 
o Requerimento de Licença Prévia de Produção 

para Pesquisa - LPpro;  
o Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA;  
o Autorização de desmatamento, quando couber, 

expedida pelo IBAMA;  
o Cópia da publicação do pedido de LPpro.  
 

 Licença de Instalação (LI): 
o Requerimento de Licença de Instalação - LI;  
o Relatório de Avaliação Ambiental - RAA ou 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA;  
o Outros estudos ambientais pertinentes, se 

houver;  
o Autorização de desmatamento, quando couber, 

expedida pelo IBAMA;  
o Cópia da publicação de pedido de LI.  

 

 Licença de Operação (LO): 
o Requerimento de Licença de Operação - LO;  
o Projeto de Controle Ambiental - PCA;  
o Cópia da publicação de pedido de LO (BRASIL, 

1994, p.1). 

ESTUDOS AMBIENTAIS 

  O estudo de impacto ambiental é um documento 
integrante do processo de avaliação de impacto ambiental e, 
consequentemente, de um processo de licenciamento ambiental, 
cuja estrutura e conteúdo devem atender aos requisitos legais 
estabelecidos pelo sistema de avaliação de impacto ambiental 
em que esse estudo deve ser realizado e apresentado. Esse 
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documento procura examinar as consequências ambientais 
futuras de uma ação proposta, como assim assinala Sanchez 
(2006). 
  Dependendo do tipo de licença ambiental requerida pelo 
empreendedor, o órgão ambiental exigirá um tipo de estudo 
ambiental. Alguns dos principais estudos ambientais existentes 
estão listados a seguir, como: Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); Relatório de 
Controle Ambiental (RCA); Estudo de Viabilidade Ambiental 
(EVA); Relatório de Avaliação Ambiental (RAA); e Projeto de 
Controle Ambiental (PCA).  
 

  O quadro 03 mostra o que deve conter cada um desses 
estudos ambientais mencionados acima, e é apresentado logo 
abaixo: 
 
 

Instrumento O que deve conter? 

Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) 

Caracterização do empreendedor; 
caracterização geral do empreendimento; 
descrição do empreendimento; área de 
influência; diagnóstico ambiental da área de 
influência; identificação dos impactos 
ambientais; estudo e definição de medidas 
mitigadoras; e plano de acompanhamento e 
monitoramento. 

Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) 

Descrição sucinta do projeto e suas 
alternativas; justificativas técnicas, econômicas 
e ambientais do projeto; indicação da 
compatibilidade do projeto com planos, 
programas e projetos setoriais existentes e 
projetados para a área de influência; síntese do 
diagnóstico ambiental da área de influência; 
descrição dos principais impactos prováveis, 
tanto os positivos quanto os negativos; 
caracterização sucinta da qualidade ambiental 
futura na área de influência; descrição das 
medidas mitigadoras e sua eficiência, 
relacionando os impactos que não poderão ser 
evitados ou mitigados; e plano de 
acompanhamento e monitoramento dos 
impactos. 
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Relatório de Controle 
Ambiental (RCA) 

Descrição da atividade de perfuração; riscos 
ambientais; identificação dos impactos e 
medidas mitigadoras. 

Estudo de Viabilidade 
Ambiental (EVA)   

Plano de desenvolvimento da produção para a 
pesquisa pretendida, com avaliação ambiental 
e indicação das medidas de controle a serem 
adotadas. 

 

 

Relatório de Avaliação 
Ambiental (RAA) 

Diagnóstico ambiental da área onde já se 
encontra implantada a atividade; descrição dos 
novos empreendimentos ou ampliação; 
identificação e avaliação do impacto ambiental 
e medidas mitigadoras a serem adotadas, 
considerando a introdução de outros 
empreendimentos. 

Projeto de Controle 
Ambiental (PCA) 

Projetos executivos de minimização dos 
impactos ambientais avaliados nas fases da 
LPper, LPpro e LI. 

Quadro 03: Instrumentos utilizados pelos órgãos ambientais no processo de 
licenciamento, com os seus respectivos conteúdos 
Fonte: PEGADO, CAVALCANTI, SALVADOR (2007) 

 
Dentre esses estudos ambientais, o RCA é o exigido na 

maioria das atividades de perfuração de poços de petróleo. Isso 
pode ser observado no caso do Rio Grande do Norte, em que 
muitas licenças referentes à atividade petrolífera onshore foram 
concedidas mediante a apresentação do RCA. Esse estudo é 
realizado pelo próprio empreendedor e deve conter, de uma 
maneira geral, a descrição da atividade de perfuração, riscos 
ambientais, identificação dos impactos ambientais e medidas 
mitigadoras, bem como a fase de acompanhamento e 
monitoramento. O anexo A deste trabalho traz com detalhes a 
estrutura do Termo de Referência para a elaboração do RCA de 
uma atividade de perfuração de poços de petróleo, de acordo 
com o IDEMA. Aqui apresentamos resumidamente essa 
estrutura: 

Identificação do empreendedor e do 
empreendimento; Identificação da empresa 
responsável pela elaboração do RCA; 
Descrição Técnica do empreendimento; Área 
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de influência; Diagnóstico Ambiental; 
Identificação e Análise dos Impactos 
Ambientais; Medidas Mitigadoras dos 
Impactos Ambientais; Programa de 
Acompanhamento e Monitoramento dos 
Impactos Ambientais; Conclusões; Equipe 
Técnica; Bibliografia (RIO GRANDE DO 
NORTE, 2009, p.1). 

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS: NOTAS INTRODUTÓRIAS 

O programa de Acompanhamento e Monitoramento dos 
Impactos Ambientais consiste em uma das atividades técnicas 
previstas nos estudos exigidos para o licenciamento ambiental. 
Esse programa tem por objetivo planejar o controle permanente 
da qualidade ambiental, a partir do momento em que se inicia a 
implantação de um empreendimento. Para tanto, deve ser 
realizado sem prejuízo das atividades normais de controle e 
fiscalização, a cargo dos Poderes Públicos e da sociedade 
(BRASIL, 1995). 

Os impactos descritos em um estudo ambiental são 
previsões de como o meio irá se comportar mediante o novo 
empreendimento que se instala. Elas poderão ser confirmadas ou 
não; e isso será observado por meio do monitoramento da área 
após o início das atividades. É nesse ponto que se insere a 
prática e exigência da elaboração e descrição de planos de 
acompanhamento e monitoramento de impactos ambientais. 

Na atividade petrolífera, podem surgir diversos impactos 
ambientais, nos diferentes meios possíveis, tais como no: 

1. Meio Físico: clima, ar, geomorfologia, geologia, solos, 
águas superficiais, águas subterrâneas; 

2. Meio Biológico: Vegetação, fauna; 
3. Meio Antrópico: Uso e ocupação do solo. 

 
Especificando, ainda mais, os prováveis impactos que a 

atividade pode gerar, podemos listar: 

 Erosão; 

 Assoreamento; 

 Poluição do ar: emissão de material particulado, emissão 
de gases; 
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 Poluição da água; 

 Poluição do solo: remoção da cobertura do solo; 
desmatamento 

 Poluição sonora: produção de ruído; 

 Afugentamento da fauna; 

 Geração de resíduos sólidos e líquidos. 
 

O plano de acompanhamento e monitoramento visa a 
assegurar a implantação das medidas mitigadoras dos impactos 
ambientais dentro de padrões técnicos aceitáveis, para que se 
produzam resultados satisfatórios. Esse plano deve estar de 
acordo com os impactos previstos e indicados no estudo. 

O termo acompanhamento em uma avaliação de impacto 
ambiental descreve um conjunto de atividades realizadas após a 
aprovação do empreendimento. Essas atividades podem ser 
agrupadas em três categorias distintas: (1) monitoramento, (2) 
supervisão, fiscalização ou auditoria, (3) documentação e 
análise. A responsabilidade pelo acompanhamento é partilhada 
entre o empreendedor e o órgão governamental responsável. O 
monitoramento, a implementação dos programas de gestão, a 
documentação e a análise são responsabilidades do 
empreendedor. A fiscalização e o exame crítico dos relatórios de 
monitoramento e de acompanhamento são responsabilidades do 
agente público. O público também pode ter um papel na fase de 
acompanhamento, mas não se trata de uma responsabilidade 
assumida e, sim do exercício de um direito a ser informado sobre 
as condições ambientais (SANCHÉZ, 2006). 

De um modo geral, o monitoramento ambiental objetiva o 
controle do ambiente em que se situa o empreendimento, de 
modo a perceber as mudanças causadas por ele e tendo como 
retaguarda ações de controle eficientes, de modo a minimizar ao 
máximo os impactos negativos. 

O monitoramento ambiental refere-se à coleta 
sistemática e periódica de dados previamente selecionados, com 
o objetivo principal de verificar o atendimento a requisitos 
predeterminados, como padrões legais e condições impostas 
pela licença ambiental. Os itens monitorados abarcam 
parâmetros do ambiente afetado e parâmetros do 
empreendimento. Quando o monitoramento ambiental usa os 
mesmos parâmetros, as mesmas estações de amostragem e os 
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mesmos métodos de coleta e análise que foram usados para a 
preparação do diagnóstico ambiental, é possível constatar os 
impactos reais do projeto, por meio de uma comparação com a 
situação de pré-projeto (expressa no diagnóstico ambiental 
prévio). Contudo, isso pressupõe qualidade e consistência no 
monitoramento do pré-projeto, que dessa forma se revela como 
um dos pontos críticos para promover a integração entre o 
planejamento e a gestão ambiental. A supervisão, a fiscalização 
e a auditoria são atividades complementares que se superpõem 
parcialmente e não são definidas de maneira consistente. De 
maneira simples, a supervisão é uma atividade contínua 
realizada pelo empreendedor ou seu representante, com a 
finalidade de verificar o cumprimento de exigências legais ou 
contratuais por parte de empreiteiros e quaisquer outros 
contratados para a implantação, operação ou desativação de um 
empreendimento. A supervisão também é utilizada por agentes 
financeiros com o mesmo sentido de verificar o atendimento a 
exigências de natureza contratual. Por outro lado, a fiscalização é 
uma atividade correlata, porém realizada por agentes 
governamentais no cumprimento do poder de polícia do Estado. 
A fiscalização, muitas vezes, se faz por amostragem e é discreta, 
em contraposição ao caráter contínuo e permanente da 
supervisão. Já a auditoria é uma atividade sistemática, 
documentada, objetiva e periódica que visa a analisar a 
conformidade com critérios prescritos. Nesse caso, o 
atendimento aos requisitos legais, aos termos e condições da 
licença ambiental ou a outros critérios, como os que podem ser 
impostos por agentes financeiros (SANCHÉZ, 2006). 

Ainda, compartilhando das idéias desse autor, pode-se 
dizer que o monitoramento ambiental pode ser classificado em 
três fases, de acordo com as etapas do empreendimento: pré-
operacional, operacional e pós-operacional. Essas etapas fazem 
parte do processo de avaliação de impacto ambiental. O pré-
operacional corresponde ao monitoramento feito durante os 
estudos de base; o monitoramento operacional é aquele 
realizado durante as etapas de implantação, funcionamento e 
desativação; e o monitoramento pós-operacional, que ocorre 
depois do fechamento da atividade, pode ser necessário em 
alguns setores nos quais há o potencial de significativos impactos 
residuais, como a disposição de resíduos e a mineração. O plano 
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de monitoramento apresentado no EIA aborda essencialmente a 
etapa operacional, podendo ser estendido à pós-operacional 
onde for cabível (SANCHÉZ, 2006). 
No plano de monitoramento, é desejável que se indique: 

 os parâmetros que serão monitorados: qualidade da água, 
destino dos resíduos, qualidade do ar, etc. Esses parâmetros 
podem ser indicadores físicos, biológicos e sócio-
econômicos; 

 as características de coleta de amostras: localização, 
técnicas de coleta, periodicidade, análise, etc. 
Um ponto importante, e que é necessário se observar, é que 

o monitoramento ambiental do projeto não deve ser confundido 
com o controle geral de qualidade do meio ambiente, feito por 
órgãos governamentais. Esse deve ser concebido em função dos 
impactos identificados e previstos, de maneira que possa ser 
capaz de distinguir as mudanças induzidas pelo empreendimento 
daquelas ocasionadas por outras ações ou por causas naturais 
(SANCHEZ, 2006). 
 

Veja alguns objetivos do monitoramento ambiental que 
listamos abaixo: 

 observar os reais impactos do empreendimento, e sempre se 
reportando às previsões feitas anteriormente; assim 
confirmando ou não as hipóteses; 

 verificar a existência de comportamentos não previstos; 
nesse caso tendo a capacidade de agir de forma rápida e 
eficiente, visando mínimos impactos negativos; 

 servir como instrumento para avaliar se a previsão de 
impactos foi feita satisfatoriamente, visando sempre às 
melhorias em aperfeiçoamentos de futuros estudos 
ambientais. 

 
Diante do exposto, pode-se dizer que o monitoramento 

não deve se restringir somente à parte física e biológica; deve 
fazer referência, também, às atividades e impactos 
socioeconômicos. Esse processo poderá ser feito com coleta de 
informações através de encontros com moradores da região, por 
exemplo, visando observar as mudanças ocorridas na sociedade 
local e registrar o pensamento da população, sendo isso 
posteriormente analisado e discutido, a fim de gerar o menor 
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impacto negativo na sociedade afetada pelo empreendimento.  
Esse tipo de análise tem que ser feita com um enfoque grande 
em qualidade, e não somente ser de natureza objetiva. 

Com isso, novas medidas mitigadoras poderão ser 
implantadas durante a realização da atividade, em razão de 
possíveis impactos não previstos no relatório inicial. A 
necessidade de especialistas para tomar a decisão correta 
durante o período é de fundamental importância, devendo o 
mesmo conhecer o conteúdo do relatório e o cronograma de 
execução da atividade, com todos os seus detalhes. Isso é 
necessário pelo próprio sentido dinâmico do monitoramento, já 
que mudanças não previstas ou induzidas podem ocorrer no 
local. 

 
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS: O PROGRAMA NOS 
ESTUDOS AMBIENTAIS 

 
No processo de licenciamento ambiental onshore, os 

estudos ambientais elaborados, apesar de atenderem os termos 
de referência, não apresentam conteúdos consistentes e 
aprofundados, o que prejudica uma análise profícua no 
entendimento de impactos e da proposição de medidas 
mitigadoras (PEGADO; SILVA; SILVA, 2008). 

Assim, há uma discussão acerca da qualidade dos 
estudos ambientais elaborados, nos seus diversos itens 
abordados. O que muito se percebe é que são vários os casos 
em que, por exemplo, a implementação de medidas mitigadoras 
na prática foi realizada de forma diferente à que foi proposta pelo 
estudo. No caso específico, o que se percebe em muitos estudos 
ambientais, é que a preocupação com o programa de 
acompanhamento e monitoramento só se faz presente no 
momento da elaboração do estudo. Após a obtenção da licença, 
muitos empreendedores não cumprem satisfatoriamente os itens 
descritos e assumidos anteriormente. Existe uma diferença entre 
o que foi proposto pelo estudo e o que se implanta.  

Muitos estudiosos percebem que ainda é deficiente a 
implantação de algumas medidas mitigadoras, e que é muito 
falha a etapa do acompanhamento. Não havendo um 
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acompanhamento correto da atividade, torna-se difícil verificar a 
eficácia das medidas mitigadoras previstas. 

Essas análises não significam que há ausência da fase 
de acompanhamento, mas indicam que essa fase tem um peso 
relativamente pequeno diante da importância e dos recursos 
despendidos nas etapas pré-aprovação. Isso indica uma grande 
preocupação com os aspectos formais do processo em 
detrimento de seu conteúdo substantivo. Grande atenção é 
dedicada à preparação de um estudo ambiental e à exigência de 
que o projeto incorpore um extenso programa de mitigação de 
impactos, mas, uma vez aprovado, há um interesse 
surpreendentemente pequeno em verificar se o projeto foi 
realmente implantado de acordo com o prescrito e se as medidas 
mitigadoras atingiram seus objetivos de proteção ambiental 
(SANCHÉZ, 2006). 

Após a leitura e análise de alguns estudos ambientais 
referentes à produção de petróleo onshore, percebeu-se que 
existe um problema com relação à qualidade dos Programas de 
Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos Ambientais 
apresentados nesses estudos. Constatou-se, por exemplo, que 
os programas não são apresentados de forma exigida no TR, e 
percebeu-se, em alguns casos, que falta a descrição completa de 
parâmetros de monitoramento e acompanhamento.  

Para uma análise de como o assunto é apresentado nos 
estudos atuais, foi escolhido um estudo referente à perfuração de 
seis poços de petróleo no Campo de Porto Carão, no município 
de Carnaubais/RN, de janeiro de 2008. O estudo que fora 
escolhido para essa análise foi um RCA, e, de acordo com o 
mesmo, visa a subsidiar a avaliação do órgão ambiental 
competente que, nesse caso, é o IDEMA, no processo de 
licenciamento ambiental, proporcionando os conhecimentos dos 
aspectos físicos, biológicos, antrópicos, além das repercussões e 
medidas mitigadoras de adequação da perfuração de poços de 
petróleo ao meio ambiente. 

Resumimos algumas características da atividade em 
questão no quadro 04, de modo a facilitar o entendimento: 
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Empreendedor PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A 

Identificação do 
Empreendimento 

Perfuração de seis poços de petróleo 
localizados no campo petrolífero de Porto 
Carão, na zona rural do município de 
Carnaubais - RN 

Objetivo Desenvolvimento do Campo de Porto 
Carão, objetivando a produção de 
petróleo 

Características da área de 
influência 

O empreendimento não se encontra em 
área de preservação ou de relevante 
interesse ambiental, estando na zona 
rural do município de Mossoró. A 
legislação municipal não apresenta 
nenhuma restrição à perfuração dos 
poços propostos 

Quadro 04: Características básicas do RCA analisado 
Fonte: PETROBRAS, 2008 

 

De acordo com o Termo de Referência apresentado pelo 
IDEMA, para a atividade em questão, o programa de 
acompanhamento e monitoramento de impactos ambientais deve 
apresentar os programas detalhados de acompanhamento da 
evolução dos impactos ambientais positivos e negativos 
causados pelo empreendimento, considerando-se as fases de 
implantação, operação e desativação (se for o caso), bem como 
situações de acidentes. Devem ser incluídos os seguintes itens: 

 Indicação e justificativa dos parâmetros selecionados para 
avaliação dos impactos sobre cada um dos fatores 
ambientais considerados;  

 Indicação e justificativa da rede de amostragem, incluindo o 
seu dimensionamento e distribuição espacial;  

 Indicação e justificativa dos métodos de coleta e análise de 
amostra;  

 Indicação e justificativa da periodicidade de amostragem 
para cada parâmetro, segundo os diversos fatores 
ambientais;  

 Indicação e justificativa dos métodos empregados no 
processamento das informações levantadas, visando a 
retratar o quadro da evolução dos impactos ambientais 
causados pelo empreendimento (RIO GRANDE DO NORTE, 
2009, p.1). 
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No RCA analisado, em seu capítulo 8 (oito), é 
apresentado o Programa de Monitoramento Ambiental Regional 
das Atividades Terrestres da PETROBRAS no estado do Rio 
Grande do Norte. O capítulo é composto de duas páginas, e está 
sendo mostrado no anexo B deste trabalho, entretanto seu 
conteúdo principal é colocado nas análises feitas posteriormente. 

De acordo com esse capítulo do RCA, o programa tem 
como objetivo principal avaliar o nível de alteração produzido no 
meio ambiente por empreendimentos da PETROBRAS, 
relacionados à produção de petróleo na porção emersa da Bacia 
Potiguar, sendo consideradas as fases de implantação, operação 
e desativação dessas instalações, bem como situações de 
eventuais acidentes (PETROBRAS, 2008). 

É dito que o primeiro estágio desse programa de 
monitoramento já está em andamento, consistindo do 
estabelecimento de valores de referência para essa área, o que é 
um fator bastante positivo, já que é necessária uma referência 
correta e segura para o acompanhamento posterior. Ainda 
segundo o estudo, após o estabelecimento dos valores de 
referência, deverá ser implantado o programa de monitoramento 
da porção emersa da Bacia Potiguar, o qual corresponderá a um 
Protocolo de Monitoramento Ambiental, e consistirá das 
seguintes ações: 

a) Seleção dos componentes ambientais (água e solo) a 
serem monitorados; 

b) Seleção dos parâmetros a serem monitorados; 
c) Proposição de rede de amostragem a ser utilizada; 
d) Proposição de periodicidade de amostragem a ser 

adotada; 
e) Proposição de procedimentos de amostragem; 
f) Proposição de procedimentos analíticos a serem 

utilizados; 
g) Proposição de metodologias a serem utilizadas para 

processamentos dos dados obtidos; 
h) Elaboração de Relatórios de Monitoramento Ambiental, 

caracterizando a qualidade ambiental das áreas de 
atuação da PETROBRAS, na porção emersa da Bacia 
Potiguar (PETROBRAS, 2008). 
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Percebe-se que apenas foi indicado que existirá o 
programa, mas essa não é a proposta descrita no Termo de 
Referência. De acordo com ele, já seria necessária a indicação 
mais detalhada dos programas que serão realizados, de acordo 
com os impactos previstos no estudo e de acordo com as 
medidas mitigadoras correspondentes. Não existe nenhuma 
informação adicional indicando os parâmetros a serem 
monitorados, como isso será realizado, os métodos a serem 
utilizados, etc., existindo apenas a indicação de que o programa 
será desenvolvido. 

No estudo, podemos verificar a ausência de um fator 
importante e fundamental nesse programa: não foi informado 
nenhum tipo de programa relacionado aos impactos sociais e 
econômicos. Em um trecho do estudo tem-se que: ―o programa 
proposto deverá efetuar o acompanhamento e monitoramento 
integrado que contemple a totalidade dos componentes 
ambientais afetados, tanto no meio físico como no meio biótico.‖ 
(PETROBRAS, 2008). 

Veja que falta a indicação, por exemplo, de um projeto de 
comunicação social, o qual vise manter um canal de 
comunicação entre a população e a empresa, e um projeto de 
educação ambiental, que seriam de uma importância 
significativa. Esse item, apesar de não expressamente indicado 
no TR, é visto de fundamental importância, já que o 
empreendimento certamente afeta a vida da população da 
região. 

Percebemos que o RCA analisado poderia apresentar 
uma tabela com os principais impactos previstos para a atividade, 
com suas respectivas medidas de controle e tipos de 
projeto/programa, mostrando o foco principal dos projetos 
ambientais elaborados para a minimização de possíveis 
impactos, indicando também os parâmetros a serem 
monitorados. 

Após termos analisado os problemas referentes a um 
estudo ambiental, podemos apontar algumas dificuldades 
encontradas pelo órgão de meio ambiente na fase do Programa 
de Acompanhamento e Monitoramento de Impactos positivos e 
negativos: 

 falta de profissionais qualificados para a análise dos 
Relatórios de Monitoramento que são elaborados pelo 



  

 

175 

 

empreendedor. Existe algumas vezes falta de 
conhecimento técnico suficiente, e às vezes nota-se a 
falta de conhecimento por parte dos profissionais da 
abrangência da legislação referente ao controle 
ambiental; 

 falta de estruturação interna que possa possibilitar na 
tomada de decisões a utilização eficiente dos dados 
gerados no monitoramento; 

 deficiência de recursos materiais e financeiros para a 
realização de Vistoria Técnica, falta de equipamentos 
para a coleta de amostras e realização de análises 
químicas. 

 falta de uma estrutura suficiente para fiscalizar o 
empreendimento, e para verificar o cumprimento ou não 
do plano de monitoramento ambiental. 

 
Somando-se a essas dificuldades, tem-se também a falta 

de padronização nos indicadores da qualidade ambiental local. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o interesse exclusivo de verificar a elaboração e a 
concretização do programa de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos ambientais, o indicado em um RCA 
para fins de licenciamento ambiental, como exige as leis do País 
e do Estado, constata-se que as principais proposições neles 
apresentadas não vêm sendo coerentes ao TR, e acredita-se que 
muitas delas não vêm sendo executadas de maneira satisfatória. 

A deficiência na proposição e aplicação do 
acompanhamento e monitoramento acarreta em um prejuízo ao 
meio ambiente, já que se tem um aumento no risco de ocorrer 
algum impacto negativo na região onde se localiza o 
empreendimento. É necessário, portanto, uma preocupação 
maior dos agentes envolvidos no processo a fim de melhorar a 
qualidade do estudo ambiental e realizar programas de 
monitoramento cada vez mais eficientes. 

Alguns pontos importantes podem ser apresentados 
nesse momento, e contribuem para uma melhor eficácia do 
processo. O primeiro deles é a importância da permanente 
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interação com o empreendedor, visando à prevenção e correção 
de danos ambientais ocasionados por falhas nos Programas de 
Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos Ambientais 
que foram aprovados. Outra observação que pode ser feita é a 
permanente revisão dos procedimentos e técnicas de 
acompanhamento e monitoramento atualmente adotados pelo 
órgão ambiental, para a contínua evolução do processo. Há que 
se ter também uma maior disponibilidade e flexibilidade por parte 
do empreendedor às demandas vindas de grupos sociais 
envolvidos e afetados pela sua atividade, incorporando-as no 
processo de acompanhamento e monitoramento dos impactos. 
Com isso, previnem-se conflitos, adquire-se maior credibilidade 
junto à população e obtêm-se elementos concretos a serem 
explorados, como o ―marketing‖ da empresa. E por último 
estabelecer padrões de qualidade ambiental complementares 
aos que são estabelecidos na legislação federal. 
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ANEXO A 
 
TERMO DE REFERÊNCIA - ELABORACÃO DE RELATÓRIO DE 
CONTROLE AMBIENTAL (RCA) REFERENTE AO 
LICENCIAMENTO PRÉVIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS 
DE PETRÓLEO 

ROTEIRO BÁSICO  

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DO 
EMPREENDIMENTO  

1.1. Identificação do Empreendedor  

 Nome;  

 Razão Social;  

 Endereço completo;  

 CNPJ e Inscrição Estadual;  

 Endereço para correspondência;  

 Localização (Município, Distrito, Estado).     

 1.2. Identificação e Localização do Empreendimento  

 Nome;  

 Localização, Vias de Acesso e Coordenadas Geográficas.  
  

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA 
ELABORAÇÃO DO RCA   

Nome completo, endereço, CNPJ, nome do responsável legal, 
nome da pessoa de contato e respectivo número do telefone, etc.  

3.  DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO  

 3.1.  Objetivos e justificativas do empreendimento, destacando a 
sua importância no contexto sócio-econômico da região e a 
escolha do local para sua implantação. 
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3.2. Descrição da Atividade:  

 3.2.1. Descrição detalhada das atividades de perfuração e 
instalação dos poços;  

3.2.2. Relação dos equipamentos e fluidos de perfuração 
utilizados na atividade de perfuração (nomes comerciais e 
substâncias químicas);  

 3.2.3. Especificação, entre outros aspectos, da geração de 
resíduos, tais como:  

 Cascalhos  

 Fluidos de perfuração (conceituação e composição)  

 Emissões gasosas  

 Óleo lubrificante usado  

 Resíduos combustíveis  

 Resíduos não-combustíveis  

 Esgotos sanitários e outros resíduos não-industriais;  
  

3.2.4. Descrição do processo operacional do poço, especificando 
a geração de resíduos, entre outros;  

Obs.: Deverá ser apresentada a quantidade, a forma de 
acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos sólidos e líquidos gerados nas 
fases de perfuração, instalação e operação do poço.  

3.2.5.  Descrição do funcionamento da(s) linha(s) de surgência 
associada(s) ao(s) poço(s), com mapas contendo seu(s) 
traçado(s), destacando as travessias (de rios, lagos...), se 
houver;  

 3.2.6.    Identificação das operações que impõem riscos 
ambientais;  

 3.2.7. Descrição detalhada dos procedimentos a serem adotados 
em casos de acidentes/emergência.  
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4.  ÁREA DE INFLUÊNCIA   

Delimitação, justificativa e mapeamento das áreas de influência 
direta e indireta do empreendimento, para as fases de 
implantação e operação, nos meios físico, biológico e antrópico. 
Utilizar escala compatível com a área mapeada.  

5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

5.1. Meio Físico  

 Geologia: descrição e mapeamento, na escala 1:25.000, da 
geologia regional e local, identificando a jazida em mapa 
geológico;  

 Geomorfologia local e regional;  

 Pedologia e aptidão agrícola: descrição de uso dos solos;  

 Recursos Hídricos: caracterização do curso hídrico direta ou 
potencialmente afetado pelo empreendimento.   

  

5.2. Meio Biótico  

Descrever a vegetação nativa e antrópica, com mapeamento em 
escala 1:25.000 e a respectiva fauna. 

5.3. Meio Antrópico   

 Caracterizar a área sob os aspectos sócio-econômicos, 
destacando os aspectos demográficos, de saneamento 
básico e as condições de saúde e de educação da 
população;  

 Informar a existência de sítios históricos, culturais e 
arqueológicos na área afetada pelo empreendimento;  

 Caracterizar a infra-estrutura da área, enfocando o sistema 
viário, os meios de transporte e o sistema de eletrificação;  

 Mapeamento, na escala 1:25.000, do uso e ocupação do 
solo. 
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6.  IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Esta avaliação deverá levar em conta as fases de implantação e 
operação do empreendimento, considerando os seus impactos 
sobre os meios físico, biológico e antrópico, descritos no 
Diagnóstico Ambiental.   

No estudo de identificação e avaliação dos impactos ambientais 
do empreendimento deverão ser apresentados os critérios para 
definição e interpretação da magnitude, da freqüência e, 
consequentemente, da importância dos impactos ambientais, em 
relação ao fator ambiental afetado e em relação aos demais 
impactos identificados, explicitando a metodologia utilizada na 
sua elaboração.  

Os impactos deverão ser analisados com e sem a adoção das 
medidas mitigadoras. Também deverá ser apresentado um 
balanço entre os impactos positivos e negativos, levando em 
consideração suas características e importância, de modo a 
definir, claramente, a viabilidade ambiental do empreendimento.  

7.  MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS   

Com base na avaliação dos impactos ambientais, deverão ser 
recomendadas medidas que venham a minimizá-los ou eliminá-
los, ou, no caso de impactos positivos, maximizá-los. As medidas 
mitigadoras deverão ser classificadas:   

 Quanto ao componente ambiental afetado;   

 Quanto à fase em que deverão ser implementadas;   

 Quanto ao caráter preventivo ou corretivo e sua eficácia;  

 Quanto à responsabilidade pela sua implementação;  

 Quanto ao custo. 
 
8. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS   

Deverão ser apresentados os programas detalhados de 
acompanhamento da evolução dos impactos ambientais positivos 
e negativos causados pelo empreendimento, considerando-se as 
fases de implantação, operação e desativação (se for o caso), 
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bem como situações de acidentes. Deverão ser incluídos os 
seguintes itens:  

 Indicação e justificativa dos parâmetros selecionados para 
avaliação dos impactos sobre cada um dos fatores 
ambientais considerados;  

 Indicação e justificativa da rede de amostragem, incluindo o 
seu dimensionamento e distribuição espacial;  

 Indicação e justificativa dos métodos de coleta e análise de 
amostra;  

 Indicação e justificativa da periodicidade de amostragem 
para cada parâmetro, segundo os diversos fatores 
ambientais;  

 Indicação e justificativa dos métodos empregados no 
processamento das informações levantadas, visando a 
retratar o quadro da evolução dos impactos ambientais 
causados pelo empreendimento. 
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ANEXO B 
 
PROPOSIÇÃO DE PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

  
PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL REGIONAL 
DAS ATIVIDADES TERRESTRES DA PETROBRAS NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 
O referido programa tem como objetivo principal avaliar o nível 
de alteração produzido no meio ambiente por empreendimentos 
da PETROBRAS, relacionados à produção de petróleo na porção 
emersa da Bacia Potiguar. Dessa forma, serão consideradas as 
fases de implantação, operação e desativação dessas 
instalações, bem como situações de eventuais acidentes.  
 
Para tanto, o programa proposto deverá efetuar o 
acompanhamento e monitoramento integrado que contemple a 
totalidade dos componentes ambientais afetados, tanto no meio 
físico como no meio biótico, identificando, através dos referidos 
componentes, o seu nível de qualidade ambiental e, caso 
necessário, recomendando a implantação de medidas 
mitigadoras.  
 
Tendo em vista as peculiaridades geológicas, pedológicas e 
climáticas reinantes na porção emersa da Bacia Potiguar, o 
primeiro estágio desse programa de monitoramento já está em 
andamento, consistindo do estabelecimento de valores de 
referência para essa área. Essa etapa é imprescindível e de 
fundamental importância, já que as listas de referência existentes 
no mundo (Lista Holandesa; Lista da CETESB/SP, por exemplo) 
dizem respeito a contextos diferentes da realidade encontrada na 
Bacia Potiguar, sendo assim necessário o reconhecimento da 
qualidade ambiental das áreas de atuação da PETROBRAS e 
adjacências.  
 
Essa etapa está sendo executada pelo Departamento de 
Geologia da UFRN, através de projeto de pesquisa, iniciado em 
maio de 2005, financiado pela PETROBRAS, tendo como 
objetivo estabelecer valores de referência para solos e águas 
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subterrâneas em diferentes contextos geológicos, pedológicos e 
climáticos da porção emersa da Bacia Potiguar.    
 
Após o estabelecimento dos valores de referência deverá ser 
implantado o programa de monitoramento da porção emersa da 
Bacia Potiguar, o qual corresponderá a um Protocolo de 
Monitoramento Ambiental, e consistirá das seguintes ações: 
 
a) Seleção dos componentes ambientais (água e solo) a serem 

monitorados.  
b) Seleção dos parâmetros a serem monitorados.  
c) Proposição de rede de amostragem a ser utilizada.  
d) Proposição de periodicidade de amostragem a ser adotada.  
e) Proposição de procedimentos de amostragem.  
f) Proposição de procedimentos analíticos a serem utilizados.  
g) Proposição de metodologias a serem utilizadas para 

processamentos dos dados obtidos.  
h) Elaboração de Relatórios de Monitoramento Ambiental, 

caracterizando a qualidade ambiental das áreas de atuação 
da PETROBRAS, na porção emersa da Bacia Potiguar.  

 
Visando a recuperar as áreas degradadas em decorrência da 
atividade de exploração mineral (piçarra e areia), está sendo 
desenvolvido um projeto em parceria com a EMBRAPA - 
Agrobiologia e UFERSA, para identificação das espécies nativas 
da Caatinga que se desenvolvem em solos pobres em matéria 
orgânica. Serão testadas espécies nativas fixadoras de nitrogênio 
(leguminosas) por sua capacidade de fixar nitrogênio 
biologicamente, auxiliando no enriquecimento do solo, e espécies 
nativas não fixadoras de nitrogênio. O objetivo é proporcionar 
que se estabeleçam as condições mínimas de sucessão natural 
nas áreas degradadas.  
 
A metodologia desenvolvida através do projeto de recuperação 
de áreas degradadas, será aplicada na recuperação do solo e da 
vegetação na etapa de desativação dos empreendimentos da 
PETROBRAS.  
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RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO 
DO PROGRAMA E DO PLANO:  

  
Programa de Monitoramento Ambiental Regional das Atividades 
Terrestres da PETROBRAS no estado do Rio Grande do Norte  

  
A PETROBRAS através de seu corpo técnico é responsável pela 
elaboração e execução do Programa.  

  
Plano de Acompanhamento das Medidas Mitigadoras  
 

O Plano de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos 
Ambientais será executado pela equipe operacional da 
PETROBRAS. 
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POÇOS DE PETRÓLEO 
ONSHORE EM ÁREAS DE CAVIDADES NATURAIS 

SUBTERRÂNEAS 
 

Juska Milena dos Santos Mendonça
1
 

Carlos Abraham de Knegt Miranda
2
 

 

INTRODUÇÃO 

O meio ambiente é um manancial de recursos naturais passíveis 
de serem utilizados, levando-se em consideração o ordenamento 
de seu uso, sendo importantes de serem identificados e 
valorizados econômica e ambientalmente (MATTOS; MATTOS, 
2004). Deve – o meio ambiente - ser usufruído por todos de 
maneira racional a fim de não comprometer o uso dos recursos 
naturais para as gerações que hão de vir, sendo a conservação 
ambiental uma preocupação contemporânea em face do já 
grande e crescente interesse público pela manutenção do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e da reparação dos danos 
causados ao patrimônio natural (DESTEFENNI, 2005). 
 
Assim, atitudes que levem à coexistência harmoniosa dos 
aspectos econômicos, ambientais e sociais, além de serem 
anseios e aspirações da sociedade contemporânea, são também 
meios para o alcance da utilização sustentável de recursos 
naturais necessários ao mundo globalizado em que hoje vivemos 
(AMARAL, 2004). 
 
Analisar o uso dos recursos naturais é primordial para se ordenar 
adequadamente o seu consumo, levando em consideração as 
especificidades de cada sistema – suas fragilidades e suas 
potencialidades. 

                                                           

1 Pós-graduada do curso de Especialização em Licenciamento Ambiental 
onshore. 
 

2 Professor do curso de Especialização em Licenciamento Ambiental onshore. 
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A crescente demanda da humanidade por energia, causada, 
dentre outros motivos, pelo crescimento da população e do 
parque industrial por todo o mundo, tem forçado uma busca 
incessante pelo aumento da produção desse importante insumo, 
o que vem ocorrendo, muitas vezes, em conflito com a 
necessidade de conservação do meio ambiente. A gestão para 
diminuição de qualquer alteração negativa da qualidade 
ambiental que resulte em modificação de processos naturais e 
sociais, entendido como impacto ambiental (SÁNCHEZ, 2006), 
durante as atividades de exploração ou produção do recurso 
energético, constitui um verdadeiro ato de contribuição para o 
desenvolvimento do Brasil e fonte de vantagens competitivas 
para empresas decididas a executar essa gestão.  

No caso do petróleo, impactos ambientais potenciais ou reais são 
inerentes ao processo produtivo, sendo que alguns deles, 
dependendo das características do empreendimento, são 
significativos. Isso demanda uma gestão ambiental efetiva na 
busca da otimização e racionalização do uso desse recurso 
natural. 

A exploração e produção de petróleo em terra (onshore) ocupa 
um lugar de destaque na economia do Estado do Rio Grande do 
Norte, sendo responsável pela produção de 1,5 milhões de barris 
equivalentes de petróleo por mês (bep/mês), colocando o Estado 
como o segundo maior produtor e o maior produtor em terra do 
país (ANP, 2009a). 

Além disso, a exploração e produção de petróleo onshore se 
constitui em uma atividade em plena expansão no Estado do Rio 
Grande do Norte (PETROBRAS, 2007). Negócios envolvendo 
novas áreas para exploração de petróleo e gás natural têm sido 
proporcionados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) através dos leilões de blocos de 
exploração onshore no país, atraindo novos investidores e 
empreendimentos para o Estado do Rio Grande do Norte (ANP, 
2009b; ANP, 2009c). Os campos maduros da Bacia Potiguar 
foram uns dos mais visados pelos investidores na 10ª Rodada de 
Licitações da ANP, ocorrido em dezembro de 2008, devido ao 
potencial dessas áreas já ser conhecido (ANP, 2009c; PORPINO, 
2008). 
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A Bacia Potiguar, localizada no nordeste do Brasil, porção norte 
do Estado do Rio Grande do Norte e numa pequena região a sul 
do Estado do Ceará, medindo aproximadamente 48.000 km² de 
área total (BERTANI et al, 1990), é rica em cavidades naturais 
subterrâneas (CNS)

3
1 que formam ecossistemas bastante 

peculiares. As cavidades naturais subterrâneas (CNS’s) 
encontram-se normalmente nas áreas cársticas, terrenos 
constituídos predominantemente por rochas solúveis, 
principalmente carbonáticas (calcários, dolomitos e evaporitos) e, 
de acordo com a literatura atual, também podendo ser constituída 
por rochas menos solúveis, como os arenitos e quartzitos 
(TRAVASSOS, 2007).  

As CNS’s constituem um patrimônio natural e, conforme a 
Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu Art. 20, inciso X, 
são consideradas bens pertencentes à União. O Decreto Federal 
nº 99.556 de 1º de outubro de 1990, em seu Art. 1°, Parágrafo 
único, alterado pelo Decreto nº 6.640, de 7 de novembro de 
2008, define CNS como sendo: 

Todo e qualquer espaço subterrâneo 
acessível pelo homem, com ou sem 
abertura identificada, popularmente 
conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, 
abismo, furna ou buraco, incluindo seu 
ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a 
fauna e a flora ali encontrados e o corpo 
rochoso onde os mesmo se inserem, desde 
que tenham sido formados por processos 
naturais, independentemente de suas 
dimensões ou do tipo de rocha encaixante. 

  
Há ocorrência de CNS’s sob rochas em quase todas as regiões 
do Estado do Rio Grande do Norte, mas principalmente na Bacia 
Potiguar, destacando-se, quanto a essa ocorrência, os 
municípios de Apodi, Açu, Baraunas, Caicó, Felipe Guerra, 

                                                           

3
1
 Doravante, no presente documento, o termo ―cavidade natural subterrânea‖ será 

referido pelo termo ―CNS‖, tão somente com o intuito de maior concisão na 
referência. 
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Jandaíra, João Câmara, Jucurutu, Martins, Mossoró, Patu e 
Pedra Grande, sendo atualmente registradas 256 CNS’s no 
Estado (ICMBio, 2008). Dessas, segundo ICMBio (2008), 97 
(37,89%) CNS’s encontram-se em áreas de exploração e 
produção de petróleo onshore, sendo 75 (29,3%) CNS’s 
localizadas em blocos de exploração e 22 (8,59%) em blocos de 
produção. 

O carste, área de aparecimento das CNS’s, derivado do termo 
alemão Karst, significando ―paisagem nua e pedregosa‖ 
(OLIVEIRA, 2001) é uma paisagem peculiar e de frágil 
integridade. Atividades antrópicas desenvolvidas de forma 
desorganizada e predatória nessas áreas, sem critérios técnicos 
adequados e planejamento, podem deflagrar processos que 
induzem acidentes geológicos como subsidências e colapsos de 
solo e rocha, bem como degradar áreas de valor espeleológico e 
cultural, e poluir aqüíferos, já que um determinado carste pode 
ser um grande armazenador de água (VESTANA, 2002). 
Impactos negativos nesses sistemas podem ser bem mais 
prejudiciais que os ocorridos em sistemas externos (HARDT, 
2008). 

A Base do Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de 
Cavernas no Estado do Rio Grande do Norte (CECAV/RN) tem 
registrado alguns casos de danos diretos e indiretos a CNS’s por 
atividades econômicas, principalmente atividades mineradoras e 
de turismo.  

Harmonizar a possibilidade da exploração de recursos naturais 
presentes em áreas de CNS’s com a conservação, como é o 
caso da atividade de exploração e produção de petróleo onshore, 
exige tanto conhecimento científico, quanto critérios e normas 
adequados, planejamento e execução cuidadosos e avaliação 
permanente.  
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS PARA CONTROLE 
DO USO DE SISTEMAS CÁRSTICOS 

Como qualquer outra atividade potencialmente poluidora, a 
atividade de exploração e produção de petróleo é regida por 
instrumentos de controle da administração pública, que 
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disciplinam sua instalação e operação, dentro de um processo de 
licenciamento ambiental. A Resolução CONAMA n° 237 de 19 de 
dezembro de 1997 define licenciamento ambiental, no seu Art. 
1°, inciso I, como sendo: 

procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e a 
operação de empreendimentos e 
atividades utilizadores de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso. 

A Resolução CONAMA n° 23, de 07 de dezembro de 1994, 
estabelece critérios específicos para licenciamento ambiental das 
atividades relacionadas à exploração e lavra de jazidas de 
combustíveis líquidos e gás natural, visando o melhor controle e 
gestão ambiental em tais atividades. 

A instalação e operação de qualquer empreendimento ou 
atividade que possa afetar o patrimônio espeleológico ou a sua 
área de influência é ordenada pelo Decreto n° 99.556 de 1º de 
outubro de 1990, com as alterações do Decreto n° 6.640, de 07 
de novembro de 2008 e regulamentações da Resolução 
CONAMA n° 347 de 10 de setembro de 2004, que incorpora os 
instrumentos de gestão ambiental do patrimônio espeleológico ao 
sistema de licenciamento ambiental. Conforme estabelece o 
Artigo 4° da Resolução CONAMA n° 347/04: 

A localização, construção, instalação, 
ampliação, modificação e operação de 
empreendimentos e atividades, 
considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores ou degradadores do 
patrimônio espeleológico ou de sua área 
de influência dependerão de prévio 
licenciamento pelo órgão ambiental 
competente, nos termos da legislação 
vigente. 
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O Art. 13 da Resolução CONAMA n° 347/04 estabelece que os 
empreendimentos que já estavam em operação antes da 
publicação dessa Resolução devem requerer sua regularização. 
 
Conforme estabelecido na Resolução CONAMA n° 23/94, é de 
competência dos órgãos estaduais do meio ambiente e do 
IBAMA, quando couber, o licenciamento ambiental das atividades 
e empreendimentos de exploração e lavra de jazidas de 
combustíveis líquidos e gás natural. No caso específico do 
Estado do Rio Grande do Norte, consoante ao estabelecido na 
Lei Complementar n° 272, de 03 de março de 2004, o 
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 
relacionados com o uso de recursos ambientais, considerados 
efetiva ou potencialmente poluidores, bem como, os capazes, 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental é de 
competência do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), como Entidade Executora do Sistema 
Estadual do Meio Ambiente (SISEMA). 
 
Conforme § 1º do Art. 4° da Resolução CONAMA n° 347/04, 

 
as autorizações ou licenças ambientais, na 
hipótese de cavidade natural subterrânea 
relevante ou de sua área de influência, na 
forma do Art. 2º inciso II, dependerão, no 
processo de licenciamento, de anuência 
prévia do IBAMA [...]. 

 
No que se refere à anuência prévia no processo de licenciamento 
ambiental de que trata a Resolução CONAMA nº 347/04, esta 
passa a ser de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), de acordo com o 
Decreto nº 6.640/08. 

Como instrumento no processo de licenciamento ambiental, os 
estudos de diagnóstico e avaliação de impacto ambiental tornam-
se necessários para a aprovação dos projetos de 
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 
potencialmente causadoras de degradação do meio, conforme a 
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Resolução nº 237/97. O Art. 3º desta Resolução, em seu 
parágrafo único, estabelece: 
 

o órgão ambiental competente, verificando 
que a atividade ou empreendimento não é 
potencialmente causador de significativa 
degradação do meio ambiente, definirá os 

estudos ambientais pertinentes ao 
respectivo processo de licenciamento.  

Por decorrência, o licenciamento ambiental de empreendimentos 
ou atividades propostos para regiões possuidoras de CNS’s ou 
com potencial espeleológico necessita de estudos de diagnóstico 
e avaliação de impacto ambiental que contemplem também os 
aspectos espeleológicos em seu objeto de estudo. Esses estudos 
servem como subsídio para o ICMBio, que deverá classificar o 
grau de relevância da CNS, no caso de o empreendimento ou 
atividade proposto ser considerado efetiva ou potencialmente 
poluidor ou degradadores da CNS, bem como de sua área de 
influência. De acordo com o §2º do Art. 5º-A do Decreto nº 
6.640/08, os estudos para definição do grau de relevância das 
CNS’s impactadas deverão ocorrer a expensas do responsável 
pelo empreendimento ou atividade. 
 
Embora haja opiniões em contrário a sua constitucionalidade (e.g 
NETTO, 2008 e SBE, 2009), o Decreto n º 6.640/08 determina 
que seja feita a classificação das CNS’s de acordo com seu grau 
de relevância, para subsidiar o licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores ou degradadores da CNS, bem como 
de sua área de influência. Conforme disposto no parágrafo 1º do 
Art. 5°-A desse Decreto, o órgão ambiental competente deverá 
classificar o grau de relevância da CNS no âmbito do processo 
de licenciamento ambiental, observando os critérios 
estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente, em grau de 
relevância ―máximo‖, ―alto‖, ―médio‖ ou ―baixo‖. O grau de 
relevância será determinado pela análise dos atributos 
ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, 
cênicos, histórico-social e socioeconômicos da CNS, avaliados 
sob enfoque regional e local. Todavia, esse Decreto define de 
pronto os atributos de uma CNS de grau de relevância ―máximo‖. 



 

 

196 

 

Além disso, de acordo com seu Art. 5º, esse Decreto determina 
que, no prazo de sessenta dias após sua publicação, a 
metodologia para a classificação do grau de relevância das 
CNS’s deveria ser estabelecida pelo Ministro de Estado do Meio 
Ambiente, ouvidos o ICMBio, IBAMA e demais setores 
governamentais afeitos ao tema, em ato normativo, o que, até o 
momento, não aconteceu. 
 
Nos casos de licenciamento de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerados pelo órgão ambiental 
competente, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação 
e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção 
Integral, de acordo com o disposto no Art. 36 da Lei Federal nº 
9.985, de 18 de julho de 2000. 
 
Em havendo impactos negativos irreversíveis em CNS’s por uma 
atividade ou um empreendimento, a compensação ambiental de 
que trata o Art. 36 da Lei Federal nº 9.985/00, deverá ser 
prioritariamente destinada à criação e implementação de unidade 
de conservação em área de interesse espeleológico, sempre que 
possível na região do empreendimento, conforme disposto no § 
2º do Art. 5º-A do Decreto 6.640/08. A compensação ambiental é 
uma medida prevista em alguns dispositivos legais e que 
consiste, basicamente, na adoção de uma solução alternativa à 
reparação ambiental específica (DESTEFENNI, 2005). Essa 
previsão para os empreendimentos causadores de impactos 
negativos irreversíveis em CNS’s é um aspecto positivo que vem 
aliar a atividade econômica com a responsabilidade sócio-
ambiental. 
 
De acordo com o Art. 34 do Decreto n°. 4.340/02, os 
empreendimentos implantados antes da edição desse Decreto e 
em operação sem as respectivas licenças ambientais deverão 
requerer, no prazo de doze meses a partir da publicação deste 
Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental competente 
mediante licença de operação corretiva ou retificadora. 
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SITUAÇÃO DOS POÇOS DE PETRÓLEO ONSHORE EM 
ÁREAS DE CNS’S NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Estudos sobre a situação das CNS’s existentes no Rio Grande do 
Norte ainda são incipientes. Somente a partir do ano de 1999, 
com a criação da base do Centro Nacional de Estudo, Proteção e 
Manejo de Cavernas (CECAV) no RN, então um Centro 
Especializado de Estudos de Cavernas pertencente ao IBAMA e 
hoje fazendo parte do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), é que começaram os trabalhos para o 
levantamento das CNS’s, diagnóstico de situação e orientação do 
uso e ocupação do solo nas áreas cársticas do Estado (ICMBio, 
2008).  
 
Em 2000, eram conhecidas apenas 56 CNS’s em todo o Estado. 
Atualmente estão identificadas 256 CNS’s localizadas 
principalmente nos municípios de Felipe Guerra e Governador 
Dix-Sept Rosado (ICMBio, 2008).  

Recente também é o conhecimento da situação dos 
empreendimentos onshore relacionados à indústria petrolífera 
que estejam instalados em área de influência de CNS’s no RN.  

Ao notar, por exemplo, WILLIAM (1993 apud HARDT, 2008), 
VESTANA (2002) e MME (2006a), percebe-se que estudos sobre 
a atividade de exploração e produção de petróleo onshore em 
áreas cársticas ainda são pouco comentados. Esses autores 
apenas citam, como principais atividades que impactam regiões 
com CNS’s, a mineração, obras para aproveitamento hidrelétrico, 
atividades agrícolas, aterros sanitários, barragens, urbanização, 
industrialização, exploração da água subterrânea para 
abastecimento d’água, turismo, uso religioso intensivo. MME 
(2006a) estima que, além das situações relacionadas, haja um 
grande número de cenários conflituosos que não foram 
registrados na literatura.  

Além disso, como já foi discutido, a necessidade da classificação 
das CNS’s quanto ao seu grau de relevância estabelecida pela 
legislação ambiental é bastante recente. Juntam-se a isso as 
recentes mudanças da legislação ambiental referente às CNS’s, 
caso do Decreto n.° 6.640/08, que dá nova redação ao Decreto 
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n.° 99.556/90, que dispõe sobre a proteção das CNS’s existentes 
no território nacional. 
 
O conhecimento científico disponível para a análise do grau de 
relevância das CNS’s no Estado do Rio Grande do Norte – 
condição indispensável para o licenciamento de 
empreendimentos e atividades considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores ou degradadores de CNS’s, bem 
como de sua área de influência – é ainda muito pequeno. Há 
pouca literatura sobre a metodologia para classificação das 
CNS’s quanto à sua relevância, sendo agravada pela falta de 
regulamentações específicas. 
 
Segundo MME (2006a), a legislação ambiental e a percepção 
dos órgãos ambientais não contemplavam, em um passado 
recente, a necessidade da valoração de CNS’s, resultando em 
um cenário difuso em que estas – algumas das quais altamente 
relevantes – foram suprimidas sem que houvessem estudos 
adequados ou mesmo fossem buscadas alternativas para a 
preservação do patrimônio espeleológico.  
 
A identificação de CNS’s nas etapas iniciais dos estudos 
ambientais, quando do licenciamento ambiental de 
empreendimentos no Brasil, inclusive os empreendimentos de 
exploração e produção de petróleo em áreas cársticas do RN, na 
maioria das vezes, não era contemplada por não ser exigida 
pelos órgãos ambientais. 
 
Segundo o Diagnóstico Espeleológico Estadual do ICMBio 
(2008), empreendimentos de poços de petróleo onshore e sua 
vias de acesso, previamente licenciados pelo IDEMA, foram 
instalados, há alguns anos, nas áreas de influência de 04 
(quatro) CNS’s do Lajedo do Arapuá, Município de Felipe 
Guerra/RN. O Diagnóstico salienta que a instalação desses 
empreendimentos precedeu o início dos estudos de identificação 
espeleológica no Estado pelo CECAV/RN, através dos quais se 
tomou conhecimento da presença dessas referidas CNS’s. Com 
essa informação, percebe-se que também há situações de 
empreendimentos e atividades petrolíferas em áreas de CNS’s 
no RN, ressaltando a importância do debate sobre a 
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consideração das CNS’s no devido processo de licenciamento 
ambiental. 
 
Diante dessas questões, a proposta do presente trabalho é de 
investigar as principais ações do licenciamento de poços de 
petróleo onshore, tanto de novos projetos de instalação quanto 
de poços que já estão em operação em áreas com ocorrência de 
CNS’s no RN, diagnosticando a atuação do IDEMA e do 
ICMBio/RN. Por consequência, é proposta a averiguação de 
eventuais dificuldades ocorridas durante os procedimentos de 
licenciamento ambiental desses empreendimentos, buscando 
servir para apontar respostas a possíveis entraves em seu  
curso. 
 
De forma concreta, espera-se que os resultados deste trabalho 
contribuam para evidenciar questões chave que permeiam o 
licenciamento ambiental da atividade de exploração e produção 
de petróleo onshore em áreas de CNS’s no RN, ampliando o 
debate para melhor subsidiar o conhecimento científico e a boa 
prática no curso do processo de licenciamento tanto dos entes 
públicos quanto dos privados. 
 
Este trabalho objetiva abordar questões chave do licenciamento 
ambiental para a instalação e operação de novos poços de 
exploração e de produção de petróleo onshore e para a 
regularização de poços de produção de petróleo onshore já em 
operação em áreas com ocorrência de cavidades naturais 
subterrâneas no Estado do Rio Grande do Norte. 

De acordo com SILVA (2007), a presente pesquisa é classificada 
quanto a sua natureza como pesquisa aplicada, gerando 
conhecimentos de aproveitamento prático na busca de uma 
contribuição real para a solução dos problemas contemporâneos. 
Quanto a sua forma de abordagem, ainda de acordo com SILVA 
(2007), a pesquisa tem tanto cunho quantitativo, à medida que 
se busca levantar o número de poços de petróleo onshore já em 
operação e em processo de licenciamento em áreas com 
ocorrência de CNS’s no Estado do Rio Grande do Norte, e de 
cunho qualitativo, pois busca conhecer a realidade do processo 
do licenciamento ambiental desses poços. Do ponto de vista dos 
objetivos, a pesquisa é classificada como exploratória, 
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investigando um tema pouco explorado e sem informações 
detalhadas. 

Os procedimentos técnicos para a coleta de dados adotados 
neste trabalho foram a pesquisa bibliográfica através do 
levantamento de trabalhos científicos e livros e a pesquisa 
documental com utilização de documentos oficiais e reportagens, 
principalmente os disponibilizados na rede mundial de 
computadores (internet). Também foi feito um levantamento de 
dados nos órgãos ambientais, mais precisamente com 
representantes do IDEMA e do ICMBio, a fim de se obter 
informações sobre o licenciamento ambiental de poços de 
petróleo em áreas com ocorrência de CNS’s do RN. 

Por fim, a análise dos resultados encontrados foi realizada de 
modo discursivo, de modo a fomentar o debate de questões 
atuais acerca do licenciamento ambiental de poços de petróleo 
onshore em áreas com ocorrência de CNS’s no Estado Rio 
Grande do Norte, buscando servir como uma ferramenta no 
processo de tomada de decisão, e de norteamento de outros 
estudos prospectivos sobre o tema. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Atualmente, as questões do licenciamento ambiental de poços de 
petróleo em áreas com ocorrência de CNS’s no Estado do Rio 
Grande do Norte ainda são bastante incipientes. A legislação 
ambiental que versa sobre o patrimônio espeleológico no Brasil, 
o conhecimento das CNS’s do RN e a atuação conjunta dos 
órgãos ambientais federal e estadual no processo de 
licenciamento de empreendimentos onshore nessas áreas ainda 
são recentes, assim como o tratamento sistemático do tema no 
meio acadêmico. 

De acordo com informações fornecidas por Jocy Brandão Cruz
4

1 
(com. pess.) e com dados compilados de documentação oficial 
da Petrobras (PETROBRAS, 2008), nas áreas de CNS’s do Rio 

                                                           

4
1
 Técnico responsável pelo Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de 

Cavernas no Estado do Rio Grande do Norte. 
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Grande do Norte registradas na Base de Dados 
Georreferenciados do CECAV/RN até o momento, existem 11 
(onze) poços de petróleo onshore licenciados e mais 04 (quatro) 
poços de petróleo onshore em processo de licenciamento 
ambiental na atualidade. A Figura 01 mostra o mapa de 
localização dos municípios com presença de poços de petróleo 
onshore licenciados e instalados em áreas de CNS’s e os 
municípios em que há projetos de poços com Licença Prévia 
para Perfuração (LPPer) em áreas de CNS’s, além das CNS’s 
registradas no Rio Grande do Norte. 

 

 

Cavernas registradas  

CECAV/RN 
Municípios em que há projetos de 
poços de petróleo  

on shore com LPPer em áreas de CNS’s Municípios com poços on shore licenciados e instalados em áreas de CNS’s 

Felipe Guerra 

Mossoró 

Gov. Dix-Sept Rosado 

Upanema 

Paraíba 

Ceará 

Oceânico Atlântico 

MAPA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
Figura 01 – Mapa do Estado do Rio Grande do Norte com destaque para os 
municípios com poços de petróleo onshore, licenciados e em licenciamento em 
áreas com ocorrência de cavidades naturais subterrâneas. 

Além de bases de poços de petróleo, também já foram 
identificadas outras estruturas relativas a atividades petrolíferas 
instaladas em áreas com ocorrência de CNS’s no Estado, como 
estação coletora, linha de surgência, acesso de poço, rede 
elétrica, oleoduto e outros (e.g. PETROBRAS, 2008), que não 
são objeto deste estudo. 

Dos 11 (onze) poços onshore licenciados pelo IDEMA, apenas 01 
(um) contou, à época do seu licenciamento ambiental, com a 
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anuência do ICMBio/RN. Os demais poços foram licenciados 
sem anuência do ICMBio/RN. 

O poço de petróleo onshore denominado 1-VRGO-1D-RN foi o 
único, até o momento, licenciado com anuência do ICMBio/RN. 
Esse poço está localizado no Lajedo do Rosário, município de 
Felipe Guerra/RN. Sua base ocupa uma área de 3.556,40m

2
, 

estando inserida 100% na área de influência do Túnel das 
Pérolas, Gruta da Carrapateira, Gruta Geraldo Gusso e Gruta do 
Doce (PETROBRAS, 2008). Sua licença para perfuração (LPPer) 
foi concedida, mas no ano de 2007 foi cancelada a continuidade 
do processo de licenciamento por ter se mostrado ser um poço 
inviável, consequentemente devolvido para a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Atualmente, a 
área da base do poço é usada com atividade de cultura de milho 
(PETROBRAS, 2008).  

Os 10 (dez) poços licenciados sem anuência do órgão ambiental 
federal, juntamente com o poço 1-VRGO-1D-RN, estão 
localizados no Lajedo do Arapuá, município de Felipe Guerra/RN. 
Esse município encontra-se inserido em uma região do Estado 
com alto potencial espeleológico

5
1 (CRUZ, 2007).  

Apenas 01 (um) poço desses 10 (dez) (denominado 1-RAP-03-
RN) foi instalado no ano de 1987, anteriormente a publicação do 
Decreto n° 99.556/90 e a Resolução n° 347/04.  

Os demais poços foram licenciados entre os anos de 1997 e 
2000, sendo que, muito embora tenham sido instalados na 
vigência do Decreto n° 99.556/90, que já assegurava a proteção 
das CNS’s, o processo de licenciamento desses poços foi feito 
em data anterior à publicação da Resolução CONAMA n° 347/04, 
que regulamenta o uso de áreas de CNS’s. Isso remeteria à 
necessidade de pedido de anuência ao ICMBio para 
regularização da licença ambiental dos poços já instalados, na 

                                                           

51
 Áreas de potencial espeleológico: áreas que, devido a sua constituição 

geológica e geomorfológica, sejam susceptíveis ao desenvolvimento de 
cavidades naturais subterrâneas, como, por exemplo. as de ocorrência de rochas 
calcárias (Portaria IBAMA nº 887, de 15 de junho de 1990, Art. 10º, inciso III). 
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data de edição da Resolução CONAMA n° 347/04, conforme 
disposto no seu Art. 13. No entanto, a falta de conhecimento dos 
órgãos gestores sobre a existência das CNS’s localizados no 
Lajedo do Arapuá só veio a ser sanada em 2006, com o 
Diagnóstico Espeleológico Estadual CECAV/RN, portanto, 
posteriormente ao prazo de pedido de regularização da licença 
concedido pela referida Resolução. 

A Tabela 01 mostra as designações dos poços de petróleo 
licenciados e instalados no município de Felipe Guerra/RN dentro 
da área de influência das CNS’s. 

Tabela 01: Poços de petróleo licenciados e instalados no 
município de Felipe Guerra/RN - compilado das informações 

do CECAV/RN e PETROBRAS (2008) - 

Nome 

Lpx-001 

Lpx-002 

Lpx-003 

Lpx-004 

Lpx-007 

Lpx-009 

Lpx-013 

Lpx-014 

1-VRGO-1D-RN 

NVRG-01-RN 

1-RAP-03-RN 

 
Conforme PETROBRAS (2008) a base da locação do poço Lpx-
001 ocupa uma área de 5.290,86m

2
, 100% inserida na área de 

influência do Abrigo do Xavier; as bases de locação dos poços 
Lpx-002, Lpx-009 e Lpx-013 ocupam uma área de 4.151,09 m

2
, 

4.608,78 m
2 

e 4.084,49 m
2
, respectivamente, encontrando-se 
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100% inseridas na área de influência da Gruta Pequena do 
Arapuá e Gruta da Bota; as bases dos poços Lpx-003 e Lpx-007 
ocupam área de 4.228,45 m

2 
e 4.487 m

2
, respectivamente, 

estando 100% inseridas na área de influência da Caverna do 
Sabonete; a base do poço Lpx-004 ocupa uma área de 4.554,65 
m

2
 dos quais 731,91 m

2
 (16,07%) se localizam dentro da área de 

influência da Dolina do Xavier; a base do poço NVRG-01-RN 
ocupa área de 5.824,95 m

2
 estando 100% inserida na área de 

influência da Caverna do Ade e Abismo da Oiticica; e a base da 
locação do poço Rap-003 ocupa área de 3.256,74 m

2
 dos quais 

1.980,3 m
2
 (60,81%) encontram-se inseridas na área de 

influência da Gruta do Zé de Juvino. 

Atualmente, 09 (nove) dos 10 (dez) poços licenciados já contam 
com pedido de anuência do ICMBio/RN, para a regularização do 
licenciamento ambiental junto ao IDEMA, em função da vigência 
do Decreto n° 6.640/08 (PETROBRAS, 2008). 

A Figura 02 mostra o mapa de localização do município de Felipe 
Guerra/RN, que é o município do RN em que há 
empreendimentos instalados de poços de petróleo onshore em 

áreas de influência de CNS’s. 

 

 
Figura 02 – Mapa de localização do município de Felipe Guerra, município do RN  
Fonte: PETROBRAS (2008). 
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Os quatro poços de petróleo para os quais está sendo requerido 
o licenciamento ambiental no presente estão localizados nos 
municípios de Governador Dix-Sept Rosado (3-AURI-790-A e 4-
AURI-15), Upanema (QTR-792-C) e em Mossoró (QTR-564-E). O 
licenciamento ambiental para esses empreendimentos foi 
requerido ao IDEMA no ano de 2008, devendo, portanto, ser 
condicionado à Resolução CONAMA n° 347/04. Nas Licenças 
Prévias para Perfuração  (LPPer) desses poços, há 
condicionantes que determinam que os estudos de avaliação de 
impacto ambiental contemplem também os aspectos 
espeleológicos. O empreendedor, motivado por isso, solicitou em 
ofício a anuência prévia ao ICMBio/RN conforme determina a 
Resolução CONAMA n° 347/04 em seu Art. 4º, § 1. 

Destaca-se o caso do poço QTR-792-C, com LPPer no município 
de Upanema, onde não foi registrado, até o momento, ocorrência 
de CNS’s (ver Figura 01), mas que se encontra inserido em área 
com potencial espeleológico. Isso mostra um avanço quanto ao 
pedido de anuência do ICMBio no processo de licenciamento 
ambiental de empreendimentos na área de influência de CNS’s. 

No Estado do Rio Grande do Norte, aproximadamente 4.352km
2
 

(8,2%) de sua área total têm um grau de potencialidade 
espeleológica ―muito alto‖, conforme classificação do Diagnóstico 
Espeleológico Estadual do RN (ICMBio, 2008), estando nessa 
área 228 das CNS’s identificadas no Estado, ou seja, 89,06% 
(Figura 03). Ainda conforme esse Diagnóstico, aproximadamente 
9.023km

2
 (17%) da área do Estado é classificada como tendo 

grau ―alto‖ de potencialidade espeleológica, onde estão situadas 
19 (7,42%) do total conhecido de CNS’s para o Estado do RN. 
Por fim, 29.139km

2
 (54,9%) de área do Estado estão 

classificados como grau ―médio‖ e 10.509 km
2 

(19,8%) de área 
está classificada como grau ―baixo‖ de potencialidade 
espeleológica. 

Sabendo que a região do Estado do Rio Grande do Norte com 
graus ―muito alto‖ e ―alto‖ de potencialidade espeleológica 
equivale à região da Bacia Potiguar (Figura 03), e que essa 
região, por sua vez, tem formação geológica sedimentar, portanto 
propícia à acumulação de hidrocarboneto em suas rochas, 



 

 

206 

 

concentrando os poços de petróleo onshore no Estado (Figura 
04), podemos estimar que a probabilidade de serem identificados 
poços de petróleo onshore em áreas com CNS’s deve ser maior 

do que os casos conhecidos no presente. 

Essas informações nos remetem à importância do debate acerca 
do licenciamento ambiental de poços de exploração e produção 
de petróleo nas regiões da Bacia Potiguar, também para os 
novos projetos que irão surgir resultantes dos investimentos da 
10ª Rodada de Licitação da ANP e das subsequentes. Haroldo 
Lima, diretor-geral da ANP, bem cita em ANP (2009d) ―a 
importância de se ampliar o conhecimento sobre as bacias 
sedimentares brasileiras, principalmente as terrestres‖ que gerem 
resultados para a instalação de novos poços onshore. A Bacia 
Potiguar tornou-se uma área de atratividade por ser de baixo 
risco exploratório para empresas de exploração e produção de 
petróleo (ANP, 2009d). Assim, o processo de licenciamento 
ambiental, na medida em que tem por objetivo traçar um 
equilíbrio entre a evolução econômica e a preservação ambiental 
(PEGADO et al., 2007), é também uma ferramenta capaz de 
harmonizar o crescimento das atividades de exploração e 
produção de petróleo onshore com a conservação das CNS’s 
identificadas, nas áreas classificadas com graus ―muito alto‖ e 
―alto‖ de potencialidade espeleológica do Estado do Rio Grande 
do Norte. 

 

Figura 03 – Mapa da Potencialidade Espeleológica do Estado do Rio Grande do 
Norte. Fonte: CRUZ et al, 2007.  
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Figura 04 – Mapa de localização de poços de exploração e produção de 

petróleo on shore no Estado do Rio Grande do Norte. Fonte: IDEMA, 

2009a. 

 
Empresas petrolíferas interessadas em contribuir para a 
possibilidade de conciliação da exploração de recursos naturais 
que se encontram em áreas de CNS’s com a sua conservação, a 
exemplo da Petrobras, tem acenado com a possibilidade de 
apoio financeiro à realização de projetos para gerar 
conhecimentos técnico-científicos de boa qualidade sobre o 
patrimônio espeleológico. 

O projeto ―Karst Jandaíra - Caracterização da sensibilidade 
ambiental e mapeamento das cavernas de Felipe Guerra e do 
sítio espeleológico da Furna Feia e áreas cársticas 
adjacentes”, atividade cujo proponente é a FUNPEC, com 
execução do IBAMA/CECAV e apoio da PETROBRAS, tem 
atividades previstas a serem realizadas no município de Felipe 
Guerra/RN e em área do Projeto de Assentamento (P.A.) 
Eldorado dos Carajás II (antiga Fazenda Maisa), municípios de 
Mossoró e Baraúna/RN, áreas de alta potencialidade 
espeleológica. Seu objetivo é diagnosticar a situação atual do 
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patrimônio espeleológico no município de Felipe Guerra e do sítio 
espeleológico da Furna Feia e áreas cársticas adjacentes, bem 
como propiciar subsídios para o zoneamento do uso e ocupação 
do solo, indicando áreas onde o patrimônio espeleológico tem 
relevância significativa. 

MME (2006a) destaca que, no passado, temerosos em tomar 
decisões que viessem a contrariar a legislação vigente, os órgãos 
ambientais licenciadores adotaram uma postura de cautela, 
privilegiando a não autorização de licenciamento que envolvesse 
a supressão de cavidades naturais. MME (2006a) prossegue 
chamando a atenção para o fato de que naquele cenário 
passado, as empresas que investiram em conhecimento, 
financiando estudos sobre o patrimônio espeleológico e suas 
áreas de influência, obtiveram sucesso relativo no licenciamento 
de seus empreendimentos. Além disso, MME (2006a) pontua 
que, em alguns casos, consultorias de alto nível levaram a 
importantes avanços no conhecimento espeleológico e melhor 
entendimento da complexa questão da relevância dessas 
cavidades. Tudo isso auxilia a dimensionar a importância de um 
projeto como o Karst Jandaíra. 

Os procedimentos administrativos de licenciamento ambiental de 
poços de petróleo onshore em áreas de CNS’s no Estado do Rio 
Grande do Norte têm se aprimorado, assim como o 
conhecimento científico sobre as CNS’s do Estado e a própria 
legislação que versa sobre essas cavidades. Contudo, em todas 
essas frentes há ainda que se avançar. 

A legislação ambiental brasileira que trata do ordenamento do 
uso de áreas de ocorrência de CNS’s e de suas áreas de 
influência e de áreas com potencial espeleológico vem evoluindo 
ao longo do tempo. Na redação original do Decreto n° 99.556/90, 
o poder público exigiu a realização de estudo de impactos 
ambientais para as ações ou empreendimentos de qualquer 
natureza, ativos ou não, temporários ou permanentes, previstos 
em área de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas ou de 
potencial espeleológico, remetendo à questão das ações e 
empreendimentos existentes para regulamentação do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que através da 
Resolução n° 347/04, instituiu o Cadastro Nacional de 
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Informações Espeleológicas – CANIE, hoje, sob a competência 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio, com gestão do Centro Nacional Especializado de 
Estudos de Caverna – CECAV. 

Ficou também estabelecido na Resolução CONAMA n° 347/04 
que o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou 
degradadores do de CNS’s relevante ou de sua área de 
influência depende da anuência do órgão federal competente. A 
CNS relevante para fins de anuência do ICMBio é aquela que 
apresenta significativos atributos ecológicos, ambientais, cênicos, 
científicos, culturais ou socioeconômicos, no contexto local ou 
regional em razão, entre outras, das seguintes características: 

a) suas dimensões, morfologia e valores paisagísticos; 
b) suas peculiaridades geológicas, geomorfológicas e 
mineralógicas; 
c) a ocorrência de vestígios arqueológicos e paleontolópgicos; 
d) recursos hídricos significativos; 
e) ecossistemas frágeis; espécies endêmicas, raras ou 
ameaçadas de extinção; 
f) diversidade biológica; ou 
g) relevância hitórico-cultural ou socioeconômica na região. 
 
Segundo o Art. 20, Inciso X, da Constituição Federal Brasileira, 
as CNS’s constituem bem público da União e como tal são 
submetidas a regime especial de uso, e assim sendo só a União 
pode dispor das mesmas. 

A postura de cautela adotada pelos órgãos ambientais no 
licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos em 
áreas de ocorrência de CNS’s é resultado da dubiedade de 
interpretação que os diplomas legais de proteção às CNS’s 
permitem e à própria ausência de metodologia para se elaborar 
critérios de relevância de CNS’s. Essa postura de cautela, por 
sua vez, retarda o processo de licenciamento ambiental dessas 
atividades e empreendimentos, podendo mesmo, em alguns 
casos, causar a estagnação do processo. 
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MME (2006a) afirma que, apesar da ascensão ao longo dos anos 
do aparato jurídico criado para a conservação e proteção do 
patrimônio espeleológico, tem havido uma dificuldade contínua 
em sua gestão,  pelos órgãos ambientais, empresas de 
consultoria ou empreendedores, principalmente no que tange ao 
licenciamento ambiental, proporcionando impasses na tramitação 
dos processos diante das diversas interpretações jurídicas, 
passando, particularmente, por problemas conceituais, 
hierárquicos e de redação. 

Algumas discussões e propostas metodológicas de avaliação do 
nível de relevância das cavidades vêm sendo promovidas e 
elaboradas, especialmente pela comunidade espeleológica, 
todas no sentido de fornecerem subsídios e promoverem a 
aplicação das determinações constantes dos instrumentos legais 
afetos à proteção das CNS’s brasileiras. 
 
Utilizando-se desses documentos e de discussões fomentadas 
entre técnicos e especialistas da área, o CECAV, cumprindo a 
atribuição que lhe é legalmente conferida, elaborou a Pré-
Proposta de Procedimentos Metodológicos para Avaliação do 
Nível de Relevância das Cavidades Naturais Subterrâneas, 
disponível no site 
http://www.icmbio.gov.br/cecav/index.php?id_menu=296. Este 
documento propõe-se a servir de balizamento para as discussões 
que visam ao desenvolvimento de uma proposta única do 
CECAV para atendimento das disposições apresentadas pelos 
instrumentos legais que disciplinam o licenciamento ambiental de 
atividades e empreendimentos em áreas cársticas. 
 
Desde 28/09/2007, essa Pré-Proposta foi encaminhada ao 
Ministério do Meio Ambiente e ao IBAMA, para fins de análise e 
promoção de uma ampla discussão sobre o assunto, por parte de 
toda a área ambiental governamental da esfera federal. 

Os modelos de análise de relevância revestem-se de grande 
importância a partir da Resolução CONAMA n° 347/04, uma vez 
que se passou a admitir, de modo oficial, a existência de 
diferentes graus de relevância para CNS’s. É esta análise em 
última instância, que instruirá a decisão sobre o futuro da CNS - 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/index.php?id_menu=296
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se será preservada (com perdas para a atividade ou 
empreendimento) ou será impactada ou suprimida (com perdas 
para o patrimônio espeleológico). 

MME (2006b) concebe que a análise de relevância deve ser 
necessariamente abrangente enfocando os diversos atributos 
que caracterizam as CNS’s e as várias formas de se interpretar 
esses atributos. Deve também ser analiticamente robusto não 
permitindo que brechas metodológicas possam vir a alterar a 
veracidade do resultado final da avaliação. A avaliação deve, 
também, exigir estudos prévios em nível de detalhe, não 
permitindo que avaliações preliminares norteiem a determinação 
de relevância da caverna.  

MME (2006b) cita três modelos de avaliação da significância de 
CNS’s e em seguida sugere uma quarta proposta. O primeiro 
modelo citado é a proposta pioneira de Wilfred Brandt, 
denominada de ―Fatores x Níveis de Valorização‖. Esse modelo 
centra os estudos de valorização em quatro níveis; local, 
regional, nacional e mundial. A valorização se daria de acordo 
com três possibilidades: 0 – nenhum valor; I – valorização 
normal; II – valor excepcional. 

O segundo modelo de análise de relevância citado, consiste na 
Proposta do Termo de Referência da Fundação Estadual de Meio 
Ambiente do Estado de Minas Gerais – FEAM. Esse documento, 
a partir de atributos considerados das CNS’s, elabora uma matriz 
onde a presença ou não de determinado atributo é destacada. Ao 
final da matriz é efetuada a valoração final através de índices 
como: IA (Importância Ambiental); IC (Importância Científica); IP 
(Importância Paisagística); IE (Importância Econômica) e IRC 
(Importância Religiosa/Cultural). São considerados três níveis de 
escala: local, regional e nacional. 

O terceiro modelo de análise de relevância citado é o Modelo de 
Teixeira da Silva. Neste modelo os atributos encontram-se 
reunidos em classes às quais são atribuídos valores de 0,0 e 1,0, 
onde a valoração mínima de 0,0 indica que o critério analisado 
não tem nenhum valor ou interesse; já a valoração máxima 1,0 
significa que o critério analisado tem significativa importância ou 
tem muito interesse espeleológico. De acordo com o modelo, os 
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valores intermediários são atribuídos subjetivamente, por 
comparação, quando a valoração atribuída cai entre valores 
máximos e mínimos, de acordo com o bom senso e a experiência 
do espeleólogo (MME, 2006b). 

MME (2006b) sugere uma nova proposta metodológica, com 
características que não são adotadas nos modelos anteriores, 
apresentando um esboço preliminar de critérios acerca da 
relevância não só espeleológica, mas também do 
empreendimento, seguindo uma análise final em que ambos os 
atores são incluídos. Assim, essa proposta analisa a relevância 
comparativa ―cavernas X empreendimentos‖. 

Conforme a descrição desses quatro modelos metodológicos 
para a avaliação da significância de CNS’s, pode-se perceber 
que o arcabouço de conhecimento gerado, apesar de importante, 
ainda é pequeno, e apresenta divergências conceituais em suas 
formas de abordagem. A variedade entre as propostas de 
modelos existentes enseja a necessidade de elaboração de uma 
proposta metodológica consensual que possibilite o alcance do 
equilíbrio mais justo entre o licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades econômicas e a conservação do 
patrimônio espeleológico. 

Toda a discussão, com base na legislação anterior, volta à cena 
com a publicação do Decreto n° 6.640/2008. Esse Decreto 
estabelece a classificação do grau de relevância das CNS’s em 
―máximo‖, ―alto‖, ―médio‖ e ―baixo‖, que é atribuído a partir da 
análise dos atributos ecológicos, biológicos, geológicos, 
hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e 
socioeconômicos da CNS e avaliados sob o enfoque regional e 
local. Adota ainda a classificação dos atributos em acentuados, 
significativos e baixos e define o que é CNS com grau de 
relevância ―máximo‖, consoante o estabelecido no seu Art. 2°, § 
4° incisos I a XI, exceto o inciso V. 

Ainda de acordo com o Decreto n° 6.640/08, é importante 
salientar que se uma CNS é classificada em grau de relevância 
―máxima‖, impactos negativos irreversíveis sobre a mesma não 
são aceitos. Se uma CNS é classifica em grau de relevância 
―alto‖ ou ―médio‖, tais impactos são tolerados mediante a 
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obrigação compulsória do empreendedor adotar medidas e ações 
para assegurarem a preservação de outras CNS’s. Por fim, se 
uma CNS for classificada em grau de relevância ―baixo‖, o 
empreendedor não estará obrigado a adotar medidas e ações 
para assegurar a preservação de outras CNS’s. 

Ainda assim, permanece um alto nível de subjetividade na 
determinação do grau de relevância das cavidades naturais 
subterrâneas e a metodologia para sua análise ainda não foi 
definida pelo Ministério do Meio Ambiente, com oitiva do IBAMA 
e ICMBio e demais setores governamentais afetos ao tema, 
segundo o mesmo diploma legal. 

Em que pese a clareza do Decreto n° 6.640/08, haverá ainda um 
longo caminho a percorrer até que sejam sanadas as incertezas 
e dubiedades das normas legais que balizaram as concessões e 
entraves no licenciamento ambiental de atividades e 
empreendimentos situados em área de ocorrência de cavidades 
naturais subterrâneas e sua área de influência. 

No Estado do Rio Grande do Norte, não há nenhuma medida 
compensatória de atividades de exploração e produção de 
petróleo em áreas de CNS’s, até o momento. Esse resultado 
decorre, principalmente, de serem relativamente recentes o 
conhecimento científico sobre o patrimônio espeleológico do RN 
e o debate, sob viés legal e administrativo, acerca de sua 
conservação. 

De acordo com IDEMA (2009b), ainda está em criação unidade 
de conservação (UC) para as cavernas da região do município de 
Martins/RN. A possibilidade de criação de novas UC’s em áreas 
de interesse espeleológico, ou a adoção de medidas e 
financiamento de ações que contribuam para a conservação e o 
uso adequado do patrimônio espeleológico, é interessante para o 
Estado, visto o seu grande potencial espeleológico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O processo de licenciamento ambiental de poços de exploração 
e produção de petróleo onshore em áreas com ocorrência de 
CNS’s no Estado do Rio Grande do Norte tem, como principais 
entraves, a incipiência das discussões sobre o tema, a dubiedade 
de interpretação permitida pela legislação afeta ao tema e o 
conhecimento ainda escasso sobre o patrimônio espeleológico 
do Estado. 

A norma mais recente que disciplina a proteção de CNS’s e de 
suas áreas de influência – o Decreto n º 6.640/08 – apenas traz 
critérios que permitem o reconhecimento de CNS’s de grau de 
relevância ―máxima‖. Os níveis de relevância ―alto‖, ―médio‖ e 
―baixo‖ ainda carecem do estabelecimento de critérios claros e 
definitivos que permitam um padrão de procedimento para 
classificação das CNS’s. Assim, a questão do enquadramento é 
protelada para quando houverem sido estabelecidos os critérios 
definitivos para classificação das CNS’s. 

As ações para ampliar o pequeno conhecimento (identificação e 
mapeamento) das CNS’s do Estado do Rio Grande do Norte são 
recentes. Como consequência, poços de petróleo foram, no 
passado, licenciados e instalados em áreas de influência de 
CNS’s, pois os órgãos gestores não tinham conhecimento sobre 
a existência dessas CNS’s nas áreas onde se desejava instalar 
os poços. Entretanto, esses poços contam hoje com pedido de 
anuência junto ao ICMBio, para regularização das suas licenças 
ambientais. 

Um poço de petróleo onshore contou, no processo de seu 
licenciamento ambiental, com a anuência do ICMBio, que exigiu 
estudo espeleológico, seguindo-se as regulamentações da 
Resolução CONAMA n° 347/04, em vigor na época desse 
licenciamento. 

Hoje, existem poços de petróleo onshore em áreas com potencial 
espeleológico na fase de Licença Prévia de Perfuração (LPPer). 
Nesses casos, o IDEMA exige como condicionante o estudo 
espeleológico através da anuência do ICMBio, mesmo sem o 
conhecimento da existência ou não de CNS’s na área. 
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Finalmente, percebe-se que há esforços dos órgãos gestores, 
empresas e sociedade civil organizada para a harmonização da 
exploração de recursos naturais presentes em áreas de CNS’s 
com a conservação das mesmas: 1) novas e crescentes 
descobertas sobre CNS’s no Estado; 2) pedido, por parte dos 
empreendedores, de regularização das licenças ambientais de 
poços onshore instalados em áreas de influência de CNS’s; 3) 
atuais exigências do IDEMA ao empreendedor para que solicite a 
anuência do ICMBio; 4) exigência pelos órgãos gestores que os 
estudos de diagnóstico e avaliação de impacto ambiental 
contemplem também os aspectos espeleológicos em seu objeto 
de estudo, mesmo para empreendimentos a serem implantados 
em locais para os quais ainda não se tem registro de CNS’s, mas 
se tem alto potencial espeleológico; e 5) a contribuição de 
empresas para a caracterização e mapeamento das CNS’s no 
RN, que é o caso do Projeto Karst Jandaíra. 
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O livro, que ora apresentamos, é resultante de estudos 
monográf icos realizados no Curso de Licenciamento 
Ambient al Onshore do IFRN e de textos que trazem 
reflexões que vão desde a histórica criação desse curso, 
às questões ligadas ao licenciamento ambiental 
onshore, instrumento das políticas nacional e estadual 
do meio ambiente, dispostas pela lei 6938/81 e pela lei 
272/04 respectivamente até as limitações e as 
possibilidades de otimização dos estudos ambientais. O 
l i c e n c i a m e n t o  a m b i e n t a l ,  p r o c e d i m e n t o  
administrativ o que autoriza e estabelece parâmetros 
para a regularização das atividades econômicas em seus 
vários graus, é um instrument o da Administração 
pública que se constitui numa ferrament a importante 
para o desenvolvimento sustentável da atividade 
petrolífera.


	capa onshore.pdf
	Página 1

	capa onshore.pdf
	Página 1

	capa onshore.pdf
	Página 1




