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I. Introdução 

A partir de década de 90, a questão ambiental ganhou centralidade na esfera 

internacional motivada pelo debate sobre a sustentabilidade dos processos de 

desenvolvimento. A discussão sobre os impactos das atividades humanas no meio 

ambiente e o possível comprometimento da vida no Planeta ganhou importância global, 

sendo estabelecida uma nova base de negociação e de cooperação entre os países e de 

mobilização da sociedade, a partir da Conferência Rio 92. Desde, então, temas como as 

mudanças climáticas e a proteção à biodiversidade, bem como a perspectiva de 

sustentabilidade do desenvolvimento, compõem solidamente a agenda global de meio 

ambiente. 

No Brasil, a mesma trajetória pode ser identificada no que se refere aos temas 

ambientais globais (biodiversidade e mudanças do clima), observadas as especificidades 

do País1. O desafio sobre sustentabilidade do desenvolvimento tem agendas múltiplas, 

envolvendo os setores de governo e empresarial e segmentos vários da sociedade, com 

quadros próprios de políticas públicas. 

Nos anos 90, com as mudanças implementadas pelo Governo Federal para a 

modernização do Estado brasileiro e a estabilidade da moeda, a dinâmica de 

investimentos em infra-estrutura ganhou novas dimensões, motivada pela busca do 

crescimento econômico, por políticas públicas reformuladas, pela adoção de processos 

mais estruturados de planejamento e pela abertura do mercado nacional aos investidores 

internacionais.  

A modernização do Estado brasileiro levou à proposição de políticas públicas 

voltadas a objetivos de desenvolvimento, com requisitos que envolvem o incremento 

em infra-estrutura e logística, e numa concepção de uso do território segundo vocações 

e oportunidades de negócios. Entre essas políticas, a de energia ganhou contornos 

                                                 
1 Na questão da biodiversidade, a característica principal é orientada pelo fato do País, detentor da maior 
biodiversidade no mundo, apresentar processos de desenvolvimento que contribuem significativamente à perda ou ao 
comprometimento da sua diversidade biológica, contando com florestas tropicais ameaçadas (Mata Atlântica) ou 
expostas a pressão antrópica intensa (Amazônia). No tocante às mudanças climáticas, o debate tem 2 eixos: (a) as 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas ao desmatamento, que colocam o Brasil na quinta posição entre 
os maiores emissores desses gases; (b) matriz energética limpa e sua diversificação, com a expansão dos 
biocombustíveis.  
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inovadores, a partir da perspectiva de diversificação de matriz energética para o uso do 

gás natural e biocombustíveis e da auto-suficiência na produção de petróleo.  

No setor de meio ambiente, o processo de modernização do Estado brasileiro 

trouxe a perspectiva da abordagem da variável ambiental como condicionante ao 

processo de desenvolvimento. Se no rastro da modernização e da retomada do 

planejamento do desenvolvimento, pode-se observar uma tendência de o meio ambiente 

passar a ser percebido como um nicho de oportunidade de investimentos e um dos 

fatores determinantes à competitividade do Brasil em mercados internacionais, na esfera 

do Poder Público, o retrato revela contradições. Por um lado, tem-se o avanço da 

legislação ambiental brasileira, a apropriação dos valores ambientais pela sociedade e a 

modernização das instituições, dos sistemas e dos processos que configuram a gestão 

ambiental pública. Por outro, a discussão a respeito da viabilidade ambiental de grandes 

projetos de infra-estrutura e de estratégias de integração regional traz à tona os 

potenciais conflitos entre os objetivos das políticas de meio ambiente e de infra-

estrutura e logística, fazendo com que se ressuscite a visão (extemporânea) de que a 

proteção do meio ambiente inviabiliza o desenvolvimento. 

De fato, o que o debate sobre viabilidade ambiental de grandes projetos de infra-

estrutura e de estratégias de integração nacional expõe são as deficiências do processo 

de planejamento do desenvolvimento, em particular quanto à perspectiva de 

sustentabilidade e à insuficiência de envolvimento dos segmentos da sociedade. Se os 

objetivos de desenvolvimento podem ser entendidos e percebidos como de interesse 

comum pela sociedade brasileira, as estratégias adotadas para a sua consecução não o 

são. 

Esse quadro é claramente exposto pelo licenciamento ambiental de projetos, que 

é muitas vezes denunciado como um “entrave” ao desenvolvimento do País. O que o 

licenciamento ambiental explicita é a avaliação da viabilidade socioambiental desses 

projetos e busca garantir espaço democrático para o diálogo com a sociedade. Embora 

esse debate aconteça depois da tomada de decisão de natureza estratégica que determina 

a eleição de projetos específicos em detrimento de outras opções, o processo de 

concessão ou não da licença ambiental garante o espaço para a abordagem dos aspectos 

ambientais e sociais que a escolha de tais projetos encerra. 

Os problemas político-estruturais do licenciamento ambiental revelam uma 

agenda diversa e complexa em torno da sua eficácia e da sua eficiência. É importante 

que se observe que raramente (ou nunca) são divulgados os ganhos (sociais, econômicos 
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e ambientais) decorrentes do licenciamento ambiental. A sociedade, usualmente, se 

apropria do resultado do licenciamento na forma da “licença concedida ou negada”. As 

informações estão disponíveis nos órgãos licenciadores, mas os ganhos da prática da 

avaliação de impacto ambiental (AIA) vinculada ao licenciamento não são expressos 

como um resultado do processo. 

Além de revelar que a variável ambiental não tem sido considerada na 

proposição desses projetos, o processo de licenciamento tem exposto o efeito 

desarticulador advindo da contradição entre o discurso do planejamento voltado para o 

desenvolvimento sustentável, a realidade de grandes obras e as divergências 

intragoverno sobre os caminhos adotados. O que se detecta é a falta de integração das 

atividades locais aos projetos de desenvolvimento e o desenho superdimensionado de 

benefícios almejados (Little, P.2003). 

A evolução do debate a respeito da viabilidade ambiental de projetos de 

desenvolvimento tem suscitado posições conflitantes e desgastes entre instâncias do 

Poder Público e uma “guerra” entre empreendedores e órgãos ambientais licenciadores. 

De fato, uma “volta ao passado”, quando o mundo se dividia entre 

“desenvolvimentistas” e “defensores da natureza”. É particularmente inusitado que o 

Brasil esteja encaminhando o debate sobre viabilidade ambiental de iniciativas de 

desenvolvimento em bases tão “extemporâneas”, ou melhor, “conservadoras”. Na 

consolidação de uma sociedade democrática e não hegemônica, os conflitos sobre os 

possíveis usos dos recursos naturais e sua apropriação são legítimos e devem ser objeto 

de processos mais bem estruturados de diálogo, com vistas à tomada de decisão.  

O que os problemas associados à prática do licenciamento ambiental têm 

evidenciado é a necessidade de ampliação do debate ambiental acerca de como se deve 

dar a apropriação dos recursos ambientais e do território. Observa-se que muitas das 

questões que definem os conflitos na “esfera ou campo” da política ambiental e que são 

expressos pelo licenciamento ambiental não estão diretamente ligadas aos projetos sob 

avaliação e sim à concepção de políticas públicas e de planos de desenvolvimento. 

Uma leitura intragoverno revela que os processos de planejamento setorial e de 

formulação de planejamento do desenvolvimento nacional carecem de uma visão mais 

adequada dos aspectos socioambientais. Estes são ignorados ou são tratados na 

formalidade dos aspectos legais, transferindo ao licenciamento ambiental e, portanto, ao 

empreendedor, o dever de lidar com os mesmos.  
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Essa situação leva a um quadro pouco eficiente para a gestão do meio ambiente 

e para o desenvolvimento do País: na sua maioria, as discussões que encerram a 

dimensão estratégica da variável ambiental (e que deveriam estar sendo conduzidas pelo 

Poder Público) passam a ser expressas e discutidas no processo de concessão de 

licenças ambientais, fazendo com que o empreendedor (público ou privado) seja o alvo 

de maior pressão. 

Além de não constituir o foro próprio para o encaminhamento de discussões em 

torno de opções de políticas públicas, o licenciamento ambiental e a AIA de projetos, 

como regulamentados no Brasil, não detêm o escopo necessário para abordar todos os 

aspectos que determinam o interesse da sociedade em torno dos objetivos de 

sustentabilidade do desenvolvimento. 

Considerando tal contexto, é que esta pesquisa de tese é proposta. A idéia geral é 

de avaliar a oportunidade de uso, no Brasil, da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 

como instrumento de planejamento que possa contribuir para lidar com as tensões 

identificadas entre o processo de desenvolvimento e a proteção ambiental. 

A proposta de adoção da AAE fundamenta-se na experiência internacional de 

promover avaliação das implicações ambientais de políticas, planos e programas (PPP) 

de desenvolvimento, cuja prática está associada a duas abordagens distintas: (a) a 

primeira voltada à sustentabilidade dos processos de crescimento e de desenvolvimento, 

buscando contribuir ou facilitar uma visão de futuro; e (b) a segunda, mais ligada ao 

aperfeiçoamento da prática da AIA, com foco na cumulatividade de impactos 

ambientais e na prática mais eficiente do licenciamento ambiental. Em ambas as 

abordagens, tem-se a perspectiva de se fazer uso da AAE para influenciar a gestão de 

potenciais conflitos e a tomada de decisão que o planejamento do desenvolvimento 

acarreta.  

A experiência internacional de aplicação da AAE ao planejamento do segmento 

upstream de petróleo e gás natural sugere o seu uso para a abordagem da variável 

ambiental, com vistas à tomada de decisão de oferta de áreas para exploração e 

produção (E&P). A discussão encaminhada pela tese considera esta perspectiva, assim 

como os requisitos institucionais e técnicos necessários à discussão dos potenciais 

conflitos entre as políticas públicas, em torno da apropriação dos recursos ambientais e 

do território. 

O setor de petróleo e gás natural é definido como estratégico para o 

desenvolvimento do País, por envolver um conjunto de processos e investimentos que 
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causam efeitos nos processos econômico, social, ambiental e institucional do País. A 

definição do objetivo da auto-suficiência na produção de petróleo provocou 

reformulações políticas, institucionais e regulatórias na segunda metade da década de 

90. 

A expansão do segmento de E&P no Brasil enfrenta desafios associados a 

aspectos políticos, fiscais, regulatórios, de mercado, tecnológicos e ambientais. O 

avanço da E&P de petróleo e gás natural em torno do objetivo da sustentabilidade e da 

auto-suficiência na produção de petróleo requer que novas áreas sejam objetos de 

exploração. Tais áreas envolvem a E&P offshore e onshore, com desafios ambientais 

associados à exploração em águas rasas e em novas fronteiras, inclusive na Amazônia.  

Tal perspectiva define controvérsias em duas instâncias de abordagem da 

variável ambiental – no planejamento de áreas com vistas à concessão de blocos para 

E&P e no licenciamento ambiental das atividades que são objeto de tais concessões. No 

primeiro caso, o desafio está em fazer com que o processo de planejamento setorial que 

conduz à concessão de blocos tenha melhor inserção da variável ambiental. No caso do 

licenciamento, o foco está em transformá-lo num processo mais eficiente e, se possível, 

com melhor razão custo-efetividade. Ambos voltados para minimizar as atuais 

incertezas determinadas pelos requisitos da proteção ambiental às atividades de E&P de 

petróleo e gás natural no Brasil. 

Assim sendo, considerando-se a instância de planejamento da oferta de blocos 

para E&P, a idéia que orienta a presente pesquisa é a de propor um caminho que possa 

levar ao aperfeiçoamento do atual processo de análise e decisão a respeito dos aspectos 

ambientais a ela associados. O foco da pesquisa é discutir o atual processo de tomada de 

decisão, o que envolve a apreciação das questões ambientais pelo planejamento de 

blocos de E&P, e verificar a contribuição da AAE para minimizar as referidas incertezas 

e fortalecer uma visão mais sustentável dessas atividades. 

II. Propósito, objetivos, problema da tese e hipóteses da pesquisa 

O propósito da tese é verificar a pertinência e os requisitos necessários à adoção 

da AAE no processo de planejamento de oferta de áreas para E&P de petróleo e gás 

natural, no sentido de avaliar qual seria a sua contribuição para aperfeiçoar a tomada de 

decisão que leva à oferta dessas áreas no Brasil.  
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Para a verificação da pertinência do uso da AAE, dois processos de análise são 

adotados: 

a) A experiência internacional de oferta de áreas com vistas à concessão de 

direitos de E&P de petróleo e gás natural e o uso de processos de avaliação 

ambiental; 

b) A experiência nacional em AAE, com foco nas iniciativas ligadas ao setor de 

infra-estrutura, visando fazer uso dos seus resultados e das lições 

aprendidas para a proposição de diretrizes e de novo modelo de avaliação 

da variável ambiental na concessão de direitos de E&P no Brasil. 

A pesquisa da tese fundamenta-se na percepção de uma situação-problema 

determinada pela ausência de processo de avaliação ambiental nos processos de 

planejamento e negociação que estão associados à decisão de ofertar ou não áreas para o 

desenvolvimento de atividades E&P, considerando os possíveis efeitos dessas 

atividades em outras opções de uso dos recursos ambientais e do território e o patamar 

tecnológico inerente à indústria de petróleo e gás natural. Tal situação determina um 

quadro de incerteza a respeito da viabilidade ambiental de desenvolvimento das 

atividades de E&P nas áreas ofertadas, que só será objeto de verificação quando do 

licenciamento ambiental nas fases de sísmica, pesquisa exploratória e produção, e de 

potenciais conflitos entre políticas públicas. 

Cabe ressaltar que a proposta desta pesquisa de tese é discutir a oportunidade de 

uso da AAE para dar suporte ao processo de decisão que determina se haverá ou não 

oferta de blocos para as atividades de E&P nas áreas de interesse do setor petrolífero2. A 

avaliação ambiental que trata do como explorar e produzir nas áreas concedidas está 

associada ao licenciamento ambiental dessas atividades e não é objeto de análise desta 

pesquisa. 

Tendo como referência o quadro-problema que envolve os aspectos ambientais 

no atual processo de planejamento e de decisão de oferta de áreas para E&P e 

considerando-se a experiência internacional e nacional com a AAE, é que destaco a 

oportunidade do tema da pesquisa. A experiência internacional com a AAE aplicada ao 

processo de oferta de áreas revela os benefícios associados à sua aplicação como 

                                                 
2 A flexibilização do monopólio de E&P de petróleo no Brasil foi definida como parte da estratégia adotada para a 
consecução do objetivo da auto-suficiência em produção de petróleo, alcançada em 2006. O desafio que permanece é 
sustentabilidade da auto-suficiência vis-à-vis o crescimento da demanda de petróleo vinculada ao desenvolvimento do 
País. Esse desafio associado a objetivos de natureza geopolítica, econômica e comercial definem as condições 
políticas que justificam a busca por novas áreas de produção de petróleo e gás natural no Brasil. 
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instrumento de apoio ao planejamento setorial e territorial e no fornecimento de 

insumos para identificar os diferentes interesses e minimizar conflitos em torno das 

opções de uso dos recursos ambientais e do território. Nos países em que já se faz uso 

deste instrumento, a experiência é diversa, rica e consolidada, com abordagens 

diferenciadas e resultados que contribuem para o melhor entendimento dos impactos 

ambientais associados aos processos de formulação de planos e programas de 

desenvolvimento da atividade de E&P.  

A partir de uma revisão bibliográfica que busca identificar os fundamentos da 

AAE e as suas principais tendências, a pesquisa de tese analisa a prática de países 

produtores de petróleo e gás natural que fazem uso deste instrumento como parte de 

processo de planejamento setorial. As experiências analisadas envolvem os Estados 

Unidos, o Canadá e a Noruega. Além do fato de serem produtores de petróleo e terem 

processos de concessão de direitos de E&P como no Brasil, nesses países também se 

apresentam situações de conflito de uso entre as atividades de E&P e a proteção do 

meio ambiente e a discussão sobre a oportunidade de explorar ou não em áreas 

sensíveis. Isso faz com que se tenham situações de exploração em áreas sensíveis 

ambientalmente, declaração de moratória e exclusão de áreas para a atividade 

petrolífera, mesmo que tenham sido identificadas como de “alto” interesse para a 

indústria e para os objetivos de produção de petróleo e de gás natural. 

No Brasil, a experiência em AAE ainda é limitada e pouco diversa, embora se 

possa identificar pesquisas e estudos de aplicação prática, além de iniciativas no Poder 

Público voltadas à adoção de um sistema específico para a implementação deste 

instrumento de planejamento ambiental. As pesquisas têm sido principalmente voltadas 

à oportunidade de adoção do instrumento no Brasil, cabendo especificar, como 

exemplos, as de Egler (1998), Agra Filho (2002), Malheiros (2002), Maglio (2005) e 

Garcia (2007). Os estudos práticos têm envolvido principalmente os setores de infra-

estrutura, com destaque para os setores de energia (geração de energia elétrica e de 

petróleo), transportes, planejamento urbano e turismo. Na esfera do Poder Público, as 

iniciativas têm partido tanto do Governo Federal como dos governos estaduais, com 

experiências em Minas Gerais e São Paulo, voltadas à estruturação de sistemas de AAE. 

Na tese, analisa-se a experiência brasileira em AAE com o objetivo de identificar suas 

motivações, os ganhos, os gargalos e as principais tendências e lições aprendidas. 
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Nesse contexto, e a partir do propósito da pesquisa, definem-se as seguintes 

hipóteses que devem balizar a discussão em torno da oportunidade de uso da AAE no 

planejamento de áreas para E&P de petróleo e gás natural no Brasil: 

• Hipótese 1: o processo de planejamento e de tomada de decisão de ofertas de 

áreas para E&P deve incorporar processos mais estruturados de avaliação 

do potencial de impacto e risco ambiental associado, com vistas a 

minimizar a incerteza sobre a viabilidade ambiental das áreas de 

concessão. 

• Hipótese 2: A AIA associada ao licenciamento ambiental de projetos de 

E&P é insuficiente para lidar com a natureza estratégica dos processos 

ambientais inerentes à oferta de áreas para essa atividade. 

• Hipótese 3: A proposição de uso da AAE no processo de planejamento de 

áreas para E&P visa facilitar o processo de governança pública, que 

envolve os segmentos de petróleo, meio ambiente, pesca e de turismo na 

tomada de decisão sobre a concessão de novas áreas de E&P de petróleo e 

gás natural. 

III. O processo de pesquisa, metodologia e a estrutura da tese  

A pesquisa de tese foi orientada para possibilitar a construção do quadro-

problema que envolve a inserção da variável ambiental no planejamento e tomada de 

decisão da oferta de áreas para a E&P de petróleo e gás natural e a análise da 

pertinência de adoção da AAE. 

Para a construção do quadro-problema, faz-se uso de revisão e avaliação do atual 

processo de planejamento setorial de concessão de blocos, a estrutura de governança 

envolvida e a abordagem da variável ambiental. Especial atenção é dada ao instrumento 

de avaliação adotado para fundamentar e orientar a tomada de decisão sobre quais áreas 

podem ser ofertadas nos leilões.  

A partir da construção do quadro-problema e da análise da abordagem da 

variável ambiental no planejamento de oferta de blocos, a tese propõe demonstrar que é 

pertinente a adoção da AAE no referido processo e apresenta um modelo que permita 

fazer uso desse instrumento.  

Para tal, faz uso da análise de duas opções para a abordagem das questões 

ambientais envolvidas no processo de oferta de blocos: 
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a) Manutenção do atual processo de avaliação ambiental; 

b) Uso de processo mais estruturado de avaliação ambiental e orientado para 

a natureza estratégica da tomada de decisão que encerra a concessão de 

direitos para E&P de petróleo e gás natural. 

A proposta de um modelo de uso da AAE no planejamento de concessão de 

áreas para E&P de petróleo e gás natural é estruturada com base na proposição de um 

quadro de referência de AAE e de uma estrutura de governança de maneira a possibilitar 

a sua inserção no processo de planejamento setorial.  

A análise da pertinência de adoção da AAE também é baseada em um processo 

de revisão bibliográfica, que busca identificar suas origens, tendências, abordagens e 

enfoques. Além de rever as bases conceituais deste instrumento, a revisão bibliográfica 

permite que seja escolhida a abordagem da AAE que a tese adotará e define a referência 

de conceitos para as análises e formulações propostas. 

Como parte do processo metodológico aplicado à pesquisa bibliográfica, além 

das referências disponíveis no Brasil e na Internet, consta a pesquisa na Universidade de 

Nova Lisboa, sob orientação da Prof. Dra. Maria do Rosário Partidário, no âmbito do 

doutorado-sanduíche, e a participação em eventos internacionais técnico-científicos3 

voltados à prática da AAE.  

A revisão de bibliografia se estende para fundamentar a avaliação da prática da 

AAE no planejamento de áreas para E&P de petróleo e gás natural em países 

produtores: Estados Unidos, Canadá e Noruega. A abordagem da experiência 

internacional tem por foco identificar os modelos e os requisitos básicos para aplicação 

da AAE e a sua contribuição para o processo de tomada de decisão associada à 

concessão de áreas para E&P. Além disso, analisa-se a experiência internacional de 

E&P de petróleo e gás natural em áreas ambientalmente sensíveis, verificando-se as 

estratégias adotadas e os requisitos determinados. 

Além da pesquisa bibliográfica, a metodologia de pesquisa traz uma abordagem 

analítica em torno da experiência brasileira em AAE. Para tal, faz uso dos critérios 

definidos para o instrumento pela International Association for Impact Assessment 

                                                 
3 Como parte do processo de doutorado-sanduíche, participei do Seminário Internacional sobre AAE, promovido pela 
Associação Internacional de Impacto Ambiental (IAIA), em Praga, 2005, quando tive a oportunidade de coordenar os 
debates sobre a prática da Avaliação Ambiental Estratégica na América Latina. Em maio de 2006, participei da 
Conferência da IAIA em Stavengen, Noruega, apresentando trabalho sobre a experiência da AAE no Brasil e, 
finalmente, em outubro de 2006, em Brasília, da apresentação de proposta metodológica para AAE aplicada ao 
turismo no Brasil, em seminário latino-americano sobre AAE, promovido pelo Governo brasileiro. 
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(IAIA) para analisar essa experiência. A idéia que orienta a análise é identificar a 

motivação e os propósitos da introdução da AAE no Brasil, as abordagens presentes, os 

ganhos associados, as lições aprendidas, as principais tendências e requisitos 

necessários à boa prática. A tese faz uso desses insumos para identificar os elementos 

presentes na experiência brasileira que possam ser usados na proposição de diretrizes 

para o modelo proposto de AAE.  

Finalmente, a metodologia de pesquisa compreendeu a participação, como 

pesquisadora, no desenvolvimento de estudos de aplicação da AAE, conduzidos pelo 

Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ, nas áreas de petróleo, 

transportes e turismo4. E, ainda, como instrutora e pesquisadora, no processo de 

capacitação e de proposição de sistema de AAE para o sistema de planejamento no 

Brasil, conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Planejamento, em 

2006. 

A seguir, apresenta-se a estrutura de tese, dividida em três partes e em cinco 

Capítulos.  

A primeira parte da tese aborda o instrumento de AAE e a sua aplicação. Além 

da Introdução, compreende o Capítulo 1, que apresenta o referencial teórico do 

processo de Avaliação Ambiental (AA) e de proposição da AAE e o Capítulo 2, que 

aborda a experiência brasileira em AAE e analisa estudos desenvolvidos nos segmentos 

de infra-estrutura. 

A segunda parte tem por objetivo apresentar o quadro das atividades de E&P de 

petróleo e gás natural e os aspectos ambientais, no exterior e no Brasil. No Capítulo 3, 

apresenta-se a experiência internacional de aplicação de processos de AA ao 

planejamento de oferta de áreas para atividades petrolíferas. São analisadas as 

experiências de AAE e modelos adotados nos Estados Unidos, no Canadá e na Noruega. 

Também, são apresentados e discutidos quatro estudos de caso de E&P de petróleo e de 

gás natural, em áreas ambientalmente sensíveis. No Capítulo 4, tem-se a análise crítica 

do atual processo de planejamento para ofertas de áreas de E&P no Brasil, 

considerando-se as relações institucionais e estruturas de governança, o processo de 

tomada de decisão que envolve o segmento de meio ambiente e as bases técnicas que 

fundamentam essa tomada de decisão. O Capítulo apresenta, ainda, uma avaliação-

                                                 
4 Estudo de AAE de Áreas de E&P de petróleo na Bacia de Camamu, Bahia (2002-2003); Estudo de AAE do Plano 
Rodoviário de Minas Gerais (2005-2006), Estudo de AAE para o Desenvolvimento Turístico da Costa Norte (2006-
2007). 
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síntese dos problemas do licenciamento ambiental dessas atividades e identifica os 

potenciais conflitos associados à E&P na Plataforma Continental.  

Na terceira e última parte da tese, o Capítulo 5 aborda a discussão sobre a 

oportunidade de adoção da AAE no planejamento de ofertas de áreas para E&P no 

Brasil, considerando os principais problemas identificados no capítulo anterior. A 

avaliação discute a pertinência de proposição do instrumento segundo o atual contexto 

de planejamento e de governança e sugere a proposição de quadro de referência para a 

sua aplicação. No Capítulo 6, a partir da discussão oferecida pela pesquisa e frente ao 

propósito e às questões-chave da tese, têm-se as conclusões e recomendações em torno 

das opções de implementação do atual processo de planejamento de oferta de áreas para 

E&P – evolução da tendência atual ou adoção formal da AAE, com vistas a minimizar a 

incerteza associada à viabilidade ambiental dessas atividades em nosso País.  
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Capítulo 1.: Avaliação Ambiental Estratégica: conceitos e fundamentos  

1.1. Introdução  

Historicamente, a evolução da relação do Homem com a Natureza tem sido 

marcada pela modificação dos recursos naturais e dos ecossistemas. Até a década de 

1970, a gestão do meio ambiente era caracterizada por uma atitude reativa aos 

problemas ambientais, voltada à adoção, basicamente, de medidas de controle ambiental 

das fontes de poluição. 

A partir da década de 1990, o processo de gestão ambiental ganha contornos 

mais amplos, voltando-se para a antecipação e a prevenção de possíveis danos 

ambientais, na perspectiva de uso sustentável dos recursos naturais. A abordagem do 

espaço ganha um enfoque global (para além do local e regional) e a escala de tempo se 

desloca às necessidades das futuras gerações. As implicações da relação Homem versus 

Natureza assumem contornos mais amplos, passando a compreender a sustentabilidade 

do uso dos recursos naturais e dos ecossistemas, além da perspectiva da alteração e da 

degradação do meio ambiente. Apesar dos novos contornos atribuídos pelo conceito da 

sustentabilidade do desenvolvimento, a percepção de uma relação antagônica entre 

desenvolvimento econômico e proteção ambiental permanece, em particular, em função 

dos impactos decorrentes (Petts, J.1999). 

Conflitos gerados pelo uso de recursos naturais, pelo interesse individual que se 

antepõe aos interesses coletivos ou, ainda, pela relação entre os custos da gestão 

ambiental versus a provisão de serviços básicos que garantam a qualidade de vida 

representam os aspectos-chave que fomentam os desafios em torno da tomada de 

decisão sobre as opções de desenvolvimento e seus conseqüentes impactos ambientais. 

A relação entre as opções de desenvolvimento, a apropriação (sustentável) da 

base de recursos ambientais e os impactos delas resultantes explicitam o contexto de 

adoção do processo de avaliação ambiental5 (AA). Nos últimos trinta anos, a sua 

evolução possibilita que se constate a diversidade de sua prática em todo o mundo, 

compreendendo a aplicação deste instrumento de política desde a instância de projetos 

                                                 
5 Avaliação Ambiental é usada nesta tese como referência, em português, ao termo Environmental Assessment, usado 
na literatura internacional especializada. O sentido é o da avaliação ex-ante ou prévia como tradução do termo 
“assessment”e não da avaliação que se aplica quando do término do processo (environmental evaluation). 
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até as instâncias mais estratégicas de planejamento, como os planos e as políticas. A 

prática internacional tem revelado a necessidade de se dar ênfase à antecipação dos 

efeitos de intervenções do Homem no ambiente, possibilitando a percepção de que os 

processos de avaliação ambiental atuam voltados para considerações cuidadosas do 

futuro (Hildén, 2000).  

A perspectiva da ação antecipada e de caráter preventivo da degradação dos 

recursos ambientais pode sugerir um contexto mais amplo para o emprego dos 

processos de avaliação ambiental para além da instância de projetos, em particular para 

as instâncias estratégicas de planejamento e formulação das propostas de 

desenvolvimento, isto é, no âmbito das políticas, dos planos e dos programas (PPP).  

Para a aplicação em instâncias estratégicas, a AA passa a ter papel de 

instrumento de planejamento e de apoio a processos de tomada de decisão, delineando-

se assim o seu contexto de aplicação. A adoção da AA nessas instâncias é conhecida 

como Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

Como sugere Partidário (2006), as abordagens estratégicas estão associadas às 

perspectivas integradas e de longo prazo e exigem dois ingredientes: pensamento 

estratégico e cultura estratégica na tomada de decisão. A visão de futuro determina o 

contexto do processo de planejamento, isto é, a definição de objetivos, das ações de 

implementação e dos procedimentos de coordenação e controle . Para o cumprimento 

dos objetivos que tenham sido estabelecidos, pode-se e deve-se sugerir diferentes 

estratégias que ponderem o processo de reflexão e análise o processo de planejamento. 

A discussão de que trata o presente capítulo tem por objetivo abordar os 

fundamentos teóricos e conceituais da AAE, sua origem e evolução, em diversos 

contextos, além de seus possíveis propósitos, formas, abordagens, objetivos e 

benefícios. Para tal, inicialmente, são tratadas as referências conceituais da AA, os 

desdobramentos da sua prática em torno da AIA6 e da AAE, com base em revisão de 

bibliografia especializada.  

                                                 
6 Em muitos países, o termo Avaliação Ambiental (AA) é entendido como sinônimo da AIA aplicada a projetos 
(AIA-P). Neste estudo, o termo Avaliação Ambiental é usado como um conceito genérico, de forma a permitir que se 
considerem, distintamente, os instrumentos de AIA e de AAE. 
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1.2.  Avaliação Ambiental: conceito e propósitos 

A avaliação ambiental é definida como “um processo sistemático de avaliação e 

documentação de informações sobre as potencialidades, capacidades e funções dos 

sistemas e recursos naturais, com vistas, em geral, a facilitar o planejamento do 

desenvolvimento sustentável e a tomada de decisão e, em particular, antecipar e 

administrar os efeitos adversos e as conseqüências de iniciativas ou propostas” 

(Sadler,1996). 

Vários instrumentos e procedimentos de avaliação ambiental têm sido 

desenvolvidos, na perspectiva de efetivamente atender aos requisitos da prática da 

gestão do meio ambiente7. Nessa perspectiva, entende-se a Avaliação Ambiental como 

um processo genérico que inclui a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) de projetos, a 

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas, planos e programas (PPP) e um 

conjunto amplo de metodologias de planejamento e avaliação de impacto. A figura 1.1 

ilustra as relações entre os diferentes instrumentos de avaliação ambiental, segundo sua 

aplicação no ciclo de formulação de políticas públicas e intervenções estratégicas para o 

desenvolvimento. 

Da prática da avaliação ambiental, extrai-se a concepção inicial, que é voltada a 

preencher a lacuna dos projetos de desenvolvimento concebidos sem a percepção dos 

potenciais danos ambientais associados à sua implantação, até a formulação de um 

instrumento direcionado para apoiar a tomada de decisão que considera as implicações 

sociais, econômicas e ambientais desses projetos.  

A Avaliação Ambiental é uma inovação de política governamental introduzida 

no final da década de 1960 com o objetivo de orientar o crescimento em franca 

expansão de uma sociedade tecnológica sem rumo (Caldwell, 1989). Nessa época, o 

desenvolvimento econômico baseava-se no uso sem limites dos recursos naturais e tinha 

a poluição ambiental como um dos seus resultados indesejáveis. Esse contexto talvez 

explique a percepção de que os processos de avaliação ambiental, ao lidar com possíveis 

opções de futuro, encerrem em si uma visão incremental do mundo, que está a priori 

sujeita a mudanças.  
                                                 
7 A gestão ambiental deve possibilitar que se estabeleça o balanço entre o desenvolvimento de atividades, o nível e o 
tipo de efeitos que essas atividades causam à base de recursos naturais e à capacidade de renovação desses recursos. 
Envolve a integração dos recursos, do desenvolvimento e da proteção do meio ambiente, por intermédio do 
estabelecimento de elos ou conexões entre o planejamento, a avaliação, a implementação e o gerenciamento das 
atividades que afetam o meio ambiente (Partidário, 1993). 
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Figura 1.1 – Ciclo de Políticas e a inserção de instrumentos de avaliação ambiental 
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nos Estados Unidos, a necessidade de se buscar uma resposta aos problemas ambientais 

e à poluição, que impunham riscos à saúde humana e à integridade dos ecossistemas. A 

resposta dos governos desses países baseou-se em processos de regulação do controle 

das fontes então existentes de poluição ambiental, voltados principalmente para proteger 

a qualidade da água e do ar, e na adoção da avaliação ambiental de novas atividades. 

A introdução da avaliação ambiental define uma perspectiva distinta para a 

abordagem dos problemas ambientais decorrentes dos processos de desenvolvimento. 

Um novo caminho foi estabelecido, de maneira a possibilitar que as considerações 

ambientais passassem a ser incorporadas aos processos governamentais que 

determinavam o surgimento desses problemas. A novidade trazida pelo instrumento é a 

sua capacidade de forçar a consideração de possíveis implicações ambientais associadas 

a iniciativas de desenvolvimento, antes da tomada de decisão sobre as mesmas. 

Segundo Caldwell (1982), tem-se aí a natureza da avaliação ambiental: um instrumento 

de política ambiental que busca informar e avaliar os efeitos de alternativas de ação de 

forma a facilitar a melhor tomada de decisão. 

Para cumprir com essa finalidade, princípios científicos e democráticos 

orientaram a prática da AA. A sistematização de um processo que leve à avaliação dos 

impactos do desenvolvimento no meio ambiente deve ser determinada por métodos 

científicos, de tal maneira que a orientação dos tomadores de decisão se dê em bases 

sólidas de conhecimento (hoje conhecido). Por outro lado, a adoção desse instrumento 
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democratizar os processos de tomada de decisão que cercam a escolha das opções de 

desenvolvimento.  

A avaliação ambiental é tida como um instrumento de política dos mais bem 

sucedidos (Sadler,1996) e uma das maiores inovações políticas do século passado 

(Bartlett,1988). Essa visão é consolidada pela ampla disseminação desse instrumento 

em todo o mundo e pela institucionalização de sua prática. Essa disseminação pode ser 

entendida pela subjetividade que o instrumento assume decorrente da sua flexibilidade 

para encaminhar efeitos diferenciados sobre os diversos aspectos sociais. 

Em termos dos seus efeitos práticos, a avaliação ambiental foi concebida 

originalmente como uma estratégia política: um mecanismo que possibilitou os meios 

efetivos para a institucionalização de uma nova forma de abordar o meio ambiente 

(“uma reforma ambiental”) na burocracia do governo americano (Bailey e Dixon, 1999, 

citado em Wallington, 2002). Surgiu como um instrumento de avaliação de políticas 

públicas, cuja força reside nas bases científicas, na interdisciplinaridade e na 

participação da sociedade. A sua sistematização como uma atividade obrigatória, a ser 

realizada antes da tomada de decisão de políticas públicas que possam acarretar 

implicações negativas ao meio ambiente, foi definida nos Estados Unidos, em 1969, 

quando da aprovação da lei de política nacional de meio ambiente (National 

Environmental Policy Act. – NEPA)8. 

A avaliação ambiental teve dois “arquitetos”: Lynton Caldwell, professor de 

ciências políticas, cujo trabalho ajudou o senado americano a definir os marcos técnicos 

e científicos da NEPA; e o Senador Henry Jackson, político que encaminhou a 

aprovação da lei. A nova política ambiental americana passou a definir as condições de 

aplicabilidade da AA, requerendo uma avaliação das ações dos poderes legislativo e 

executivo que pudessem causar efeitos adversos no meio ambiente.  

Os propósitos da AA definidos pela NEPA (Ato 2) são os de promover esforços 

que possibilitem prevenir ou eliminar os danos ao meio ambiente e à Biosfera. 

Conforme especificado na Seção 102 do Ato, para a sua consecução, os governos 

deveriam fazer uso de: 

                                                 
8 Na década de 1960, nos EUA, alguns graves problemas ambientais decorreram de iniciativas governamentais. Os 
impactos ambientais dos investimentos em infra-estrutura revelaram que as competências institucionais das agências 
governamentais não definiam as responsabilidades nem mesmo as atribuições para lidar com os efeitos de adversos 
de suas ações no meio ambiente. A decisão do Congresso americano de adotar o NEPA modificou esse quadro, 
fazendo com que todas as agências federais passassem a considerar, previamente, as implicações ambientais de suas 
iniciativas.  
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(i) Abordagem sistemática e interdisciplinar, que assegurasse o uso integrado de 

ciências naturais e sociais e das artes de planejamento ambiental nas tomadas 

de decisões que pudessem ter impacto sobre o ambiente humano; 

(ii) Valores ambientais, presentemente não quantificáveis, que possam ser 

adequadamente considerados no processo de tomada de decisão, ao lado de 

considerações sociais e econômicas; 

(iii)Inclusão, em qualquer recomendação ou relatório sobre propostas de ações 

federais importantes que afetassem significativamente a qualidade do 

ambiente humano, de uma declaração (statement) detalhada a ser feita pelo 

técnico responsável sobre: o impacto da proposta; os efeitos ambientais 

adversos que não pudessem ser evitados; as alternativas à ação proposta; a 

relação entre os usos locais e de curto prazo do ambiente humano e a 

manutenção e a melhoria da produtividade em longo prazo; qualquer 

comprometimento irreversível e irrecuperável que seria acarretado aos 

recursos, caso a ação fosse implementada. 

Segundo Caldwell (1977, citado em Sanchez, 2006), além de estabelecer o 

fundamento substantivo da avaliação ambiental, por intermédio de declarações, leis e 

diretrizes, o NEPA deu outras condições necessárias para a eficácia da política 

ambiental americana: os meios para a ação, isto é, a definição dos mecanismos que 

possibilitaram que a ação pretendida de fato acontecesse, que fosse de fato operacional. 

Um desses mecanismos foi, justamente, o Environmental Impact Statement – EIS, 

concebido inicialmente como uma ckecklist de critérios de planejamento ambiental. O 

argumento fundamental que encaminhou a adoção do EIS foi o seu caráter operacional, 

que permitia a consecução dos princípios determinados pela nova política ambiental.  

Os mecanismos de implementação da NEPA não eram simples ou triviais. A 

avaliação ambiental tratava, não de uma ação que resultasse na descrição de situações, 

porém de um caminho que levava ao estabelecimento de novos processos decisórios nas 

agências do governo federal. Para a consecução dos seus objetivos, em 1973, foram 

publicadas as diretrizes de elaboração e apresentação do EIS, que estabelecem os 

fundamentos do que viriam a ser os estudos de impacto ambiental (EIA), não só nos 

EUA, mas em muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Como assinala 

Sadler (1996), a maior parte, se não todas, das definições de avaliação ambiental e dos 

sistemas de avaliação de impacto ambiental que foram estabelecidos seguiram essa 

concepção. 
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Se a origem da avaliação ambiental foi a aprovação do NEPA, em 1969, outro 

marco estratégico que consolidou a importância global desse instrumento de política foi 

a sua adoção como o Princípio 17 da Declaração do Rio, na Conferência para Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento – Rio 92: “A Avaliação de Impacto Ambiental, como 

um instrumento nacional, será efetuada para as atividades planejadas que possam a vir a 

ter um impacto adverso significativo sobre o meio ambiente e estejam sujeitas à decisão 

de uma autoridade nacional competente”. 

De acordo com Caldwell (1989), a essência da avaliação ambiental está em 

revelar as prováveis conseqüências do comportamento do homem no meio ambiente, 

uma vez que traz na sua concepção a avaliação dos impactos ambientais associados às 

políticas de desenvolvimento. Além disso, cabe ressaltar que a avaliação ambiental 

compreende, também, o propósito de ampliar e fortalecer o papel da previsão, ou a 

visão de futuro, no planejamento governamental e na tomada de decisão associada a 

essas políticas. Na sua linguagem declaratória, a NEPA antecipa as bases da definição 

da sustentabilidade que serão expressas pelo Relatório Brundtland, cerca de quinze anos 

depois (Sadler, 1996). 

Outro aspecto que a avaliação ambiental expressa é a interdependência entre os 

componentes sociais e biofísicos do meio ambiente. Ao definir um entendimento mais 

amplo para o meio ambiente, Caldwell (1989) enfatiza as interações entre os aspectos 

ecológicos, políticos, físicos, sociais e éticos que são objeto da aplicação da avaliação 

ambiental. Para Wallington (2002), essas interações revelam a interdependência desses 

componentes, o que claramente indica a contribuição da AA para a abordagem da 

sustentabilidade 9.  

Todavia, a prática da AA, notadamente ligada a AIA, ressalta essa abordagem 

como um processo técnico e um instrumento de política. O desenvolvimento da AIA 

como um requisito legal e a sua implementação voltada à previsão e avaliação de 

impactos de opção de desenvolvimento determinam o escopo da adoção do instrumento 

pela maior parte dos países. O foco na previsão de impactos ambientais determinou no 

uso do instrumento um viés voltado à quantificação de impactos, levando a uma prática 

ligada mais à precisão do que necessariamente à relevância dos impactos (Caldwell, 

1991). 

                                                 
9 Uma das abordagens da Avaliação Ambiental Estratégica determina que um dos propósitos desse instrumento é o de 
facilitar a tomada de decisão em torno de opções de políticas de desenvolvimento considerando-se uma visão comum 
de futuro e a consecução de objetivos de sustentabilidade.  
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Tal quadro prático deu à avaliação ambiental um caráter restritivo àqueles 

previstos na sua origem, levando à consolidação de uma concepção de instrumento 

voltado à previsão e ao prognóstico dos impactos ambientais. Sem dúvida, esse tem sido 

o caminho mais vezes trilhado na implementação da avaliação ambiental, cuja prática se 

tem voltado para a decisão sobre a viabilidade ambiental de projetos de 

desenvolvimento.  

Por outro lado, é importante que se ressalte que a aplicação de conhecimento 

científico para a avaliação de qualquer problema requer o julgamento ou a definição de 

quais são os fatos relevantes e próprios. A participação da sociedade no processo de 

avaliação propiciou que o valor científico fosse cotejado com os valores sociais: “o 

conhecimento científico que orienta a prática da avaliação ambiental deve ser guiado 

pelo interesse público” (Caldwell, 1989). Tem-se, aqui, outro aspecto-chave que 

caracteriza a avaliação ambiental: o seu surgimento foi fortemente motivado pelo 

interesse público. Cabe sempre lembrar que os propósitos desse instrumento 

originaram-se nos objetivos políticos do movimento ambientalista nos EUA, quando 

dos questionamentos sobre as implicações do desenvolvimento marcado pelos avanços 

da ciência e da tecnologia (Caldwell,1989). 

A despeito dessa motivação, a prática da avaliação ambiental tem mostrado que 

a efetiva participação da sociedade na tomada de decisão de políticas de 

desenvolvimento ainda é marginal, em particular nos países em desenvolvimento. Via 

de regra, a participação da sociedade aparece mais como uma barreira à prática da 

avaliação ambiental do que um elemento essencial para a consecução dos seus 

objetivos. No entanto, se por um lado, essa situação se revela e coloca em cheque um 

dos corolários da AIA – a democratização dos processos de tomada de decisão sobre 

iniciativas de desenvolvimento – por outro lado, ela expressa outro corolário do 

instrumento: a explicitação dos conflitos associados às opções de uso da base de 

recursos ambientais e de ocupação do território. 

1.3. O Processo de AIA: propósitos, benefícios e deficiências 

Do conjunto de instrumentos que compõem uma visão mais ampla do conceito 

de avaliação ambiental, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) talvez seja o mais 

conhecido e o mais experimentado (Partidário, 1993).  
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A prática internacional da AIA tem revelado uma zona de sombra em torno do 

seu propósito: afinal, trata-se de um instrumento de apoio à decisão ou de um processo 

para possibilitar decisões? (Petts,1999). Quando visto como um instrumento, a AIA 

orienta-se por abordagens normativas para a tomada de decisão. Na sua concepção, a 

AIA é definida como um processo científico e racional, mas que tem de estar integrado 

a um processo (não exato, na perspectiva da ciência) de tomada de decisão (Smith, 

1993). Se entendida como um processo para orientar a tomada de decisão, possibilita 

que os interesses e as preocupações de diferentes partes, bem como o contexto político 

da decisão, possam ser direcionados. Para Sanchez (2006), tomadores de decisão 

raramente são inovadores e decidem com base no que lhes é submetido. O caráter 

preventivo do instrumento só pode ser efetivo se vinculado ao processo de concepção e 

elaboração de projetos, isto é, no início do ciclo de decisão e não no seu final. Cabe, 

ainda, mencionar que a AIA vista como um processo constitui um sistema de suporte à 

decisão que deve buscar otimizar as decisões compreendidas em suas várias facetas – 

legal, procedimental, analítica, de prognóstico, participativa e decisional. 

Talvez a percepção mais comum da AIA seja a de um instrumento de 

planejamento: as avaliações são feitas para predizer e avaliar os impactos de uma 

proposta de projeto e de suas alternativas (Ortolano e Sheperd, 1995). Na perspectiva de 

instrumento de planejamento, a AIA é vista como referência ao “paradigma 

tecnocrático”, isto é, fortemente dependente de bases científicas.  

De acordo com esse paradigma, a AIA é entendida como um elemento do 

modelo racional de planejamento, onde os objetivos e critérios para a avaliação de 

alternativas de projetos são identificados logo no começo. A proposição de alternativas 

de projetos é feita pelos planejadores e tais alternativas são objeto de avaliação dos 

impactos ambientais de cada uma. Com base nessas informações, pode-se selecionar 

uma alternativa de projeto entre as demais. 

Como um instrumento de planejamento, a AIA informa os grupos de interesse 

sobre os possíveis impactos ambientais associados ao projeto proposto e suas 

alternativas, destacando os temas ambientais que devam ser considerados no processo 

de tomada de decisão. Isso faz com que as questões ambientais sejam examinadas pelos 

planejadores e tomadores de decisão, podendo-se indicar como um efeito salutar da 

aplicação da AIA a geração e a circulação da informação gerada no processo, além da 

possibilidade de melhor organização e coordenação dos grupos sociais potencialmente 

afetados pelos impactos ambientais. 
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Na concepção da AIA como um processo de suporte à tomada de decisão, reside 

uma das principais críticas ao paradigma tecnocrático da AIA: o fato de esta ignorar os 

aspectos políticos que definem o contexto da proposição de iniciativas de 

desenvolvimento. Um fator limitante do potencial da AIA é o fato de ser orientada por 

um modelo de tomada de decisão que não leva em consideração os fatores “não 

científicos”, como o poder político das agências de desenvolvimento, dos grupos de 

interesse e das instituições privadas. 

De fato, uma concepção mais apropriada de tomada de decisão a respeito de 

projetos de desenvolvimento deve levar em conta a realidade política que condiciona 

sua proposição, considerando-se sempre que a razão de ser da AIA não se limita à 

avaliação dos impactos, mas compreende a melhoria da qualidade da tomada de decisão. 

Para tal, não se deve ignorar o contexto político de aplicação da AIA e o envolvimento 

(além da mobilização) de grupos de interesse, uma vez que suas exigências podem 

influenciar o comportamento dos tomadores de decisão. 

Neste contexto, podem-se identificar cinco grandes objetivos da AIA: 

(a) Identificar e avaliar os impactos ambientais associados às atividades 

potencialmente poluidoras e as possibilidades de mitigação dos impactos 

negativos; 

(b) Apoiar a proposição de projetos ambientalmente mais amigáveis; 

(c)  Possibilitar a escolha de melhores opções de projeto quanto à redução dos 

impactos ambientais negativos e à perspectiva de sustentabilidade de uso dos 

recursos ambientais; e 

(d) Informar a sociedade, possibilitar a sua contribuição para os processos de 

formulação e tomada de decisão sobre a implantação de um projeto de 

desenvolvimento. 

(e) Mediar o debate sobre ônus e benefícios de projetos de desenvolvimento 

entre grupos de interesse (atores sociais) e identificar potenciais conflitos 

associados à viabilidade ambiental de implantação desses projetos. 

Outro aspecto da AIA que merece ser observado diz respeito ao escopo do 

conceito de ambiente (ou meio ambiente) que envolve a sua aplicação. Na sua 

concepção, a abrangência do conceito compreendia os aspectos biofísicos do ambiente, 

não envolvendo os aspectos sociais. Nos países desenvolvidos, em particular os Estados 

Unidos e os europeus, em que as necessidades básicas (emprego, moradia, educação, 

saúde, segurança) estariam satisfeitas, não tinha porque a AIA ser usada para avaliar 
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aspectos sociais (os seus resultados seriam sempre positivos: geração de empregos, 

renda; incremento da atividade econômica local, dentre outros). Também, era 

entendimento dos especialistas em meio ambiente que a inclusão dos aspectos sociais 

poderia levar a uma situação onde a tomada de decisão de projetos fosse fortemente 

influenciada por esses aspectos, levando sempre à aprovação dos projetos. Já para os 

países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, motivados pela influência do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, a adoção do conceito mais 

ampliado de ambiente, incorporando os aspectos sociais, é determinada por razões 

contrárias10. O conceito de meio ambiente passa a ganhar um contexto mais amplo nos 

países desenvolvidos a partir da década de 90, quando a literatura internacional 

especializada passa a lhe definir uma abrangência mais ampla, o que determina que se 

considerem os impactos não monetários, isto é, impactos não incluídos nas tradicionais 

análises de custo-benefício (Ortolano e Sheperd, 1995)11.  

Entendida a AIA como um processo sistemático que examina as conseqüências 

ambientais de iniciativas de desenvolvimento, a ênfase deve ser dada ao seu caráter 

preventivo. O que a sua adoção trouxe de inovador para a prática do planejamento foi 

sua aplicação em caráter sistemático, contínuo, holístico e multidisciplinar (Glasson, 

Therivel e Chadwick, 2005). O processo envolve um conjunto de etapas12, que tem 

caráter cíclico, com interação e feedback entre as várias etapas, e faz uso de diversos 

métodos técnico-científicos para o seu desenvolvimento (Figura 1.2). 

                                                 
10 Depoimento dado pela Dra. Iara Verocai sobre os debates a respeito da adoção da AIA em países em 
desenvolvimento versus desenvolvidos, quando da sua participação na Primeira Reunião da IAIA, em Aberdeen, em 
1980. 
11 No Brasil, o conceito de ambiente instituído pela legislação que regula a prática da AIA é o mais amplo, não 
limitado aos aspectos biofísicos e considerando os impactos sociais, econômicos e culturais. 
12 O processo de AIA envolve, usualmente, as seguintes etapas: (a) triagem; (b) análise detalhada, com determinação 
do escopo do estudo, (c) elaboração do estudo, (d) análise ou revisão técnica do estudo, (e) comunicação dos 
resultados, (f) consulta a outras instituições e setores governamentais interessados e ao público, (g) encaminhamento 
e tomada de decisão e (h) acompanhamento e monitoração da implementação do projeto, o que pode incluir auditoria 
para verificar a validade das previsões e a eficácia das medidas de mitigação (programas de gestão ambiental). 
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Figura 1.2 – Etapas do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental 

Fonte: elaboração própria, com base em Sanchez, 2006. 

Da prática da AIA, quer em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, é 

possível observar sua eficiência e também as deficiências quanto à consecução dos 

propósitos e objetivos que nortearam sua adoção. Embora a prática da AIA esteja muitas 

vezes restrita ao cumprimento dos requisitos determinados pela legislação, tem 

contribuído para melhorar práticas de planejamento e elaboração de projetos e 

mobilização e participação da sociedade, além de contribuir para a melhor orientação da 

tomada de decisão associada à viabilidade ambiental das iniciativas de 

desenvolvimento. 

A possibilidade de que a sociedade tenha acesso ao processo de discussão sobre 

a viabilidade ambiental dos projetos de desenvolvimento deve ser vista como mais um 

ganho associado à prática da AIA. Esse ganho não se limita ao acesso às informações, 

mas também à possibilidade de que outras percepções sobre o território e a apropriação 

de recursos ambientais ligadas às culturas locais e tradicionais possam contribuir para a 

reformulação e a adequação dos projetos, ou para fundamentar, em caso de conflito, a 

negociação pelos interessados das opções de uso pretendidas.  

Etapa I – Triagem 
 
Apresentação de uma Proposta  A proposta pode causar impactos ambientais significativos? 
 

• Não  Licenciamento Ambiental com Estudos Ambientais simplificados (Convencional) 
 

• Talvez  avaliação ambiental inicial  resultado  
 
  

• Sim  
 

Licenciamento apoiado EIA-RIMA 

Etapa II – Análise Detalhada  
 
 
 
 
 
 

Instrução 
Técnica (escopo 
do EIA) 

Elaboração EIA - 
RIMA Análise Técnica Consulta 

Pública 

Etapa III – Decisão e Acompanhamento  
        Não concessão de Licença Ambiental 
 
         
         Concessão Licença Ambiental + 
                        Monitoração e gestão ambiental + 
                    Acompanhamento 

Decisão 

Reprovação 
 
 
Aprovação 
 



 24

As discussões provocadas pelos potenciais conflitos e os requerimentos que 

advém da sociedade em torno da viabilidade ambiental dos empreendimentos têm 

influenciado as estruturas de governança e tomada de decisão. A prática da AIA tem 

conduzido as instituições de governo a posturas distintas das observadas no passado, no 

que diz respeito ao encaminhamento da avaliação da viabilidade ambiental dos projetos 

de desenvolvimento13. A tomada de decisão alimentada pelos resultados da revisão dos 

estudos pertinentes aos processos de AIA tem admitido soluções mais abertas e 

flexíveis de gestão pública, que contam ainda com a participação de outros segmentos 

da sociedade. A decisão ambiental motivada pela AIA tem influenciado também a 

revisão e os ajustes nas estruturas de governança pública, embora isso nem sempre 

possa garantir a efetiva e direta participação da sociedade na tomada de decisão 

governamental. 

Na instância do governo, a AIA propicia e tem contribuído para a melhor inter-

relação de suas instituições, ao expor potenciais conflitos entre as políticas públicas ou a 

desatenção, por parte de políticas setoriais, com a política ambiental. É comum que o 

processo de revisão dos estudos ambientais que fundamentam a AIA revele esses 

conflitos potenciais, cuja negociação faz parte do processo de tomada de decisão e pode 

determinar, ou não, a viabilidade ambiental ou política de um projeto.  

Por outro lado, também é fato que em muitos países tais conflitos foram usados 

para impedir que a prática da AIA se implementasse. No Quênia, onde os interesses 

econômicos poderiam ser contrariados pela constatação da inviabilidade ambiental de 
                                                 
13 No Brasil, esta situação é bem ilustrada nos setores de infra-estrutura, notadamente no de geração de energia 
elétrica e no de E&P de petróleo e gás natural. No segmento de energia elétrica, nos anos 80 e 90, pode-se observar a 
pressão exercida pelas agências multilaterais de financiamento internacional para que o setor fizesse uso de 
avaliações ambientais dos projetos propostos. Os investimentos em formação de recursos humanos, a criação de 
unidades de meio ambiente, nas empresas públicas do setor elétrico, e o avanço na metodologia de inventários com a 
abordagem de aspectos ambientais são ilustrativos das mudanças determinadas pela adoção formal da AIA no Brasil. 
No ano de 2004, O Brasil definiu novo modelo para o setor elétrico (Leis nos 10.847/04 e 10.848/04) que define o 
processo de planejamento com a integração das variáveis e valores ambientais, estabelece a exigência da Licença 
Prévia para a licitação de novas usinas, determina que a elaboração de inventários de bacias hidrográficas à geração 
de energia elétrica seja feito incluindo as questões ambientais e que a revisão do Manual de Inventário passe a fazer 
uso de estudos de avaliação ambiental integrada (AAI). A necessidade de definir previamente a avaliação ambiental 
de projetos de geração de energia elétrica com vistas à concessão da Licença Prévia e de encaminhar os estudos de 
AAI determinou um novo processo de interlocução interinstitucional entre os Ministérios do Meio Ambiente e de 
Minas e Energia, caracterizado pela instituição do Núcleo Estratégico de Gestão Socioambiental (NESA) e pelas 
relações interinstitucionais com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), além das unidades ambientais que as empresas do Grupo Eletrobrás mantêm. No setor de petróleo, as 
novas bases de articulação institucional são definidas a partir da flexibilização do monopólio de E&P (1995) e a 
instituição do novo modelo do setor de petróleo (1997). O processo é marcado pela criação de estruturas 
institucionais específicas para lidar com o licenciamento ambiental das atividades de E&P e pelo aprimoramento do 
processo de interlocução que propicia a decisão de oferta progressiva de áreas para concessão dos direitos de E&P. 
Este tópico será especificamente abordado no Capítulo 5 desta pesquisa de tese.  
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iniciativas propostas pelo governo, a prática da AIA ficou limitada aos projetos do setor 

privado (Hirji, 1990). Também nas Filipinas, na época do Ditador Marcos, quando o 

segmento de meio ambiente tentou influenciar a tomada de decisão ligada a ministros da 

área econômica, a implementação da AIA foi impedida (Abracosa, 1987). 

Via de regra, os processos setoriais de planejamento de projetos têm sido 

influenciados pelos requisitos da AIA, em particular quanto à sua viabilidade ambiental, 

por conta de buscar que os proponentes de projetos possam conceber projetos 

ambientalmente mais amigáveis (Sanchez, 2006). Os projetos têm sido submetidos à 

reformulação ou à adequação, orientados pela escolha de alternativas menos agressivas 

ao meio ambiente ou mais sustentáveis.  

O acesso à informação ambiental sobre os projetos de desenvolvimento também 

é um aspecto importante que foi facilitado pela adoção da AIA e que, certamente, tem 

contribuído para aumentar a significância da governança ambiental. Não pode deixar de 

ser observado que a introdução da AIA no Brasil, por exemplo, modificou o quadro 

existente de instrumentos voltados à proteção do meio ambiente ao estabelecer a 

importância do enfoque preventivo, a prevenção do dano ambiental e a prevenção da 

degradação ambiental. Ao estar associada ao licenciamento ambiental, a AIA vai exigir 

a estruturação de órgãos ambientais e impor novos requisitos à planificação de projetos 

(Sanchez, 2006).  

Ao estabelecer o enfoque preventivo no processo decisório de projetos de 

desenvolvimento, a AIA define como resultados mais expressivos associados à sua 

prática as sugestões encaminhadas para a mitigação de impactos ambientais negativos e 

à compensação de danos resultantes da implantação dos projetos. Apesar de a AIA 

influenciar a localização e a escala dos projetos, a mitigação de impactos e a 

compensação dos danos são o seu resultado mais significativo. Isso se dá 

essencialmente pelo fato da AIA ser sempre conduzida a partir de projetos cuja 

implantação já foi positivamente decidida (Ortolano e Shepherd, 1995). 

As deficiências associadas à prática de AIA dizem respeito ao mau 

equacionamento de alguns aspectos que levam à definição da viabilidade ambiental dos 

projeto, aspectos estes relacionados a: propósitos do uso deste instrumento, requisitos 

técnicos e procedimentos administrativos e sistemas de tomada de decisão. Os pontos 

que merecem ser mencionados compreendem resumidamente: 
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(a) Quanto ao propósito da AIA: aplicação às instâncias mais estratégicas de 

planejamento e avaliação da cumulatividade dos impactos ambientais 

associados. 

(b) Quanto aos requisitos técnicos e administrativos: bases legais e normativas 

que fundamentam a exigibilidade da avaliação ambiental e a capacidade 

instalada nas instituições ambientais para lidar com os processos de revisão, 

tomada de decisão e de follow up das condicionantes sugeridas. 

(c) Quanto aos sistemas de tomada de decisão: mecanismos que possibilitem 

que a tomada de decisão não se restrinja ou limite à visão tecnocrática, 

possibilitando a participação mais efetiva de grupos de interesse e da 

sociedade. 

Embora, de acordo com os seus fundamentos, seja desejável que a aplicação da 

AIA se dê o mais antecipadamente possível à tomada de decisão sobre o projeto, a 

prática revela que isso raramente acontece. A falta de integração da AIA ao processo de 

planejamento dos projetos, de modo a fundamentar a tomada das decisões necessárias a 

sua implementação (por parte dos empresários e das autoridades governamentais), 

revela o principal problema da prática da AIA (Ortolano e Sheppard, 1995). De fato, 

esse instrumento é usualmente aplicado para avaliar os potenciais impactos ambientais 

associados a iniciativas ou projetos cuja implantação já foi decidida, tendo sido 

concluídos os estudos setoriais de viabilidade e a análise de todas as variáveis 

estratégicas que orientaram a decisão de levá-los adiante. Essa situação ilustra uma das 

principais críticas feitas ao instrumento: o seu uso para fundamentar a viabilidade 

ambiental de projetos já escolhidos. 

Pode-se associar a falta de integração da AIA ao processo de planejamento a 

diversas causas. Talvez a principal seja uma “cultura setorial” de formulação de projeto, 

que não inclui a variável ambiental como um dos fatores necessários para fundamentar a 

decisão sobre a sua viabilidade. A isto, pode-se adicionar a percepção por parte dos 

empreendedores da “certeza” da aprovação do projeto pelos órgãos responsáveis, 

principalmente quando não existem mecanismos de controle que possibilitem 

questionamento ou reprovação. 

De qualquer maneira, é importante observar que os procedimentos de controle 

que determinam a obrigatoriedade da aplicação da AIA pelos proponentes de projeto 

não garantem que a variável ambiental seja considerada como uma das condicionantes 

de viabilidade de projeto e possam com isso influenciar diretamente a decisão sobre a 
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seleção da alternativa mais viável. É mais comum se entender a variável ambiental 

como uma restrição à viabilidade de projeto, o que consolida a tendência no processo de 

planejamento de adoção da AIA ex-post à tomada de decisão. 

Outro aspecto que merece ser observado diz respeito à efetividade de a AIA 

impedir que os projetos que causem impactos ambientais adversos inadmissíveis 

venham a ser inviabilizados. Ao longo da prática da AIA, é possível identificar a 

implantação de projetos que provocaram impactos adversos significativos e socialmente 

relevantes, motivada por benefícios econômicos que se sobrepunham à prevenção da 

degradação ambiental. No Brasil, o caso da UHE de Barra Grande14, na divisa entre Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, é ilustrativo dessa situação.  

O avanço da prática da AIA e da adoção de mecanismos de controle que 

possibilitem meios legais à sociedade para impedir a implantação deste tipo de projeto 

têm provocado mudanças (lentas) no comportamento de empreendedores e tomadores 

de decisão. Embora alguns avanços possam ser identificados, isto não significa que a 

concepção dos projetos tenha evoluído para soluções mais sustentáveis quanto à 

apropriação de recursos ambientais. Talvez o que tenha se tornado evidente seja o mero 

cumprimento dos requisitos legais de proteção dos recursos ambientais e dos 

ecossistemas, por parte dos proponentes, o que muitas vezes seja assegurado apenas por 

vias e mandatos judiciais. 

Cabe mencionar outro propósito associado à AIA: a sua contribuição para o 

desenvolvimento sustentável. Embora citado em boa parte da literatura internacional 

especializada, não é evidente que a sua adoção possa assegurar a implementação de 

iniciativas mais sustentáveis. Nem se pode perceber com facilidade, na avaliação das 

práticas correntes, se essa característica da AIA, fundamentada no entendimento de que 

sua adoção contribui para decisões ambientalmente mais sólidas, possa direcionar os 

projetos para opções de desenvolvimento mais sustentáveis. 

Para tal, seria necessário que a AIA pudesse de fato contribuir à consecução dos 

objetivos da política ambiental ou da agenda de desenvolvimento sustentável de um 

país, a partir da definição de um conjunto de critérios que traduzisse para os tomadores 
                                                 
14 A UHE Barra Grande, localizada na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, provocou polêmica 
ao inundar 60 km2 de Mata Atlântica primária (Floresta de Araucárias). A construção da hidroelétrica foi autorizada, 
a partir da concessão da licença ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), com base em um EIA que afirmava haver, na área de inundação do lago da barragem, 
vegetação de pouca expressividade com vistas à conservação. Nessa situação, fez-se uso de informações incorretas no 
EIA do empreendimento para viabilizar a concessão da licença ambiental conflitando com os instrumentos legais de 
proteção da Mata Atlântica. 
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de decisão as bases de referência sobre sustentabilidade, conforme entendidas como 

únicas pela sociedade. Isto não é evidente nem foi ainda consolidado nos países 

desenvolvidos ou nos países em desenvolvimento. Como afirmam Ortolano e Sheppard 

(1995), para a efetividade do instrumento, seria necessário adotar tanto um conceito 

preciso de sustentabilidade como critérios objetivos e próprios que o traduzissem e 

pudessem fundamentar a formulação das políticas públicas e a tomada de decisão sobre 

os projetos. O desafio que aqui se coloca para o avanço da AIA é de fazer com que a 

avance na ótica do desenvolvimento sustentável, deixando para trás a ótica “strictu 

sensu” da proteção e conservação do meio ambiente. Para esse fim, é determinante que 

a AIA tenha complementaridade com outros instrumentos como planos regionais de 

desenvolvimento, planos de gestão de bacias hidrográficas, Zoneamento Econômico-

Ecológico (ZEE), Auditorias Ambientais, monitoração ambiental, por exemplo. 

A prática da AIA revela ainda outras deficiências, quando comparada com seus 

objetivos fundamentais. Além da fraca efetividade quanto à consideração dos impactos 

cumulativos dos projetos, cabe mencionar mais dois aspectos importantes. O primeiro 

diz respeito ao envolvimento e à participação da sociedade no processo de AIA. 

Podendo ser implementada de várias maneiras, a participação social tem como objetivos 

identificar os valores e as preocupações da sociedade quanto às propostas de 

desenvolvimento e agregá-los à avaliação, além de informar sobre os potenciais 

impactos ambientais associados. Embora na sua maioria os processos de participação da 

sociedade tenham sido definidos nos regulamentos de aplicação da AIA, não estão 

claros os mecanismos que assegurem a efetiva participação nem a influência da 

sociedade na tomada de decisão. Tampouco há clareza da inserção da sociedade nas 

etapas de planejamento que conduzem a formulação das propostas que serão objeto de 

decisão. 

O segundo aspecto compreende a etapa de acompanhamento (follow up) e 

monitoração da implantação dos projetos, que é raramente realizada. Além de 

acompanhar o empreendimento avaliado, nesta etapa do processo de AIA há a 

expectativa de se lidar com a avaliação da eficiência das medidas de mitigação dos 

impactos negativos, além da identificação de efeitos adversos que não tenham sido 

previstos. 

Embora tenha sido criada como um instrumento abrangente, na maioria dos 

países a AIA tem tido sua prática consolidada na instância de projetos. A experiência de 

aplicação da AIA tem sugerido a necessidade de sua ampliação para instâncias 
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estratégicas de planejamento. Na década de 1990, a abrangência de uso da AIA 

estendeu-se para as instâncias estratégicas de planejamento, o que definiu o contexto 

para o surgimento dos termos “Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)” e “Avaliação 

Programática de Impacto Ambiental”. Segundo Partidário (1993), o conceito de AAE 

ainda carecia de conceituação prática, o que explicava a pouca distinção que se fazia 

nessa época entre a AAE e a AIA programática (entendida, de maneira simplificada, 

como a AIA aplicada a programas). O que se revelava com a aplicação da AIA aos 

programas de desenvolvimento era a facilitação e a possibilidade de se avaliarem os 

impactos cumulativos que viessem a incidir numa mesma unidade ambiental, 

previamente aos processos de tomada de decisão, além da identificação dos projetos que 

se mostrassem ambientalmente inadequados, para que pudessem ser desconsiderados. 

Outro aspecto era a possibilidade de simplificação das análises dos impactos ambientais 

dos projetos que seriam implementados como parte do programa em avaliação. 

Os avanços no uso da AIA programática foram pouco expressivos, exceto nos 

Estados Unidos. As principais dificuldades associavam-se à incerteza das avaliações, à 

diversidade de tipos de programa, a falta de disposição por parte dos proponentes de 

projeto de lidar com os efeitos adversos de suas propostas, segundo uma visão 

integrada, além da falta de requisitos legais e comprometimento das instituições 

governamentais para a consolidação de tal prática. 

1.4. AAE: uma visão geral do instrumento 

1.4.1. Conceitos e propósitos 

Avaliação Ambiental Estratégica, como instrumento associado aos processos de 

formulação de políticas e planejamento, é o termo usado para descrever o processo de 

avaliação ambiental de políticas, planos e programas (PPP), que devem ser aprovados 

previamente à formulação e à decisão sobre a implementação de projetos (Lee e Walsh, 

1992). 

Outros conceitos, na mesma linha de abordagem, identificam o contexto e o 

objeto diferenciado de aplicação desse instrumento de avaliação ambiental, isto é, as 

PPP. Dalal-Clayton e Sadler (2005) definem a AAE como um processo sistemático de 

análise dos efeitos ou implicações ambientais associados a políticas, planos e 
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programas. Já para Sadler e Verhemm (1996), a AAE é um processo sistemático de 

avaliação das conseqüências ambientais de propostas de PPP, com vistas a assegurar 

que os aspectos ambientais sejam considerados e adequadamente tratados nas instâncias 

próprias do processo de tomada de decisão, à semelhança dos aspectos econômicos e 

sociais. 

Para Partidário (2006), a simples referência à AAE como processo de avaliação 

ambiental aplicada a PPP é aceitável, quando referenciada à literatura dos anos 1990. 

Para os dias atuais, esta conceituação é demasiado simplista e insuficiente. A evolução 

da AAE é complexa e sua prática possibilita múltiplas interpretações. O aparecimento 

do conceito de sustentabilidade como integrador das dimensões ambiental, social e 

econômica veio ampliar o debate sobre a abrangência da AAE, trazendo uma escala de 

referência mais compreensiva (Dalal-Clayton e Sadler, 2005). 

Embora não exista unanimidade sobre a data em que se iniciou a adoção da 

AAE, há um entendimento entre os pesquisadores do tema que o termo foi cunhado 

durante a década de 80 (Bina, 2003). As suas origens estão associadas tanto às 

limitações detectadas a partir da prática da avaliação de impacto ambiental (Ortolano e 

Shepperd, 1995), como aos conceitos de planejamento participativo originados nos anos 

1970 (Hey, 1996).  

O aparecimento do termo AAE está ligado à idéia de policy review, adotada 

como um suplemento da avaliação de projeto, que fora introduzido por O’Riordan e 

Sewell (1981). O termo específico AAE foi cunhado por Wood e Djedour, em 1989 

(Dalal-Clayton e Sadler, 2005, Partidário, 2007). 

O debate em torno da AAE evoluiu durante a década de 1990 e expôs as críticas 

à efetividade da avaliação de impacto ambiental. Segundo Therivel et al. (1992), a AAE 

poderia ser vista como a implementação da AIA em termos de: definir um instrumento 

que passe a oferecer uma perspectiva proativa e não reativa para a proteção ambiental; 

possibilitar a abordagem, de fato, de impactos cumulativos; incrementar a participação 

da sociedade. O entendimento era de que a AIA de projetos só seria efetiva se o 

processo de tomada de decisão que levava à seleção de projetos pudesse gerar 

alternativas intrinsecamente mais amigáveis ambientalmente. Neste contexto, foram 

definidas duas razões que justificariam a promoção da AAE: possibilitar que se 

superassem as limitações da AIA de projetos e também facilitar que se adotasse uma 

postura proativa em direção à sustentabilidade (citado em Bina, 2003: 1: 11). 
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Nesses anos, observa-se que a AAE ganhava espaço na prática internacional, 

embora a sua aceitação não fosse universal. Um exame mais detalhado sobre os 

conceitos e aspectos centrais da AAE foi feito por Sadler e Verheem, em 1996, 

considerando os vários modelos e abordagens adotados na prática internacional de uso 

do instrumento. A tendência internacional era de uma visão mais conservadora, tendo 

em vista a inexistência de um entendimento comum sobre a viabilidade de aplicação da 

AAE a políticas e programas. A opinião dos especialistas recomendava uma abordagem 

mais cautelosa, uma vez que os seus objetivos e propósitos eram pouco claros (Sheurs e 

Devuyst, 1995) e que a havia pouca evidência para proclamar a “AAE como um artigo 

de fé” (Wagner, 1995). De acordo com Partidário (1993), o instrumento sofria de falta 

de conceituação prática, isto é, vários conceitos e abordagens haviam sido 

experimentados, segundo distintos pressupostos, em torno de seu escopo (scoping), sua 

forma e sua vinculação aos processos de tomada de decisão.  

A discussão internacional em torno da AAE tem avançado, com atenção especial 

a duas áreas: a primeira envolve o chamado “momento da tomada de decisão”, isto é, o 

momento em que se dão as decisões que possibilitam a demanda por projetos, o que não 

tem sido objeto de processo de avaliação ambiental (Partidário, 2000); a segunda 

envolve a necessidade de abordar e direcionar a cumulatividade de impactos ambientais 

de projetos localizados em uma mesma unidade de planejamento territorial, o que 

também não tem sido alvo de avaliação ambiental.  

Se o avanço para a definição da AAE como um novo instrumento é motivada 

pelas lacunas da prática da AIA, isso parece não ser determinante para sua proposição. 

Como assinala Sheate (2001), o NEPA já determinava a aplicação da avaliação 

ambiental às ações federais de desenvolvimento, não fazendo distinções entre projetos e 

outras iniciativas estratégicas, como políticas, planos e programas. Ressalte-se aqui o 

caráter amplo do alcance da AIA, aplicável a outras instâncias estratégicas de 

planejamento15.  

Outro aspecto que merece ser observado diz respeito à onda de entusiasmo que 

marcou os anos 1980 nos países desenvolvidos, em torno da integração das 
                                                 
15 Instâncias estratégicas de planejamento são entendidas nesta tese como iniciativas de formulação de políticas, 
planos e programas de desenvolvimento que podem ser submetidos à avaliação ambiental estratégica. Por processo de 
planejamento, considerando o seu componente de meio ambiente, o entendimento é o adotado pela Royal Comission 
on Environmental Pollution (RCEP, 2002), do Reino Unido: um processo contínuo de seqüência de etapas, que 
estabelece uma visão de futuro ou de longo prazo, descreve a situação atual do meio ambiente, estima os impactos de 
cenários de desenvolvimento, toma decisões sobre os cursos de ação mais favoráveis e adota mecanismos de 
monitoração dos impactos das referidas decisões. 
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preocupações ambientais aos processos de planejamento e desenvolvimento. Tal 

movimento contribuiu para a introdução da AAE (Bina, 2003). A integração das 

questões ambientais a processos econômicos e sociais advém da visão conservacionista 

promovida pela União Mundial para a Conservação (IUCN)16, tendo sido consolidada 

no Relatório Brundtland (1987) e na Agenda 21, em seus capítulos 8 e 10. 

A abordagem de sustentabilidade do desenvolvimento determinada pela 

Conferência Rio 92, que configura as novas bases internacionais de relação entre os 

países, enunciou o contexto político para a avaliação ambiental de PPP. Com o objetivo 

de antecipar os potenciais problemas ambientais, mediar conflitos socioambientais 

associados ao uso dos recursos ambientais e subsidiar o planejamento de longo prazo, 

que volta a ganhar importância nas estratégias de desenvolvimento adotadas pelos 

governos, a abordagem da sustentabilidade definiu um novo contexto para a gestão do 

meio ambiente. A nova orientação, que surgiu das recomendações do Relatório Nosso 

Futuro Comum (1987) e dos documentos oficiais da Conferencia Rio 92, sinalizou a 

necessidade de integração dos aspectos ambientas, sociais e econômicos, o que envolve 

a escolha de novos caminhos de desenvolvimento, e determinou o contexto da 

sustentabilidade para a proposição da AAE (Bina, 2003). Como afirmou Petts (1999), a 

AAE emergiu “em resposta aos desafios do desenvolvimento sustentável”.  

A evolução da prática da AAE permite identificar as tensões que ainda 

permanecem em torno do instrumento. As principais críticas residem no fato de que 

pouco se avançou em termos conceituais, metodológicos e de consistência no uso deste 

instrumento. Tais críticas persistem entre os teóricos e pesquisadores dedicados à 

avaliação da prática da AAE. Uma análise das suas bases conceituais permite que sejam 

identificadas três diferentes formulações.  

Segundo Therivel (1992), a AAE pode ser entendida como “um processo 

sistemático, formal e abrangente de avaliação dos impactos ambientais de uma política, 

um plano ou um programa e de suas alternativas, incluindo a preparação de um relatório 

escrito contendo os resultados da avaliação, que devem ser usados no processo de 

tomada de decisão”. Trata-se de uma definição que ressalta as origens comuns com a 

                                                 
16 Em 1991, a IUCN publicou o relatório “Cuidando do Planeta Terra: uma Estratégia para o Futuro da Vida”, que 
expressava a idéia de a humanidade viver segundo a capacidade de suporte do planeta, numa perspectiva de 
sustentabilidade dos caminhos de desenvolvimento. Além de princípios e diretrizes para orientar o viver de modo 
sustentável, foram identificadas 62 ações estratégicas necessárias à adoção de um plano de ação de proteção do meio 
ambiente e de suas políticas. Entre os princípios e diretrizes, cabe destacar a necessidade de se criar uma estrutura 
nacional para a integração do desenvolvimento com a conservação. 
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AIA, segundo uma visão da natureza do instrumento ligada à previsão de impactos 

ambientais, e explicita como objeto de avaliação as políticas, os planos e os programas.  

Outro conceito se apóia na gestão ambiental e no desenvolvimento sustentável. 

Conforme Sadler e Verheem (1996), a AAE compreende “um processo sistemático de 

avaliação das conseqüências ambientais de propostas de políticas, planos e programas, 

visando assegurar que essas conseqüências sejam identificadas, adequadas e 

previamente encaminhadas às instâncias de tomada de decisão, em igualdade com os 

aspectos econômicos e sociais”. Trata-se de uma visão que enfatiza a abordagem das 

considerações ambientais integrada com as econômicas e sociais, em momento anterior 

à decisão. 

Partidário (1999) e Partidário e Clark (2000) adotam a definição “procedimento 

sistemático e contínuo de avaliação da qualidade do meio ambiente e das conseqüências 

ambientais decorrentes de visões e intenções alternativas de desenvolvimento 

incorporadas em iniciativas tais como formulação de políticas, planos e programas, de 

modo a assegurar a integração efetiva dos aspectos biofísicos, sociais e políticos, o mais 

cedo possível, aos processos políticos de planejamento e tomada de decisão”. Nesta 

referência conceitual, têm-se dois aspectos importantes que definem o propósito da 

AAE. O primeiro envolve a integração dos resultados da avaliação ambiental aos 

processos de planejamento e de tomada de decisão, trazendo o sentido de coordenação 

de processos e de uso de linguagens apropriadas para que se dê a apropriação desses 

resultados pelos tomadores de decisão. O segundo explicita a referência à dimensão 

política da aplicação da AAE, definindo o caráter proativo do instrumento (e não reativo 

como da avaliação de impacto ambiental). Nesse contexto, é possível identificar o 

propósito da AAE como um novo instrumento de gestão ambiental, que tem 

fundamentos comuns com a AIA, mas que está associado à natureza estratégica das 

decisões, à natureza contínua do processo de decisão e ao valor opcional decorrente das 

múltiplas alternativas típicas de um processo estratégico. 

A AAE é um instrumento de caráter político e técnico que tem a ver com 

conceitos e não com atividades específicas em termos de concepções geográficas e 

tecnológicas (MMA, 2002). Portanto, não deve ser confundida com a avaliação de 

impacto ambiental de grandes projetos, que envolvem tipos de atividade poluidora e 

afetam determinadas áreas, nem com relatórios de qualidade do meio ambiente nem, 

ainda, com iniciativas de planejamento que incorporem questões ambientais em suas 
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formulações, mas cujas opções fundamentais não tenham sido objeto de avaliação 

segundo critérios e objetivos ambientais.  

A racionalidade da AAE está associada a sua orientação mais estratégica, o que 

a diferencia da prática da AIA. O entendimento da palavra “estratégica” determina-lhe 

um caráter mais flexível e diferente para avaliar preventivamente as intenções de 

desenvolvimento de longo prazo e, assim, influenciar e melhorar a tradução dessa 

perspectiva em propostas e projetos de desenvolvimento. A AAE não deve ser 

confundida com a AIA de PPP, que se preocupa com a verificação dos efeitos após a 

formulação das propostas de intervenção e confunde estratégia com solução (Partidário, 

2006). O Quadro 1.1 apresenta os diferentes níveis de decisão vis-à-vis à aplicação da 

avaliação ambiental.  

A distinção entre AAE e AIA pode ser entendida de uma maneira simples. Na 

AIA, se conhece o que se quer avaliar; já está tomada a decisão a respeito das ações que 

devem ser adotadas para a consecução dos objetivos de desenvolvimento que foram 

estabelecidos. A abordagem é de avaliação dos impactos ambientais associados à 

decisão adotada.  

No caso da AAE, o que se tem é uma idéia, uma intenção do que ser quer, sem a 

certeza sobre o que vai ser feito. A sua natureza estratégica reside no propósito de 

contribuir para a formulação de variantes que caracterizam um processo de 

planejamento estratégico que conduz à consecução de objetivos de desenvolvimento. O 

instrumento volta-se para ajudar a percepção dos valores na região de intervenção e dos 

usos potenciais dos recursos, segundo a ótica dos diferentes setores que possam ter 

interesse. Contribui diretamente para a identificação dos potenciais conflitos, inclusive 

dos fatores e processos que podem potencializá-los, e para o esclarecimento dos 

diferentes objetivos que possam ser pensados para a região de intervenção. Facilita, 

diretamente, uma solução negociada que reflita os diferentes interesses, possibilitando o 

planejamento integrado das opções de desenvolvimento. Também, com base no 

mecanismo de follow up, deve fazer uso da avaliação dos efeitos decorrentes da 

implantação de PPP para contribuir na formulação de novas alternativas voltadas à 

sustentabilidade do desenvolvimento. 
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Quadro 1.1 – Níveis de decisão x avaliação ambiental 

Nível de decisão Objeto de avaliação Instrumento 

Política 
Visão, objetivos globais, prioridades e 

intenções de desenvolvimento. 
AAE 

Plano 

Conceito de desenvolvimento, linhas e 

propostas de ação, modelo de ocupação 

do território. 

AAE 

Programa 

Conjunto coerente de ações 

programáticas de investimento e 

desenvolvimento 

AAE/AIA 

Projeto Ações concretas de desenvolvimento AIA 

Fonte: Partidário, 2003a. 

Há uma concordância geral entre os estudiosos e praticantes da AAE em torno 

de um conceito mais abrangente: a AAE é entendida como “um processo estruturado e 

proativo para fortalecer o papel das questões ambientais no contexto da tomada de 

decisão de natureza estratégica” (Verheem e Tonk, 2000). A contribuição da AAE para 

as instâncias mais estratégicas de tomada de decisão é a de endereçar as causas dos 

problemas ambientais à sua origem ou fonte, quando é possível buscar soluções para 

minimizar ou evitar os efeitos negativos de propostas de desenvolvimento e sugerir 

outras estratégias para a consecução dos objetivos esperados. Isso implica indicar que a 

AAE tem o objetivo de avaliar os impactos ambientais de alternativas concretas, antes 

de compromissos mais formais sobre a formatação da PPP e a localização dos projetos 

necessários para implementá-la (Wood e Djeddour, 1992). 

A AAE é um instrumento de apoio à decisão que se desenvolve em forma de 

processo, aplicável a decisões de natureza estratégica, normalmente traduzidas em 

políticas, planos e programas; constitui-se como um processo sistemático de 

identificação, análise e avaliação prévia de impactos de natureza estratégica (Partidário, 

2006). Este conceito traz a perspectiva de se lidar com a tomada de decisão sobre 

impactos de natureza estratégica, isto é, aqueles gerados por causas (ações ou decisões) 

cujos efeitos devem ser interpretados numa ótica estratégica. A abordagem que orienta a 

tomada de decisão encerra objetivos de longo prazo, com base em princípios e 

pressupostos previamente estabelecidos. 

Segundo este conceito, a intenção é de que, para a sua efetividade no processo 

de formulação de possíveis PPP, a AAE atue sobre a formulação do quadro-problema e 
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não sobre o seu resultado, considerando os aspectos relevantes e procurando influenciar, 

na tomada de decisão, as prioridades e o modo em que esta deve se dar. O impacto que 

deve ser avaliado decorre das intenções de desenvolvimento, usualmente traduzidas em 

uma perspectiva de uso do território, com ações planejadas segundo um modelo 

econômico e social, metas e objetivos definidos a partir de uma acepção temporal, e 

sugestão das possíveis opções para a consecução das referidas metas e objetivos.  

Partidário (2006) afirma ainda que, nos casos de planos e programas, a AAE 

poderá ser aplicada a ações concretas de desenvolvimento apresentadas como soluções 

de planejamento ou a ações programáticas de investimentos. Contudo, o objeto da AAE 

deverá focalizar os impactos resultantes do conceito e da estratégia de desenvolvimento, 

representados por esse conjunto de ações, e nunca pelos impactos resultantes de cada 

uma das ações que constituem a implementação do plano ou do programa. Os impactos 

resultantes das ações individuais poderão ser objeto de avaliações ambientais 

específicas no nível de decisão hierárquico subseqüente. O âmbito de consideração dos 

impactos estratégicos compreende os ecológicos, físicos, sociais, culturais e 

econômicos. 

Podem ser identificados os seguintes objetivos da AAE:  

 Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e econômicas nos 

processos de planejamento, de programação e de formulação de políticas; 

 Contribuir para a identificação de opções estratégicas e de alternativas mais 

sustentáveis de desenvolvimento;  

 Identificar os impactos e avaliar e comparar as opções e alternativas de 

desenvolvimento que estejam em discussão; 

 Contribuir para a tomada de decisão mais sustentável em termos ambientais, 

sociais e econômicos; 

 Facilitar a consideração da cumulatividade de impactos ambientais; 

 Melhorar as condições de realização da AIA de projetos, contribuindo para a 

eficiência do processo de licenciamento ambiental. 

1.4.2.Tipos de AAE e suas aplicações  

A natureza estratégica da AAE é definida pelas instâncias de decisão a que se 

aplica, isto é, as políticas, os planos e os programas. Numa definição adotada pela 

literatura de avaliação ambiental, entende-se “política como a inspiração ou o guia para 
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a ação”; plano é definido como o “conjunto de objetivos coordenados e ajustados no 

tempo para a implementação da política”; e programa como “um conjunto de projetos 

estabelecidos para uma determinada área” (Wood e Djeddour, 1992). 

Nessa concepção de PPP, o âmbito de aplicação da AAE compreende: 

 Tratados internacionais,  

 Propostas de legislações nacionais, estaduais e locais, 

 Políticas econômicas, orçamentos nacionais, planos fiscais, 

 Planos Plurianuais de Investimentos, 

 Políticas Globais e Setoriais, 

 Planejamento físico de uso do solo, 

 Planejamento dos recursos hídricos, 

 Políticas e planejamento setorial, 

 Planejamento de gestão de recursos naturais e de ecossistemas. 

Esta lista de aplicações da AAE não é universalmente aceita. Há entendimento 

de que somente a instância de políticas é que realmente é de natureza estratégica (Clark, 

2000). Programas setoriais podem ser estratégicos somente se o questionamento é 

estabelecido em bases amplas, o que não acontece com planos de ordenamento de usos 

do solo ou de espaços territoriais definidos, que deveriam ser entendidos como 

programáticos (Wallington, 2002). Fato é que as discussões sobre avaliação ambiental 

de políticas ganharam contextos diferenciados dos adotados para os planos e programas. 

Este ponto de vista fundamenta-se nas diferenças entre os processos de formulação e 

tomada de decisão de políticas, o que situa as metodologias de avaliação ambiental de 

planos e programas em lado distinto daquelas sugeridas para a avaliação de políticas.  

A despeito de a prática da AAE ser tida como limitada, em todo o mundo, a 

literatura especializada indica os seus principais tipos. O Quadro 1.2 traz a 

sistematização dos mais citados, para os quais foi possível reunir um conjunto de 

estudos de caso (Thérivel e Partidário, 1996; Partidário e Clark, 2000). O principal 

aspecto comum a esses tipos é a comunhão de princípios de avaliação ambiental e, 

ainda, o fato de que todos são empregados em estágios de planejamento e decisão 

anteriores aos da avaliação ambiental de projetos (MMA, 2002). 
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Quadro 1.2 – Tipos Formais de AAE 

 
Fonte: MMA, 2002 

1.4.3.Percepção e Prática da AAE 

A diversidade de entendimentos sobre o desenvolvimento da AAE e sua 

aplicação prática podem ser consolidadas com vistas à identificação de suas bases 

metodológicas segundo duas abordagens distintas: 

1. AAE entendida como uma nova metodologia que trata dos impactos 

ambientais de estratégias de desenvolvimento, por meio de uma abordagem 

integrada dos fatores ambientais e do modo que estes podem afetar a 

sustentabilidade do desenvolvimento proposto; 

2. AAE como uma nova designação para a metodologia e a prática da AIA de 

projetos, de modo a permitir que a aplicação da AIA seja expandida para a 

PPP. 

A AAE entendida como uma nova metodologia é identificada como um 

instrumento estratégico, aplicável a decisões de natureza estratégica, que deve ser usada 

estrategicamente em relação à tomada de decisão. Isto quer dizer uma AAE de base 

estratégica, que se relaciona com o modelo centrado na decisão (Partidário, 2007). 

Nesse caso, os objetivos da AAE são definidos a partir da visão de futuro e dos 

 Avaliação de Impactos de Políticas (Policy Impact Assessment) – termo adotado 

no Canadá para particularizar a avaliação de impacto ambiental de políticas. 

 Teste Ambiental (E-Test) – utilizado na Holanda para avaliação de políticas 

(propostas de legislação), com base em critérios de sustentabilidade e adotando o 

procedimento de listagem. 

 Avaliação Ambiental Regional (Regional EA) – tipo de AAE estabelecido pelo 

Banco Mundial para a avaliação das implicações ambientais e sociais de âmbito 

regional de propostas de desenvolvimento multisetorial, em uma determinada área 

e por determinado tempo. 

 Avaliação Ambiental Setorial (Sectoral EA) – tipo de AAE determinada pelo 

Banco Mundial para avaliação de políticas e de programas de investimentos 

setoriais (apóia também a integração de questões ambientais a planos de 

investimento de longo prazo). 
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objetivos de desenvolvimento estabelecidos no processo de planejamento. A AAE se 

adapta e assume um papel flexível e adaptável ao processo de planejamento, e segue a 

escola de visão estratégica de planejamento (Friend e Jessop, 1969). 

No caso da AAE entendida como uma expansão da AIA, o que se tem é uma 

extensão das metodologias de AIA aplicadas a PPP, visando assegurar que as questões 

ambientais sejam consideradas na tomada de decisão por intermédio da avaliação e da 

validação da qualidade ambiental da propostas apresentadas em planos e programas. 

Esta abordagem foi a inicialmente adotada na aplicação da AIA a PPP (AIA de PPP), 

que posteriormente foi designada como AAE (Partidário, 2006), e segue a abordagem 

do racionalismo-determinístico (Lichfield, et. al. 1975). 

Do quadro resultante da prática da AAE, decorre que o instrumento é percebido 

segundo duas linhas de trabalho, ou duas escolas: a primeira, ligada à AIA de projetos e 

que continua influenciando a sua prática; e a segunda, que busca para o instrumento 

uma nova “feição”, baseada numa abordagem de natureza estratégica, e que está 

orientada pela escola de política e de planejamento estratégico. Os seguidores dessa 

segunda escola entendem que o instrumento deve se adaptar a um mundo globalizado, 

cada vez mais voltado para as abordagens estratégicas de planejamento e de gestão. 

A favor da escola da AAE de base estratégica tem-se a preocupação crescente 

dos formuladores de políticas e dos tomadores de decisão de apropriarem a variável 

ambiental aos processos de planejamento e abordagem integrada de políticas. Para isso, 

é necessário que os processos sejam capazes de lidar com as incertezas inerentes às 

instâncias estratégicas de planejamento. A AAE de base na AIA é exigente em termos 

de dados e informação, o que a faz deslocada ou incompatível com o contexto de 

formulação e tomada de decisão de políticas e outras decisões estratégicas (Thissen, 

1997). 

A prática crescente da AAE tem sido motivada pela demanda da sociedade por 

conhecer as implicações ambientais associadas ao planejamento de longo prazo e pelo 

fato de considerar opções mais sustentáveis de desenvolvimento. Isso define a 

especificidade da AAE, o que requer novas bases metodológicas para a consecução dos 

seus propósitos. Os modelos que sugerem a AAE de base estratégica e a AAE de base 

na AIA, segundo o contexto de decisão, estão especificados nas figuras abaixo: 
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1.Modelo de Base AIA      2. Modelo AIA - paralelo 

 
Figura 1.3 – AAE – base AIA 

Fonte: Partidário (2004) 

O modelo 1, de base na AIA, resulta em um relatório que traz a avaliação dos 

impactos ambientais decorrentes da decisão adotada. O foco da avaliação é a solução do 

problema. Trata-se do modelo que orienta a prática da implementação da Diretiva da 

União Européia para a AAE de planos e programas. O modelo 2, AIA – paralelo, 

implica alguma integração, mas não permite receber muitas informações do processo de 

planejamento, tendo como resultado um relatório final que valida o processo adotado, 

pois procura produzir insumos para o planejamento. 

 
3.Modelo Totalmente Integrado    4.Modelo centrado na decisão 

 
Figura 1.4 – AAE – base estratégica 

Fonte: Partidário (2004) 

O modelo 3, Totalmente Integrado, representa a situação de integração total 

entre o processo de planejamento e a AAE, não permitindo que seja identificado, no 

processo, o que seria o resultado da avaliação ambiental. Já o modelo 4, Modelo 

Centrado na Decisão, explicita a contribuição da AAE para a tomada de decisão e 

possibilita que se expresse a flexibilidade e a capacidade de adaptação do instrumento 

ao processo, com vistas à integração, à avaliação e à validação das questões ambientais, 

Tomada Decisão + AAE indistintos 

Difícil percepção papel 
da AAE  

Tomada Decisão + AAE flexível 

Processo de decisão lidera 
AAE adapta-se a cada 
processo 

Relatório de AAE 

Tomada Decisão Processo de AAE 

Relatório de AAE 
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num quadro estratégico de referência (Partidário, 2003). A AAE se desenvolve ao longo 

do processo de planejamento, dele recebendo insumos e com ele trocando informações. 

Há um fluxo contínuo de informações e o encaminhamento da decisão é conjunto. Os 

objetivos e os propósitos da AAE são definidos a partir dos objetivos do processo de 

planejamento, e não de maneira dissociada, permitindo maior interação entre os dois.  

A prática da AAE também permite que sejam identificados os diferentes 

enfoques de sua aplicação: uns enfocam apenas o âmbito ambiental, restringindo-se às 

questões físicas e ecológicas; outros incluem as questões sociais e culturais no conceito 

de meio ambiente; outros ainda preferem a perspectiva da sustentabilidade, incluindo no 

processo de AAE as questões ambientais, sociais e econômicas. 

No que diz respeito à abordagem metodológica, a prática da AAE tem sido 

determinada por diferentes tendências, conforme a experiência dos países. No caso da 

União Européia, pela formalização da Diretiva 2001/42/CE (avaliação dos efeitos 

ambientais na preparação e aprovação de planos e programas); no caso do Reino Unido 

e da Suécia, pela prática do planejamento setorial e do ordenamento dos usos do solo; 

no caso da Nova Zelândia, por processos paralelos ou integrados. Outros países têm 

procurado seguir uma abordagem de análise política, como o caso no Canadá e na 

Dinamarca. É, também, evidente a influência da AIA em países como a Holanda e os 

Estados Unidos, além de Hong Kong. 

1.4.4. Características e funções da AAE de base estratégica 

É necessário reconhecer que a AAE de base estratégica ainda tem um 

desenvolvimento limitado, pois são pouco tangíveis os limites entre suas acepções: um 

processo de avaliação técnica e um facilitador de tomada de decisão (Partidário, 2000).  

Por outro lado, parece evidente que a AAE, ao buscar uma plataforma de diálogo entre 

os setores envolvidos no processo de planejamento (facilitadora de decisão), deve 

requerer uma base técnica que possibilite processos robustos de avaliação17. Não que 

ambos os aspectos sejam excludentes, embora a tomada de decisão possa requerer 

“tempos” diferenciados daqueles necessários para uma avaliação técnica bem 

fundamentada. 

                                                 
17 Embora a AAE faça uso de informações secundárias e seja caracterizada pela aplicação em situações de incerteza 
quanto ao conhecimento, a robustez da análise está sinalizada no sentido de que os seus resultados não sejam 
entendidos como frágeis perante as análises associadas a outros instrumentos adotados no processo de planejamento 
do desenvolvimento. 
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Tal situação não impede que o desenvolvimento do instrumento. Segundo 

Partidário (2007), o foco deste processo talvez esteja mais voltado para a discussão em 

torno dos limites de sua aplicação: o conceito de meio ambiente que orienta o contexto 

da avaliação (numa perspectiva mais prescritiva, isto é, com base no que existe) versus a 

sua aplicabilidade ao contexto da sustentabilidade, no qual a integração da variável 

ambiental ao planejamento se orienta por objetivos de desenvolvimento sustentável 

previamente estabelecidos. Também, é preciso que progrida o entendimento sobre o 

processo de tomada de decisão, cujas variáveis não se limitam às informações de caráter 

técnico. Os aspectos políticos e as etapas que não se podem representar em “fluxos de 

processos” são determinantes para a tomada de decisão. Como fazer com que a AAE de 

base estratégica possa contribuir para a leitura política que orienta os processos de 

tomada de decisão é tema que, para avançar, ainda requer desenvolvimento e pesquisa. 

Em sua dimensão de instrumento de caráter flexível, a AAE confere um quadro 

de referência (framework) à tomada de decisão, isto é, possibilita que esta se dê segundo 

um quadro de questões estratégicas que encerrem a perspectiva de sustentabilidade. Para 

tal, deve estar articulada com o processo de decisão específico da iniciativa estratégica 

objeto de avaliação, nele introduzindo uma prática de avaliação ambiental que deve 

estar continuamente articulada com as etapas e atividades de planejamento. Assim 

sendo, deve a AAE reconhecer a natureza incremental e pouco estruturada da decisão de 

natureza estratégica, adaptando-se ao respectivo processo.  

De acordo com Partidário (2006a), a AAE acrescenta valor à decisão estratégica 

por: 

(a) Integrar questões ambientais e de sustentabilidade; 

(b) Discutir as opções quando ainda estão abertas; 

(c) Promover a cooperação institucional e, assim, antecipar e identificar os 

potenciais conflitos; 

(d) Transformar problemas em oportunidades e apostar em soluções favoráveis a 

todos (win-win). 

A AAE é um processo lógico voltado à integração das questões ambientais e de 

sustentabilidade, à avaliação dos impactos ambientais das conseqüências e 

oportunidades e à validação da qualidade das PPP. Essas são suas principais funções 

(Partidário 2007). Para que essas funções sejam exercidas, é preciso observar o contexto 

próprio de aplicação da AAE, isto é, a análise ambiental das opções estratégicas de 

desenvolvimento vis-à-vis as oportunidades e conseqüências dessas mesmas estratégias.  
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A avaliação ambiental de projetos ou de um conjunto de projetos de um plano ou 

programa em uma determinada área geográfica tem sido encaminhada pela avaliação da 

cumulatividade dos impactos ou, mais recentemente, no Brasil, pelo que se chamou de 

avaliação ambiental integrada. A avaliação de grandes projetos de desenvolvimento, 

nomeados como projetos estruturantes em nosso País, em relação às suas conseqüências 

estratégicas, deve ser exercida pela AIA de projetos, por intermédio do licenciamento e 

do estudo de impacto ambiental. A AAE deve ser aplicada sempre que haja 

oportunidade de influenciar uma decisão estratégica e nunca quando esta decisão já foi 

tomada, expressando-se em um projeto ou conjunto de projetos.  

Para uma abordagem estratégica, faz-se necessário que a AAE se relacione 

diretamente com o processo de análise da situação-problema e de planejamento, nos 

quais se discutem e avaliam as possíveis opções de estratégias para a consecução de 

determinados objetivos. Assim sendo, para a sua aplicação, é necessário conhecer o 

ciclo de planejamento e tomada de decisão do setor de desenvolvimento envolvido, 

assim como identificar o momento de se abordar a variável ambiental (Partidário, 2007). 

Esta é condição fundamental para que o processo de avaliação ambiental possa ser 

integrado, subsidiando as etapas de tomada de decisão. Caso isto não seja observado, o 

contexto de aplicação de avaliação ambiental mais apropriado será o modelo 

fundamentado na AIA, conforme descrito no item anterior. A figura 1.5 procura ilustrar 

esquematicamente o contexto que se sugere para a aplicação da AAE de base 

estratégica. 

 
Figura 1.5 – Esquema da Abordagem Estratégica usado para AAE 

Fonte: adaptado, Partidário, 2006a 

    Cenários Futuros 
Desenho de quadro-problema    Visão de futuro (desejada) 
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Oportunidades 
Pontos críticos 
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No tocante à sustentabilidade, a discussão é ampla e diversificada. A AAE de 

base estratégica tem uma relação mútua com a sustentabilidade. A visão de longo prazo 

e os objetivos estabelecidos pelo processo de planejamento podem ser influenciados 

pelas referências de sustentabilidade adotadas para a AAE. Por outro lado, a adoção da 

AAE associada a ciclos de PPP pode facilitar uma visão mais sustentável de futuro. É a 

percepção da AAE como facilitadora do processo de adoção de ações voltadas para a 

perspectiva de sustentabilidade.  

Fazer uso da sustentabilidade para a definição de metas (benchmarks – valores 

de referência ou metas de qualidade ambiental a serem alcançadas), associadas aos 

objetivos e critérios de avaliação dos efeitos das opções estratégicas, define o contexto 

específico e diferenciado para a discussão da viabilidade dos objetivos propostos. Por 

exemplo, é muito comum, em planos de governo, a proposição de objetivos de 

crescimento e desenvolvimento econômico associados a objetivos de preservação 

ambiental como uma formulação de processo de desenvolvimento sustentável. A adoção 

da AAE permitirá discutir, de forma integrada ao planejamento, quais as bases e os 

requisitos necessários para o equacionamento das questões que levam à consecução 

desses dois tipos de objetivos. Se isto não for possível, em função de variáveis técnicas 

e políticas que orientam os processos de formulação de PPP, os referidos objetivos 

precisam ser revistos.  

Por outro lado, ao possibilitar, nos processos de desenvolvimento e formulação 

de PPP, a identificação antecipada dos conflitos intra e intersetoriais, das oportunidades 

de se adotar opções mais sustentáveis e da cumulatividade de impactos, a AAE estará 

facilitando a visão de sustentabilidade. Mais do que isso, sua adoção poderá propiciar 

avaliações de desempenho e definição e ajustes das metas de desenvolvimento.  

Para que a função da AAE de facilitadora da sustentabilidade seja cumprida, 

devem ser observados certos requisitos. Inicialmente, é preciso que o processo de 

planejamento tenha adotado a definição estratégica de sustentabilidade no contexto de 

integração das políticas setoriais. Além de uma visão crítica dos setores que influenciam 

o processo de desenvolvimento em questão, tal integração requer uma percepção 

coordenada e harmônica das várias instituições e dos interesses envolvidos. Também, é 

preciso identificar e possibilitar o envolvimento de outros atores que tenham interesses 

específicos, que influenciem ou sejam influenciados pelas decisões que serão tomadas. 

Outros aspectos devem ser observados: o primeiro diz respeito à identificação e à 

aceitação, como um dos requisitos, dos insumos técnicos resultantes da aplicação da 
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AAE, nos diferentes contextos de tomada de decisão estratégica; o segundo, à 

compreensão de como lidar com as incertezas que marcam todo o processo de 

formulação de PPP. 

Além dessas características e funções, a AAE conta com um conjunto de 

princípios de boa prática voltados à sua eficácia (Partidário, 2006a), grande parte dos 

quais se originam da boa prática da avaliação de impacto ambiental (MMA, 2002). O 

Quadro 1.3 apresenta estes princípios, segundo a estrutura de Política e os aspectos 

institucional e de procedimentos a que se referem. 

Quadro 1.3 – Princípios da Boa Prática da AAE 
Quadro de Política 

 Estratégias de sustentabilidade 

 Objetivos definidos e suas respectivas metas, incorporados a planos de ação para o desenvolvimento 

sustentável. 

 Relacionamento entre a AAE e os mecanismos de tomada de decisão 

 Critérios e mecanismos para avaliar a significância dos impactos ambientais 

 Sistemas abertos e verificáveis 

Institucionais 
 Quadro institucional 

 Estrutura organizacional 

 Definição de responsabilidades e meios de verificação 

 Quadro de regulamentação, quando necessário. 

Procedimentais 
 Integração com processos de desenvolvimento de PPP 

 Foco nos elementos de políticas/estratégias fundamentais 

 Definição do tipo de PPP a que se aplica o instrumento 

 Definição de quando se deve fazer uso da AAE 

 Foco nas questões fundamentais 

 Âmbito abrangente de intervenção 

 Âmbito compatível com a importância dos prováveis impactos 

 Identificação e comparação das opções igualmente válidas 

 Integração de fatores físicos, ecológicos, socioeconômicos, institucionais e políticos 

 Envolvimento público 

 Objetivos e termos de referência claramente identificados 

 Diretrizes claras que permitam a aplicação da AAE 

 Abordagens metodológicas simples 

 Relatórios sobre avaliações e decisões acessíveis ao público 

 Monitoramento e avaliação da implementação das decisões avaliadas 

 Revisão independente de processo e dos relatórios de avaliação ambiental. 

Fonte: Partidário, 1996, 2006a; Sadler, 1996. 
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Na abordagem da AAE de base estratégica, é fundamental que a sua aplicação 

ocorra sob uma estrutura integrada de política de sustentabilidade. É essencial que 

estejam estabelecidos, no contexto da política, os objetivos de desenvolvimento 

sustentável e as metas de qualidade ambiental a serem alcançados, que serão usados 

como referência para o processo de avaliação. Cabe ressaltar, ainda, que é necessário 

definir as questões entendidas como relevantes ou de caráter estratégico, no quadro de 

avaliação ambiental, para que sejam objeto de análise. Trata-se de identificar o que 

realmente é importante para ser avaliado, com vistas à identificação das prováveis 

implicações da proposta estratégica.  

A despeito da incerteza pertinente ao processo de AAE, o foco de sua aplicação 

deve ser sempre o conjunto de temas estratégicos que podem influenciar a tomada de 

decisão. Não se pode esquecer a natureza política da AAE nem seu propósito de se 

integrar às bases institucionais, que determinam o contexto político da tomada de 

decisão. 

Para a Associação Internacional de Avaliação de Impacto (IAIA), um bom 

processo de AAE deve informar os planejadores, os tomadores de decisão e o público 

sobre a sustentabilidade das ações a serem adotadas, facilitar a procura por melhores 

opções ou alternativas e assegurar um processo democrático de tomada de decisão. O 

instrumento deve servir para melhorar a credibilidade das decisões e permitir que os 

processos de avaliação ambiental de projetos tenham os menores custos e a menor 

duração. Para a consecução desses objetivos, a IAIA estabeleceu, em 2001, alguns 

critérios para o bom desempenho da AAE, indicados no Quadro 1.4. 

Quadro 1.4 – Critérios para o bom desempenho da AAE 

Critérios Observações 

Integração  

(estar integrado ao 

processo de PPP) 

 

 Possibilita dirigir as inter-relações entre os aspectos sociais, ambientais e 

econômicos. 

 Possibilita um processo de avaliação ambiental adequado para as decisões 

estratégicas relevantes para a consecução dos objetivos de 

sustentabilidade. 

Dirigida à 

sustentabilidade 

 Facilita a identificação de opções de desenvolvimento e de alternativas 

mais sustentáveis. 
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Critérios Observações 

Com Foco  Torna disponíveis informações suficientes, confiáveis e no formato 

adequado para planejadores e tomadores de decisão. 

 Concentra-se nos temas-chave. 

 É formatada para processos de decisão. 

 É custo-efetivo em recursos e tempo. 

Verificável   É de responsabilidade de quem planeja e de quem tem a responsabilidade 

pela tomada de decisão. 

 É executada com rigor técnico. 

 É submetida a processos independentes de verificação e de validação. 

 Documenta e justifica como os temas de sustentabilidade são levados em 

conta na tomada de decisão. 

Participativa 

 

 Informa e envolve público interessado e afetado e instituições de governo 

no processo de tomada de decisão. 

 Leva em consideração as sugestões e preocupações da sociedade na 

documentação da AAE e na decisão.  

 Torna disponível a informação associada ao processo de avaliação 

ambiental. 

Interativa  Possibilita que as informações da avaliação ambiental estejam disponíveis 

a tempo para possibilitar que sejam consideradas na tomada de decisão. 

 Disponibiliza informação sobre os atuais impactos associados à 

implementação da decisão estratégica de maneira a possibilitar se a decisão 

deve ser revista e a fornecer bases para decisões futuras adicionais. 

Fonte: IAIA, 2001  

1.4.5.Conclusão 

O debate que envolve o desenvolvimento da AAE mostra a diversidade do 

entendimento sobre seus propósitos e papéis. A origem comum compartilhada com a 

avaliação de impacto ambiental sugere modelos e abordagens diferenciados, que são 

determinantes para os resultados que se espera com sua aplicação. 

Ficam evidentes dois caminhos distintos que têm moldado a sua prática: o da 

AAE baseada nos procedimentos de AIA e o da AAE de base estratégica. A abordagem 

de caráter inovador, e que diferencia a AAE como um novo instrumento, está ligada ao 

desenvolvimento e à avaliação de políticas, e não à avaliação de projetos. 

É nessa perspectiva que a AAE, como um instrumento de planejamento e 

suporte à tomada de decisão de natureza estratégica, pode exercer as funções de 
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facilitadora de uma atitude diferenciada quanto ao futuro e contribuir para processos 

mais eficientes de governança, indicando opções para o reordenamento das atuais bases 

de avaliação ambiental e decisão. 

A eficácia da AAE está ligada à sua capacidade de se adaptar e integrar aos 

processos de formulação e decisão associados às PPP. O seu foco são as estratégias, 

devendo atuar quando a formulação de opções estratégicas esteja ainda em aberto, para 

garantir a consecução dos objetivos almejados.  

A discussão, no âmbito internacional, em torno dos seus “pontos de sombra”, em 

particular a sua capacidade de contribuir efetivamente para a sustentabilidade do 

desenvolvimento e influenciar concretamente os processos de tomada de decisão, revela 

a necessidade de avanços na agenda de pesquisa e na agenda política, em termos do 

melhor entendimento da abordagem estratégica da variável ambiental pelos processos 

de formulação de PPP. Esses aspectos são requisitos essenciais para a sua consolidação 

como um instrumento diferenciado da AIA. Nesta condição, a AAE pode ser vista como 

fomentadora de atitudes estratégicas a respeito das condicionantes ambientais da agenda 

de desenvolvimento e como gestora de conflitos inter-setoriais e territoriais associados 

ao uso de recursos naturais e de ecossistemas, bem como mediadora de possíveis 

conflitos entre as gerações. 

Outro aspecto que parece relevante diz respeito à capacidade de comunicação e 

envolvimento do público interessado e afetado pelas opções de desenvolvimento. A 

oportunidade que a AAE oferece de ampliar os insumos a serem considerados no 

planejamento e nos processos de tomada de decisão é requisito essencial para 

incrementar a transparência, a comunicação e eficiência de processos de formulação de 

PPP e a AIA dos projetos associados. 

A perspectiva de integrar a variável ambiental aos processos de decisão de 

natureza política e possibilitar a antecipação de potenciais conflitos é condição única 

ligada à AAE para dotar os processos atuais de governança de novas bases, facilitar a 

abordagem de opções mais sustentáveis de desenvolvimento associadas à proposição de 

PPP e contribuir para fazer o processo de AIA de projeto mais rápido e efetivo em 

termos de recursos. Estes aspectos serão particularmente explorados por esta pesquisa 

de tese. 
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Capítulo 2.: A Avaliação Ambiental no Brasil: da AIA à AAE  

2.1.Introdução 

Esse capítulo tem por objetivo identificar as principais tentativas de introdução e 

iniciativas de aplicação da AAE no Brasil e, mais especificamente, mostrar uma visão 

geral da experiência brasileira com este instrumento, por meio da apresentação dos 

processos adotados e da identificação das principais iniciativas, a partir da década de 

1990. O interesse principal é o de discutir a racionalidade do processo de AAE, os 

propósitos e as motivações, os processos de tomada de decisão, a questão da 

participação social e as abordagens metodológicas. Analisam-se, ainda, cinco estudos de 

caso referentes aos setores de energia (petróleo e gás e geração de energia elétrica), 

transportes (segmento rodoviário) e turismo, de modo a avaliar a prática da AAE no 

Brasil. Tendo em vista que não existem regulação específica, termos de referência nem 

diretrizes gerais para a aplicação da AAE no país, far-se-á uso dos critérios de boa 

prática definidos pela IAIA (já abordados no capítulo anterior) para a análise 

comparativa dos casos. 

O capítulo está estruturado em três partes. A primeira apresenta uma visão geral 

do contexto de aplicação da avaliação ambiental no Brasil, seus pressupostos e 

fundamentos. A segunda descreve os processos de discussão e aplicação da AAE nas 

instâncias do Poder Público federal e estadual, identificando as principais avaliações 

realizadas a partir da década de 1990. A terceira apresenta a análise os cinco estudos de 

caso, segundo os critérios definidos pela IAIA, e as conclusões do capítulo.  

2.2.A Experiência brasileira de Avaliação Ambiental de Projetos: uma visão 

geral 

Na esfera federal, a avaliação ambiental é adotada na década de 1980, na forma 

da avaliação de impacto ambiental vinculada ao licenciamento de atividades poluidoras 

ou modificadoras do meio ambiente. Instituída como instrumento da Política Nacional 

de Meio Ambiente, tem seus fundamentos legais estabelecidos pela Lei n0 6.938/81, 
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pelo Decreto 88.351/83 e pela Resolução CONAMA n.0001/86, tendo sido ratificada no 

Artigo n0. 255 da Constituição Federal de 1988.  

Embora inspirada e influenciada pela legislação americana quando da sua 

adoção, a AIA teve uma trajetória peculiar no Brasil, guardando características que 

diferenciam os procedimentos aqui adotados daqueles observados em outros países. 

Segundo Oliveira (1999), cabe assinalar alguns aspectos peculiares da adoção da AIA 

como instrumento de política ambiental no Brasil. De acordo com a Lei, o instrumento 

definido é a avaliação de impactos ambientais, devendo ser observado o emprego de 

impactos ambientais, no plural, o que torna a expressão indefinida; isto quer dizer que o 

instrumento pode e deve ser utilizado em várias circunstâncias diferentes. Assim, o 

dispositivo legal não limita a aplicação dos métodos e procedimentos de AIA a 

atividades ou obras, mas abrange, também, as conseqüências de projetos complexos, 

planos e políticas setoriais.  

Já a Constituição Federal, aborda a avaliação de impacto ambiental 

referenciando especificamente o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que é objeto de 

exigência quando da instalação de uma obra ou de uma atividade que possa causar 

significativa degradação ambiental. Tal fato restringiu a determinação de também 

aplicar a AIA a políticas, planos e programas, e deixou de elevar à instância 

constitucional o licenciamento ambiental. Embora não seja explícito como dispositivo 

constitucional, “tanto o licenciamento ambiental como a necessidade de análise de 

impacto ambiental de planos, política e projetos governamentais estão nele implícitas, 

por decorrência de interpretação sistemática do Texto Constitucional”, cita Oliveira 

(1999). O entendimento é que o Artigo n0 225 da Constituição Federal (1988) de forma 

nenhuma limita o emprego da avaliação de impacto ambiental a políticas, planos e 

programas, por ser esta um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, 

embora ainda não regulamentada convenientemente. 

A implementação da AIA no Brasil está relaciona à aprovação, em 1986, da 

Resolução CONAMA n0 001, que estabeleceu os requisitos técnicos e procedimentais 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), figura exigida à prática do licenciamento 

ambiental de obras e atividades18. Definiu-se por conta da vinculação ao licenciamento 
                                                 
18 Antes da sua aprovação como instrumento de política ambiental, o licenciamento ambiental já era praticado nos 
estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. No caso desse último, não era obrigatória a concessão da 
licença prévia (LP) e estava voltado para as atividades industriais e de desenvolvimento urbano em terrenos de 
marinha (nesse caso, tinha-se um parecer que ficava vinculado à autorização de construção e aforamento) e não uma 
licença específica) [Nota informação a partir de comunicação verbal da Arq. Iara Verocai, 2007]. 
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ambiental de projetos uma prática menos abrangente para a avaliação de impacto 

ambiental do que aquela preconizada pela Política Nacional de Meio Ambiente. Por 

outro lado, a determinação desse vínculo possibilitou a definição de como a AIA 

poderia ser usada para exercer um dos papéis mais comuns definidos na sua concepção: 

elemento de ajuda à decisão. Como a lei que a introduziu no Brasil (lei no 6938/81) não 

estabeleceu nenhuma relação explícita deste instrumento com qualquer processo formal 

de tomada de decisão (como fizeram outros países; por exemplo, França e Estados 

Unidos), isso só é feito pelo decreto regulamentador (Decreto no 88.351/83, no seu 

artigo 18), que prevê que “caberá ao CONAMA fixar os critérios básicos segundo os 

quais serão exigidos estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento” 

(Sanchez, 1991). 

O cenário político da implementação da avaliação de impacto ambiental envolve 

a década de 1980, num período de transição política de regime de governo, quando eram 

fechados os processos de planejamento e de tomada de decisão sobre as políticas 

públicas e os programas de desenvolvimento. A aprovação de uma política ambiental 

que define a gestão do meio ambiente como um processo sistêmico e descentralizado, 

que faz uso de colegiados deliberativos e processos de planejamento e cria canais de 

participação da sociedade civil tem de ser vista como um avanço e um quadro 

institucional inovador.  

Assim sendo, num período fortemente influenciado pela retomada do regime 

democrático, o País passa a experimentar perspectivas para a participação política da 

sociedade em processos decisórios, bem como a buscar novos modelos de 

desenvolvimento. A prática da avaliação de impacto ambiental vinculada ao 

licenciamento ambiental oferece, então, novos espaços à participação das pessoas na 

vida pública. Programas de governo são estabelecidos para promover o fortalecimento 

institucional dos órgãos ambientais e da prática da gestão ambiental. Muito é feito na 

estruturação das bases legais e procedimentais de processos de gestão do meio 

ambiente, em particular no sistema de licenciamento ambiental. 

Alguns aspectos devem ser observados quando se fala da adoção da avaliação de 

impacto ambiental no Brasil. Além dos dispositivos legais e constitucionais que 

definem o propósito, o escopo e a abrangência da aplicação desse instrumento, cabe 

assinalar que a sua vinculação ao processo de licenciamento ambiental determina-lhe 

um papel de apoio à concepção e ao planejamento de projetos (Sanchez, 1991). A 

concepção de um processo de licenciamento ambiental em três fases, isto é, emissão de 
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licença prévia, de instalação e de operação explicita a intenção de auxílio às etapas de 

formulação e realização de projetos, considerando-se uma abordagem preventiva dos 

potenciais impactos e danos ambientais a eles associados. Por outro lado, um equívoco 

que a vinculação da AIA ao licenciamento ambiental traz é a percepção de que a sua 

aplicação estaria cingida ao processo de licenciamento ambiental, diminuindo a sua 

importância como instrumento de planejamento e gestão (Sanchez, 1991). 

Parece evidente que o licenciamento ambiental de uma atividade requer a análise 

das suas implicações no meio ambiente. O caminho escolhido no Brasil foi fazer uso 

das técnicas de AIA para apoiar as análises requeridas pelo licenciamento ambiental, o 

que deu origem ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e ao Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA). Isto é, esses relatórios têm por objetivo instruir tecnicamente o 

processo de licenciamento ambiental, observando-se as fases de planejamento do 

projeto e as implicações ou conseqüências ambientais e socioeconômicas que a 

implantação e a operação do empreendimento determinarão. 

Assim sendo, embora definida na Política Nacional de Meio Ambiente como um 

de seus instrumentos, numa visão mais ampliada de abordagem e aplicação, a AIA ao 

ser vinculada a outro instrumento de política, o licenciamento ambiental, teve a sua 

aplicação prática limitada à figura de uma “ferramenta do licenciamento” (Oliveira, 

1999). Por outro lado, esse fato possibilitou que a AIA exercesse o papel de apoio à 

tomada de decisão. No entanto, a prática da AIA vinculada ao licenciamento pouco tem 

haver com o papel de auxiliar na formulação e da escolha de projetos ambientalmente 

mais adequados, estando mais voltada à decisão sobre mitigação de impactos e 

compensação de danos ambientais associados a projetos selecionados19.  

Em função da sua aplicação vinculada ao licenciamento ambiental, o uso da AIA 

a instâncias mais estratégicas de planejamento, notadamente a planos e programas, ficou 

limitado a experiências pontuais, como no caso do Rio de Janeiro. As condições 

necessárias para o avanço do uso da AIA, como instrumento de política ambiental, não 

evoluíram (notadamente, faltou o desenvolvimento das bases metodológicas, 

procedimentais e institucionais, além das condições políticas e da carência de processos 

sólidos e contínuos de planejamento).  

                                                 
19 A AIA tem o propósito de proporcionar um instrumento de tomada de decisão, que busca integrar as variáveis 
ambientais, econômicas, sociais e tecnológicas, a partir de uma concepção preventiva para o menor impacto 
ambiental de atividades econômicas e de estabelecimento de informações para um processo de planejamento que 
passe a fazer uso da variável ambiental. Para tal, a AIA ampara-se em estudos e conhecimento técnico científico e na 
robustez de métodos de avaliação de impacto ambiental. 
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Por outro lado, de competência dos estados, o licenciamento ambiental acabou 

por possibilitar a consolidação de um modelo de descentralização decisória e de 

controle das atividades do Governo federal em seus territórios. À União, são definidas 

competências específicas para o exercício do licenciamento ambiental. 20  

A despeito da vinculação ao licenciamento ambiental, as parcelas mais 

esclarecidas da sociedade e o movimento ambientalista identificaram na AIA um 

instrumento favorável para a discussão de projetos importantes e o conhecimento prévio 

de suas conseqüências no meio ambiente. A oportunidade oferecida era de criação do 

primeiro canal formal de participação da comunidade nas decisões governamentais 

(Dias Moreira, 1991). Como colocar isso em prática revelou-se um desafio, sendo 

necessária a superação de objeções e dificuldades técnicas, institucionais e 

procedimentais.  

As primeiras objeções vieram das empresas governamentais (as estatais), uma 

vez que os empresários privados já estavam habituados a submeterem os seus projetos 

ao licenciamento ambiental por força da Resolução CONAMA 001/86. O setor elétrico 

foi o primeiro a reagir, uma vez que como os demais setores governamentais jamais 

havia submetidos os seus projetos à apreciação dos órgãos ambientais. A maior 

resistência partia das diretorias, fundamentada no receio dos atrasos de cronogramas de 

obras e no despreparo dos órgãos estaduais de meio ambiente para processarem em 

tempo os seus requerimentos de licença (Dias Moreira, 1991). 

A obediência às exigências da legislação ambiental por parte das instituições do 

Poder Público cresceu progressivamente durante a década de 1990. A mudança no 

quadro foi motivada, basicamente, por três fatores. O primeiro envolve o financiamento 

dos projetos governamentais pelas agências financeiras multilaterais, notadamente o 

Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que passaram a 

exigir a realização dos estudos ambientais como condição prévia à concessão de 

empréstimos. O segundo diz respeito à aprovação, em 1998, da Lei de Crimes 

Ambientais, que passou a considerar crime o funcionamento de atividades 

potencialmente poluidoras sem a devida licença ambiental. E o terceiro fator refere-se à 
                                                 
20 De acordo com a Resolução CONAMA no. 237/97, é competência da União, por intermédio do IBAMA, o 
licenciamento de atividades de significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber: (a) em áreas 
de fronteira internacional, no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras 
indígenas e em Unidades de Conservação de domínio da União; (b) licenciadas ou desenvolvidas em dois ou mais 
Estados; (c) cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites do País ou de mais de um ou mais estados; (d) 
atividades que envolvam material radioativo e energia nuclear; (e) bases ou empreendimentos militares. Pela Lei no. 
6.938/81, cabe a União exercer a competência supletiva no licenciamento ambiental. 



 

54 

mobilização da sociedade, por intermédio do Ministério Público, para que a lei fosse 

cumprida. 

Vinte e um anos após a sua adoção, a prática da avaliação de impacto ambiental 

ainda não está consolidada frente aos propósitos de apoiar à tomada de decisão que 

integre as variáveis ambientais, econômicas, sociais e tecnológicas e fornecer 

informações para que se incorpore a variável ambiental ao planejamento (Verocai, 

2006). Seu caráter preventivo foi relegado a um segundo plano; os estudos ambientais 

são de baixa qualidade, contrariando um dos seus fundamentos – amparar-se em estudos 

técnicos e científicos sólidos, talvez contaminados pelo caráter cartorial que o 

licenciamento passou a assumir nos últimos anos (Verocai, 2006; BID 2001). 

No caso do licenciamento, a partir da segunda metade da década de 1990, muitas 

vezes, o foco das discussões tem se direcionado mais aos aspectos sociais do que aos 

ambientais, refletindo, possivelmente, o avanço do desenvolvimento em bases não 

sustentáveis e a pouca capacidade de o Poder Público solucionar a desigualdade social 

que caracteriza as várias regiões do País. Além disso, o licenciamento tem ganhado 

progressivamente uma dimensão desproporcional na gestão ambiental, “magnetizando” 

as ações das instituições de meio ambiente. 

Cada vez mais, o licenciamento ambiental deixa de ser um processo de apoio ao 

planejamento de projetos de desenvolvimento e assume um caráter pontual de voltar-se 

à concessão da licença ambiental. Essa situação retrata uma tendência, apontada no 

início da década de 90, em torno do papel da AIA no Brasil: um desempenho 

principalmente voltado a dois papéis: o de ajuda à decisão e o de negociação (Sanchez, 

1991). O primeiro se refere à decisão administrativa de concessão da licença ambiental 

e raramente a uma decisão interna de propor ou não projetos causadores de impactos 

significativos. Já o papel de ferramenta de negociação tem ganhado espaço, em 

particular pelo incremento na participação da sociedade no processo de licenciamento 

motivada tanto pelas questões ambientais como pelos potenciais conflitos associados 

aos aspectos sociais. 

A percepção de que a concessão da licença ambiental encerra o processo de 

avaliação ambiental acaba por interferir em outro papel da AIA: instrumento de gestão 

ambiental. Tal abordagem provoca reflexos no desenvolvimento dos estudos 

ambientais, que não têm procedimentos uniformes, mas sim custos elevados 

(informações não necessárias, pouca clareza quanto à natureza dos projetos, e falta de 

sistematização, consolidação e validação dos dados), impossibilitando ou pouco 
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contribuindo para o papel de instrumento na definição de diretrizes para a gestão 

ambiental do empreendimento desde a sua implantação à sua desativação (Sanchez, 

1991; Verocai, 2006), fazendo com que a AIA seja pouco eficiente no seu papel de 

auxiliar na melhoraria do desempenho ambiental de um empreendimento.  

No tocante ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA), os fundamentos e o 

conteúdo mínimo necessário à avaliação ambiental foram estabelecidos pela Resolução 

001/8621. A prática revela a falta de procedimentos uniformes (o que permite atribuir, 

muitas vezes, critérios de avaliação diferenciados para projetos de mesma natureza), 

pouca clareza sobre a sua aplicação (permitindo o fomento à ação judicial no processo 

de licenciamento ambiental), e avaliações ambientais muitas vezes pouco efetivas 

quanto à decisão que encerra o processo de licenciamento ambiental. Além disso, depois 

de vinte anos de prática, ainda é incipiente a sistematização, a consolidação e a 

validação dos dados gerados com os estudos de impacto ambiental. Tal quadro 

determina que o custo de elaboração e análise dos estudos sejam altos, além de limitar a 

adoção de procedimentos mais eficientes e efetivos de revisão e análises dos EIA por 

parte dos órgãos licenciadores ou os canais de acesso à informação por parte da 

sociedade (Verocai, 2006; FIRJAN, 2006). 

A consecução dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente requer, 

dentre outros aspectos, a complementaridade entre os instrumentos de ordenamento 

ambiental, os padrões de qualidade ambiental e a avaliação de impacto ambiental22 

(Verocai, 2006a, Sanchez, 2006). Sobre isso, o que se observa é um quadro ainda 

incompleto, com o desenvolvimento desigual desses instrumentos em todo o País, o que 

define realidades diferenciadas de aplicação, comprometendo a eficiência e o 

atendimento dos propósitos do licenciamento ambiental. As poucas experiências sólidas 

                                                 
21 De acordo com o Decreto no 88.351, de 01/06/1983, (modificado pelo Decreto no 99.274/90, mas que repete vários 
de seus dispositivos) o estudo de impacto ambiental será realizado por técnicos especializados e constituirá o 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Apesar de se utilizar métodos de AIA, o EIA é um estudo especial, que 
serve para um determinado propósito, o licenciamento ambiental. 
22 Zoneamento ambiental: "a integração sistemática e interdisciplinar da análise ambiental ao planejamento dos usos 
do solo, com o objetivo de definir a melhor gestão dos recursos ambientais identificados" (FEEMA,1982). O 
zoneamento ambiental foi declarado como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (inciso II, 
artigo 9º, Lei nº 6.938, de 31.08.81); .Padrões de qualidade ambiental: "Condições limitantes da qualidade ambiental, 
muitas vezes expressas em termos numéricos, usualmente estabelecidos por lei e sob jurisdição específica, para a 
proteção da saúde e do bem-estar dos homens" (Munn, 1979); ordenamento ambiental: também chamado 
ordenamento ecológico ou ordenação ecológica, é o processo de planejamento, formado por um conjunto de metas, 
diretrizes, ações e disposições coordenadas, destinado a organizar, em certo território, o uso dos recursos ambientais 
e outras atividades humanas, de modo a atender a objetivos políticos (ambientais, de desenvolvimento urbano, 
econômico etc.)[Vocabulário Básico de Meio Ambiente, FEEMA, 2a Edição, 2001]. 
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de ordenamento do território e a falta de práticas que permitam fazer uso de metas de 

qualidade ambiental por unidades de planejamento ambiental comprometem a eficácia 

da aplicação da avaliação de impacto ambiental e a eficiência do licenciamento, que 

usualmente ficam restritos à avaliação de projeto a projeto, sem fazer uso de práticas 

que permitam ganhos ambientais associados a metas de qualidade ambiental (Verocai, 

2006). 

No tocante à prática da avaliação ambiental de projetos propriamente dita, esta é 

marcada por lacunas23 importantes, que a distancia dos propósitos e objetivos definidos 

pela legislação ambiental. Essas lacunas compreendem aspectos normativos e 

procedimentais, técnicos, institucionais e legais e são destacadas no Quadro 2.1., a 

seguir. Tal situação leva à perda de credibilidade do sistema do licenciamento24 e 

restringe a percepção e a correta aplicação da avaliação de impacto ambiental, ou pelo 

menos, os expõem à forte pressão e crítica. 

 

                                                 
23 Além de lacunas e problemas, é importante reconhecer que a prática da AIA-P no Brasil tem contribuído para a 
proposição de melhores projetos (por exemplo, com a adoção de tecnologias ambientalmente mais adequadas, com a 
proposição de técnicas de engenharias menos impactantes, dentre outros), para a identificação de conflitos sociais e 
ambientais e encaminhamento de soluções mais justas socialmente e sustentáveis ambientalmente e até para a 
rejeição de projetos impróprios ambientalmente (como no caso do UTE à carvão proposta para ser implantada na 
Bacia da Baía de Sepetiba, RJ e rejeitada por motivação ambiental). 
24 Cabe assinalar que o licenciamento ambiental no Brasil  está restrito à instância de projetos, segundo uma 
concepção que coloca o ônus da responsabilidade sobre o órgão de meio ambiente no tocante à viabilidade ambiental 
do projeto sob análise e a exclui do órgão setorial. Na maior parte das situações, isso faz com que as questões 
ambientais relacionadas ao planejamento setorial sejam identificadas e discutidas no âmbito do processo de 
licenciamento ambiental sob a perspectiva do órgão licenciador, sem a inserção de outras variáveis que fundamentam 
a decisão setorial sejam levadas em consideração. Trata-se de uma situação importante no tocante à introdução da 
prática da AAE, que muitas vezes é determinada como demanda dos órgãos licenciadores, sem que os requisitos à sua 
adoção se quer estejam identificados. Por outro lado, deve-se assinalar que o próprio processo  de implementação da 
prática da AIA fica limitado ou até mesmo prejudicado, uma vez que as discussões sobre a viabilidade ambiental de 
projetos não se dão no âmbito das instituições setoriais e seguem limitadas à abordagem dos órgãos licenciadores.   
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Quadro 2.1 – Principais lacunas da prática da AIA no Brasil 

Aspectos Principais lacunas 

Normativos e procedimentais A falta de regulamentação apropriada: padrões de qualidade ambiental, critérios de avaliação e de revisão de estudos, 

procedimentos específicos para avaliação ambiental por setor econômico; 

Procedimentos de avaliação ambiental e de licenciamento ambiental desconectados do contexto de proposição e planejamento 

de projetos e não ajustados a outros instrumentos de gestão ambiental, em particular a monitoração e a auditoria ambiental. 

A falta de revisão e adequação dos procedimentos de avaliação ambiental vis-à-vis à demanda de uso de recursos ambientais 

pela nova dinâmica de investimentos no País.  

Institucionais A fragilidade das instituições ambientais, que experimentam problemas de recursos humanos, técnicos e financeiros, para fazer 

valer os requisitos da prática da AIA e do licenciamento ambiental;  

Superposição de competências e falta de coordenação das instituições responsáveis por outros instrumentos que são parte do 

processo de licenciamento, isto é, concessão de outorgas e de autorizações à supressão de vegetação. 

Técnicos A baixa qualidade técnica dos termos de referência dos estudos ambientais e por conseqüência dos próprios estudos; a pouca 

capacidade instalada em técnicas de previsão de impactos ambientais; a ineficiência dos procedimentos de comunicação social 

e participação do público; a falta de verificação do cumprimento das condições de licenças concedidas e da avaliação contínua 

da mitigação de impactos, a desconsideração continuada da cumulatividade dos impactos e da sinergia de efeitos. 

Legais A “judicialização” da tomada de decisão do licenciamento. 

Poucas normas específicas e claras (o que possibilita a intervenção contínua do Ministério Público). 

Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do Seminário “Vinte Anos de Licenciamento Ambiental no Brasil” realizado em outubro de 2006, em São Paulo, e 
promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. 

 



 

58 

A prática da AIA de projetos e do licenciamento ambiental no Brasil tem 

revelado, também, a crescente percepção de grupos de interesse da necessidade de se 

incorporar novas ferramentas ao processo de licenciamento ambiental, de interferir nos 

planos e programas geradores dos projetos de infra-estrutura e de avaliar os impactos 

cumulativos decorrentes (MMA, 2002). Esse novo quadro se estrutura com base em cinco 

argumentos, que compreendem: 

(i) que é possível identificar e evitar nas etapas de formulação de políticas 

públicas, planos e programas de desenvolvimento alguns tipos de impactos; 

(ii) que a variável ambiental não é considerada na tomada de decisão que define 

os projetos de investimentos25, sendo tratada somente no licenciamento 

quando da abordagem dos possíveis impactos; 

(iii) que a análise individual de projetos dificulta a identificação e a avaliação de 

impactos cumulativos decorrentes da implantação de vários empreendimentos 

numa mesma região; 

(iv) que os projetos de grande impacto ambiental representam, via de regra, baixa 

consistência nas justificativas técnicas, políticas, institucionais e legais em 

termos das alternativas selecionadas. 

(v) que a falta de envolvimento da sociedade no processo de planejamento e de 

tomada de decisão que define os projetos de investimentos determina que 

estes só sejam conhecidos no processo de licenciamento ambiental, o que 

pode contribuir para o acirramento de conflitos socioambientais.  

Estes argumentos expressam a oportunidade de estender o uso da avaliação 

ambiental para outras instâncias de planejamento. A ausência de considerações 

ambientais, notadamente quanto ao potencial de impactos nos meios físico, biótico e 

socioeconômico, revela um problema estrutural do processo de planejamento e decisão 

sobre as opções de desenvolvimento. A inexistência de uma avaliação ambiental mais 

                                                 
25 Essa situação é bem ilustrada com o recente lançamento do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), que 
consolida a visão de crescimento econômico do Brasil para os próximos anos. Não há qualquer menção às implicações 
ambientais (positivas e negativas) di Plano, nem mesmo uma visão sobre a sua concepção de sustentabilidade. Mais 
uma vez, a abordagem da questão ambiental dar-se-á na instância do licenciamento ambiental de cada projeto que 
compõe o PAC. Também, não se tem notícia de processos de discussão com a sociedade a respeito da sua concepção, 
resultados desejados e implicações socioambientais. Tão pouco está claro como se dará a inserção do PAC no Plano 
Plurianual 2008-2011 (PPA).  
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abrangente e de caráter contínuo conduz à falta de uma visão geral dos planos e 

programas, em todas as suas dimensões, e em particular quanto à inserção no território, 

ao potencial de conflitos sobre os interesses de uso de recursos ambientais e à 

cumulatividade de impactos ambientais associados.  

As críticas que hoje se fazem no País sobre o licenciamento ambiental não se 

limitam à sua eficiência ou à necessidade de se modernizar o sistema de avaliação 

ambiental e de concessão de licenças ambientais, estabelecido na década de 1980. Expõe, 

ainda, a demanda por um uso mais abrangente da avaliação ambiental. Não cabe resgatar 

posições extemporâneas de uma dicotomia entre a proteção à natureza e demanda por 

desenvolvimento, superadas no século passado. Há que se buscar a aplicação mais 

eficiente e própria dos instrumentos de política ambiental e de construir novas bases de 

diálogo entre os segmentos de meio ambiente e desenvolvimento econômico. É preciso 

que o processo de licenciamento ambiental não esteja submetido a discussões e conflitos 

que deveriam ter sido contemplados e resolvidos em esferas superiores na hierarquia de 

planejamento.  

A experiência internacional ensina que parece não haver um modelo ideal para o 

sistema de licenciamento e avaliação de impacto ambiental de projetos (Verocai, 2006). 

Além das recomendações das boas práticas (como a boa coordenação entre as instituições 

envolvidas com a avaliação e a aprovação dos projetos, a qualidade técnica e os 

processos independentes de revisão dos estudos, entre outros), cabe assinalar a vontade 

política e a prioridade, por parte dos governos, de integrar a avaliação ambiental em suas 

políticas, planos e programas.  

Assim, nos parece que o encaminhamento das questões ambientais no contexto 

das discussões sobre opções de desenvolvimento e crescimento econômico no Brasil não 

deve estar limitado à eficiência e à eficácia do sistema de licenciamento ambiental. A 

abordagem de avaliação ambiental “caso-a-caso, projeto-a-projeto” parece ser 

insuficiente para abordar de maneira mais abrangente a discussão de viabilidade 

ambiental de opções de desenvolvimento, que usualmente se traduzem em planos e 

programas de investimentos. A decisão por projetos não acontece dissociada de um 

contexto mais amplo de políticas públicas e de proposição de planos e programas de 

desenvolvimento. Por mais incipiente que a prática de planejamento em nosso País se 
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revele, é fato que governos definem estratégias e metas de desenvolvimento e que parte 

dos atuais gargalos e problemas expostos pelo licenciamento ambiental sugere que a 

variável ambiental não tem sido abordada adequadamente na formulação dessas 

estratégias e metas.  

Essa situação começa a ser particularmente percebida no final da década de 1980 

e início da década de 1990, quando as práticas voltadas à aplicação da avaliação 

ambiental às instâncias mais estratégicas de planejamento passam a ser experimentadas 

no Brasil. As dinâmicas setoriais foram diversas e diferenciadas. Cabe observar o papel 

das agências multilaterais de financiamento (como o Banco Mundial e o BID) no 

encaminhamento de iniciativas setoriais que possibilitassem os avanços na prática da 

avaliação ambiental. As exigências ambientais dessas instituições para a concessão de 

novos empréstimos foram determinantes para que a experiência com a avaliação 

ambiental se ampliasse quanto ao objeto de aplicação. 

As primeiras iniciativas foram desenvolvidas ainda de maneira incipiente, 

aplicadas à avaliação ambiental de planos de geração de energia elétrica, do Programa 

Proálcool e de programas de desenvolvimento urbano26. No caso do setor elétrico, as 

regras e condicionantes do Banco Mundial para o financiamento do setor determinaram a 

implementação da aplicação da AIA e a criação de estruturas de meio ambiente nas 

empresas do setor. As primeiras iniciativas de avaliação ambiental do Plano 2015, e que 

pode ser entendido como a primeira abordagem de aplicação da AIA de plano setorial.  

Outras iniciativas, já na década de 90 foram adotadas na direção de ampliar a 

aplicação da avaliação ambiental a outras instâncias de planejamento, envolvendo 

programas e planos setoriais de desenvolvimento, notadamente nos setores de energia 

elétrica, petróleo e transportes e direcionadas para a aplicação da AAE. Esse processo 

será descrito e avaliado no próximo item. 

                                                 
26 De fato, uma das primeiras experiências de avaliação ambiental de programa ocorreu no final da década de 1970, 
quando se realizou o estudo de impacto ambiental de um complexo de desenvolvimento urbano, conhecido como 
VEPLAN Itaipu, que seria implantado em Niterói no Estado do Rio de Janeiro. O estudo foi exigido por conta do 
potencial de impacto dos múltiplos empreendimentos que compunham o programa (aterro de terrenos marginais e 
construção de ilhas e marinas em laguna litorânea, abertura de canal de comunicação da laguna com o mar, 
condomínios residenciais de casas e edifícios) em área extremamente frágil e, principalmente dos conflitos de opinião 
surgidos entre a prefeitura municipal e as autoridades estaduais de planejamento e meio ambiente (depoimento pessoal 
de Iara Verocai, em outubro de 2006). 
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2.3.A Experiência Brasileira em AAE27 

As motivações para o uso da AAE estão ligadas à perspectiva de antecipação e 

resolução de conflitos ligados às questões de uso racional dos recursos ambientais, à 

facilitação da informação e à condução dos processos de licenciamento, além do aumento 

da objetividade e da redução de custos dos estudos de impacto ambiental, e da 

contribuição para a sustentabilidade do desenvolvimento.  

No Brasil, as primeiras iniciativas formais de avaliação ambiental aplicada às 

instâncias estratégicas de planejamento podem ser identificadas nos anos 1990 e 

entendidas como informais, pontuais e voltados para atender demandas específicas. Essas 

experiências são marcadas por uma abordagem baseada na avaliação de impacto 

ambiental e na avaliação de impactos cumulativos de projetos de grande porte, como no 

caso do gasoduto Brasil-Bolívia. Ainda nessa fase, tem-se a realização do Estudo de 

Impacto Ambiental do Programa de Corredores de Ônibus da Prefeitura de São Paulo, 

que buscou avaliar de forma integrada diversos projetos de corredores de transporte 

coletivo, numa perspectiva de avaliação ambiental programática. Também, cabe registrar, 

a tentativa (não bem sucedida) de estruturação de um sistema de AAE, no âmbito do 

sistema ambiental do estado de São Paulo, que será descrita em mais detalhes no próximo 

item.  

Nesses anos, assinala-se, ainda, que o Brasil experimentou processos de reforma 

do Estado, modernização de políticas públicas, reforma econômica e planejamento que o 

conduziram a novas bases de desenvolvimento e investimento em infra-estrutura e 

logística. Na esfera ambiental, esse período também é fértil e inovador, com a adoção de 

novos marcos jurídicos que reforçaram a base legal da gestão ambiental e os princípios da 

Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e a reestruturação das bases de governança 

ambiental nos governos estaduais e federal. 

A adoção da AAE no Brasil tem estreita relação com o contexto de 

desenvolvimento encaminhado pelas reformas adotadas na década de 1990 e pela nova 

                                                 
27 A pesquisa de tese sobre a experiência brasileira em AAE baseou-se na minha experiência profissional (como 
analista ambiental do IBAMA e por ter exercido funções de Diretora do Programa de Qualidade Ambiental do MMA 
no período de 1999 a 2002 pude participar ou conduzir alguns projetos identificados no âmbito do Governo federal) e 
na pesquisa bibliográfica. Cabe registrar que podem existir outros estudos com o mesmo propósito da AAE mas que 
não são identificados pela literatura especializada como uma referência à aplicação do instrumento no Brasil.  
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dinâmica de investimentos resultantes, sendo também fortemente influenciada pelas 

limitações associadas à prática da AIA. A idéia deste item é mostrar o contexto da 

introdução da AAE no Brasil, sua prática e perspectivas.  

Além das indicações que emergem do amadurecimento da prática do 

licenciamento ambiental, a discussão em torno da oportunidade da adoção da AAE no 

Brasil tem sido também motivada pela demanda de instituições financeiras internacionais 

(Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento), quando do financiamento 

de programas de desenvolvimento. O contexto do debate a respeito da AAE está 

principalmente centrado nos programas setoriais (por exemplo, nos segmentos de 

turismo, de energia e de transportes) e em processos de planejamento do 

desenvolvimento (como no caso do Plano Plurianual – PPA, do Governo Federal).  

A experiência brasileira em AAE é recente e limitada. Não há definição de marco 

legal, tampouco orientação e diretrizes técnicas que possam estabelecer uma base de 

referência para a sua prática voluntária. As iniciativas registradas estão ligadas aos 

setores de infra-estrutura, notadamente aos segmentos de energia e transportes, e 

fortemente baseadas na AIA. A adoção da AAE numa abordagem mais estratégica é mais 

recente e tem no setor de turismo a iniciativa mais promissora. 

Essa experiência pode ser dividida em dois momentos distintos. O primeiro 

envolve iniciativas pontuais, voluntárias ou sugeridas como parte dos requisitos para a 

concessão de financiamento externo, na esfera dos projetos de infra-estrutura, e 

desvinculadas de qualquer estruturação de um sistema de AAE. O segundo está associado 

à tentativa de o Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e do 

Ministério do Planejamento, definir os elementos necessários à discussão sobre um 

sistema de AAE no Brasil. Esses dois momentos serão descritos nos próximos itens, a 

partir da análise de estudos de caso representativos28 das diferentes abordagens de 

avaliação ambiental, motivações e propósitos. 

                                                 
28 O sentido de representatividade não está ligado à expressão estatística de estudos de caso avaliados, mas sim quanto 
à importância dos estudos analisados. No caso do setor de petróleo, são avaliadas as experiências nos segmentos de 
E&P e de transportes de gás natural para ilustrar o papel protagônico do setor na prática da AAE; no setor elétrico, a 
primeira experiência de AAE aplicada ao planejamento setorial de longo prazo. Tem-se, ainda, a experiência estadual, 
com as experiências dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.   
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2.3.1. A AAE no Brasil: de 1994 a 1998. 

O primeiro momento da experiência de AAE é bem ilustrado por dois processos 

importantes: a tentativa de estruturação de um sistema de AAE pelo CONSEMA em São 

Paulo e pela primeira experiência em AAE no Brasil, datada de 1994, ligada à construção 

do gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL).  

No caso do Estado de São Paulo, registre-se a tentativa de regulamentação do uso 

da AAE de modo a ampliar a aplicação da avaliação de impacto ambiental para políticas 

e programas setoriais. Essa tentativa fundamentou-se da percepção das limitações da 

avaliação ambiental aplicada a projetos individuais, conforme a experiência acumulada 

pela prática de análise de EIA desde 1987. A intenção foi de buscar um novo instrumento 

de análise ambiental, a ser aplicado no nível de planejamento dos setores governamentais 

que promovem grandes projetos. Por decisão do Conselho Estadual de Meio Ambiente 

(CONSEMA), estabeleceu-se, em 1994, uma comissão com o objetivo de analisar e 

propor um sistema que possibilitasse a avaliação das questões ambientais nas instâncias 

de formulação de políticas, planos e programas de interesse público. O modelo proposto 

seguiu uma abordagem fortemente influenciada pela prática da AIA, segundo um sistema 

de baixo para cima (botton-up), e um caminho que atribuía à autoridade ambiental do 

governo a decisão sobre a viabilidade ambiental de programas e planos de 

desenvolvimento, uma espécie de “licenciamento ambiental de PPP”.  

O resultado foi que não houve aceitação dessa proposta por parte dos demais 

setores do governo estadual, fazendo com que ela não fosse adiante. Em 1997, o governo 

do estado promoveu o estudo “Procedimentos Alternativos para a Operacionalização da 

AAE no Sistema Estadual de Meio Ambiente” que, entre as suas recomendações, sugeriu 

que se buscasse uma estratégia pragmática de ajuste às práticas correntes de planejamento 

dos diferentes setores. 

No caso do gasoduto Brasil-Bolívia (Figura 2.1), tem-se um empreendimento 

binacional, cuja decisão de construção foi fundamentada em dois aspectos estratégicos:  

(a) diversificação da matriz energética brasileira, permitindo a ampliação do uso 

de gás para a geração de energia elétrica; 
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(b) integração energética na América Latina, a partir da exploração e produção de 

gás na Bolívia e seu fornecimento ao Brasil, por intermédio da construção 

de um gasoduto que ligasse os dois países. 

 

 
Figura 2.1 – Gasoduto Brasil-Bolívia 

Fonte: Guillermo R. Fernandes d´Oliveira (2003) 
 

Informações gerais sobre o projeto do gasoduto Brasil-Bolívia estão sumarizadas 

no Quadro 2.2, cabendo destacar que ele foi objeto de dois processos distintos de 

avaliação ambiental – AIA e AAE. 
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Quadro 2.2 – Informações gerais sobre o Projeto GASBOL 

Aspectos gerais: gasoduto binacional, com extensão de 3.150 km, sendo 557 km na 

Bolívia (Rio Grande) e 2.600 km no Brasil, cortando cinco estados - Mato Grosso do Sul, 

São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Compreende dezoito estações de 

compressão e 35 “city gates” e capacidade de 30 milhões de m3/dia. O projeto foi 

inaugurado em fevereiro de 1999 e teve um custo de US$ 2,1 bilhões, sendo o 

financiamento do Banco Mundial da ordem de US$ 130 milhões de dólares. 

A natureza binacional do projeto determinou a necessidade de conciliação de estruturas 

legais e regulatórias nos dois países, interesses entre diferentes grupos, sendo as questões 

ambientais um dos aspectos mais sensíveis para a sua viabilidade. 

Aspectos Socioambientais: A maior parte do traçado do gasoduto passa por áreas 

desabitadas e ecossistemas sensíveis, incluindo a Floresta do Gran Chaco, na Bolívia, o 

Pantanal e áreas da Mata Atlântica no Brasil, vários parques nacionais (P.N. Aparados na 

Serra, RS e P.N. de Bonito, MS) e de hot spots de biodiversidade. Além disso, o projeto 

iria impactar diretamente comunidades indígenas na Bolívia e indiretamente no Brasil (na 

área de influência do gasoduto). Também, foram descobertos sítios arqueológicos 

significativos, pois o gasoduto tinha o traçado em áreas não exploradas até então. 

Avaliação Ambiental: o projeto foi objeto de dois processos de avaliação ambiental. Um 

envolvendo a avaliação de impacto ambiental (com duas iniciativas, pois a primeira foi 

rejeitada) e outro, a AAE para identificar as possíveis sinergias com outras iniciativas. O 

estudo de AAE examinou os impactos upstream da extração de óleo e gás natural na 

Bolívia e os impactos downstream da substituição do combustível (gás natural no Brasil). 

Fonte: elaboração própria, com base em Ledec e Quintero, 2005. 

Ë interessante observar as diferenças que os dois processos de avaliação ambiental 

guardaram entre si. No caso da aplicação da AIA, a decisão pela realização de uma 

segunda avaliação ambiental (uma vez que a primeira foi rejeitada) requereu mais 

recursos e tempo (cerca de um ano) e teve como propósito avaliar os impactos ambientais 

diretos e os induzidos do gasoduto, que atravessa áreas sensíveis ambientalmente e 
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protegidas e ecossistemas com importantes funções ambientais. O interesse maior estava 

voltado à minimização desses impactos e do comprometimento de paisagens, de forma a 

reduzir as “pegadas” do projeto.  

A avaliação de impacto ambiental do projeto foi orientada por três critérios 

específicos que fundamentaram a tomada de decisão a respeito das possíveis alternativas 

de traçado do gasoduto. Esses critérios compreenderam (i) evitar os ecossistemas 

sensíveis; (ii) reduzir o tamanho das áreas de impacto; e (iii) adotar técnicas inovadoras 

para reduzir os impactos e os distúrbios na paisagem e nas funções de ecossistemas.  

Segundo Ledec e Quintero (2005), os critérios foram adotados para a definição de 

diretrizes que orientaram as opções de traçado do gasoduto. No que diz respeito à 

minimização de impactos em ecossistemas florestais, protegidos ou não, a rota do 

gasoduto deveria seguir os limites dessas áreas, evitando-se a fragmentação de áreas 

naturais, ou dar preferência às áreas degradadas, bem como observar a redução da 

extensão das áreas de servidão, de forma a reduzir a área impactada. A remoção de 

árvores foi feita manualmente para a redução de impactos na vegetação nativa.  

No caso dos rios, o gasoduto foi implantado por perfuração direcional nos leitos 

dos rios Paraguai e Itajaí-Açu, de maneira a minimizar os impactos na fauna e na flora e 

nos cursos dos rios. Foram adotadas técnicas para se evitar erosão, acúmulo de 

sedimentos e alterações de paisagem tanto nas áreas próximas do Parque Nacional dos 

Aparados da Serra e no Pantanal. Também, o projeto promoveu a recuperação de áreas 

degradadas no corredor do gasoduto, reduzindo a sua extensão de 30 metros para 17 

metros, na Bolívia. O mesmo foi feito em áreas de Mata Atlântica e no Pantanal, com a 

restauração de áreas inundáveis.  

Além dos aspectos ecológicos, a implantação do gasoduto Brasil-Bolívia requereu 

a implementação de programas de compensação para populações indígenas, cujas terras 

foram cruzadas (Bolívia) ou estavam na área de influência (Brasil) do empreendimento. 

Além disso, foram definidas estruturas institucionais próprias (comitê de meio ambiente, 

unidade de supervisão ambiental e equipe de especialistas ambientais) para encaminhar 

um modelo de gestão do projeto, garantir a informação, a interlocução permanente com 

grupos de interesse locais e a mediação de potencias conflitos. O processo adotado 

permitiu facilitar a troca de informações com grupos de interesse, implementando as 
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condições de decisão sobre alternativas durante as fases de concepção, engenharia, 

implementação e operação do projeto. 

As principais conclusões a respeito do projeto é que a avaliação sócio-ambiental é 

vista como altamente positiva, uma vez que o projeto responde adequadamente, e em 

muitos casos com resultados acima das expectativas, a todos os pontos levantados. Em 

termos sociais e ambientais, o projeto estabelece um novo nível de referência para 

práticas de gestão ambiental de grandes obras de engenharia, à altura dos melhores 

padrões internacionais, com um Sistema de Gestão Ambiental que incorpora mecanismos 

adequados para ajustar, complementar e melhorar aspectos-chave ainda em fase de 

implementação. Pelos programas de gestão ambiental, implementados no Brasil e na 

Bolívia, o projeto recebeu, em 2001, o Prêmio da International Association for Impact 

Assessment (IAIA): Corporate Award for Good Environmental Practice.  

As possíveis implicações socioambientais e econômicas associadas à implantação 

do gasoduto não estão limitadas aos efeitos localizados, que são controlados por meio do 

processo de avaliação de impacto ambiental e traduzidas no Plano de Gestão Ambiental 

do empreendimento. Há que se observar e analisar o amplo processo de transformações 

sócio-econômicas e ambientais, na Bolívia e no Centro-Sul do Brasil, associado à visão 

estratégica que levou à implantação do gasoduto. 

Aspectos relacionados às implicações ambientais devidas ao incremento da 

exploração e produção de gás natural na Bolívia e do seu uso no Brasil (tais como, os 

impactos das atividades de E&P em terras indígenas, o aumento da participação do gás 

natural na matriz energética brasileira) passam, então, a ser questionados pelo Banco 

Interamericano do Desenvolvimento (BID). É esse contexto que determina a realização 

do estudo de AAE, considerando-se, também, alguns aspectos que não estavam avaliados 

nos processos de licenciamento e avaliação de impacto ambiental: a sinergia com outros 

projetos co-localizados e o potencial de indução de desenvolvimento regional gerado pela 

implantação do gasoduto e pelo fornecimento de gás natural.  

Assim sendo, o processo de AAE é proposto, considerando que o gasoduto 

estrutura e viabiliza: 

1. Upstream: um mercado de produção e exportação de GN na Bolívia 

(mobilização em larga escala dos recursos de GN existentes); e 
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2. Downstream: um mercado de uso de GN no Brasil (mudança relevante na 

matriz energética brasileira). 

Faz-se, então, realizar o estudo de AAE com o propósito de oferecer às 

instituições financiadoras e executoras do projeto: uma visão mais abrangente dos 

benefícios, impactos e riscos sociais e ambientais, e dos processos desencadeados pelo 

Gasoduto; recomendações de ações para uma trajetória de desenvolvimento social e 

ambientalmente mais adequada. O Quadro 2.3. apresenta os temas definidos como 

estratégicos, além das principais implicações sócio-econômicas e ambientais positivas e 

negativas identificadas no estudo de AAE. 

Os principais resultados determinaram a viabilidade socioambiental do 

empreendimento, cabendo destacar que a avaliação dos impactos não se limitou aos 

efeitos diretos associados à implantação e operação do empreendimento (papel do 

processo de avaliação de impacto ambiental). Atenção foi dada às implicações ambientais 

associadas à possibilidade de incremento de exploração e produção de gás natural e do 

seu uso na matriz energética brasileira e à disponibilidade de gás natural para a matriz 

energética boliviana. Os resultados sugeriram cenários de melhoria da qualidade do ar 

nas grandes cidades por conta da redução do uso de combustíveis mais poluidores devido 

à sua substituição pelo gás natural. Os possíveis ganhos identificados foram a redução de 

20% nas emissões de SOx e 40% nas de material particulado em São Paulo. 

Quanto ao uso do gás natural em atividades industriais, os resultados sinalizaram 

a redução da perda de vegetação nativa nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina, por conta da substituição de lenha, da ordem de 45%, o que significou um 

desmatamento evitado da ordem de 4.000 hectares/ano. O impacto da implantação do 

GASBOL em termos de remoção de mata nativa foi da ordem de 700 hectares. A 

avaliação sobre a oportunidade de introdução de unidades térmicas à geração de energia 

elétrica no Brasil também foi positiva, embora sinalizasse que a distribuição dos 

benefícios e custos ambientais seria desigual. Importância foi dada aos “gasodutos-

alimentadores” e seus potenciais impactos ambientais. 

No caso boliviano, os aspectos macroeconômicos foram considerados altamente 

positivos, tendo em vista a dinamização de investimentos e de atividade econômica e a 

possibilidade do incremento de políticas públicas de redução da pobreza. Outro aspecto 
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interessante envolveu o possível efeito regional, local, no eixo Santa Cruz - Puerto 

Suárez. O resultado da AAE indicou que não haveria efeito indutor de desenvolvimento 

associado ao eixo por conta da carência de infra-estrutura na região. Com a construção da 

rodovia Santa Cruz – Puerto Suárez, cujo projeto foi priorizado após a decisão de 

implantação do gasoduto, pode-se observar a dinamização da economia regional e local, 

com base em um projeto de gestão social e ambiental preestabelecido (D’Oliveira, 2003). 

Cabe destacar, ainda, a avaliação das possíveis áreas de exploração e produção de gás 

natural vis-à-vis os potenciais conflitos com Áreas Indígenas e Áreas Protegidas, 

conforme ilustrado na Figura 2.2..  
 

Gasoduto Bolívia –Brasil                                        Avaliação Ambiental Estratégica 

Áreas com Potencial Petro-Gasífero na Bolívia 

Possíveis Interferências com Áreas Indígenas e Áreas Protegidas 

 
Figura 2.2 – GASBOL – Áreas com potencial de exploração e produção 

Fonte: Guillermo R. Fernandes d´Oliveira (2003)  

 

A análise da aplicação da AAE ao projeto do GASBOL sugere que, embora o 

estudo tenha mérito quanto ao seu propósito, o uso do instrumento foi equivocado quanto 

às razões que motivaram sua aplicação. A realização de estudos de AAE para projetos 

estruturantes em contexto no qual a decisão já foi tomada pelo empreendedor é fator 
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limitante à consecução de suas funções e objetivos. No caso do GASBOL, a decisão de 

realizar o gasoduto como uma ação que contribuiria para a consecução de objetivo 

estratégico da política energética brasileira (i.e incrementar a participação de oferta de 

gás natural na matriz energética) já estava adotada pelo Governo brasileiro e pela 

Petrobras. A proposição de uso da AAE foi feita pelo BID para que os seus resultados 

fossem considerados na decisão de aprovar ou não a concessão do financiamento para 

o gasoduto. A situação do empreendimento quanto ao licenciamento ambiental era de 

concessão de LP para quase todos os trechos (exceto o trecho sul). O que estava pendente 

era a aprovação das operações de crédito internacional que compunham a estratégia de 

financiamento do empreendimento. Deve-se destacar que a AAE foi motivada para 

oferecer subsídios técnicos adicionais à tomada de decisão de concessão de empréstimo 

internacional e não para oferecer informações adicionais para a decisão sobre a realização 

ou não do empreendimento.  

Embora, o estudo de AAE tenha mérito técnico, não há no processo de sua 

realização as condições que determinam a sua boa prática (conforme referenciado no 

capítulo anterior). Questionamentos válidos não respondidos por outros processos 

legalmente constituídos de avaliação ambiental foram avaliados sob a formatação de um 

processo de AAE, que contou com um roteiro metodológico próprio (que fez uso da 

técnica de cenários). A impropriedade do processo estabelecido é bem ilustrada quando 

se avalia a quem coube a realização do estudo de AAE: as empresas envolvidas nos 

estudos de ambientais voltados para o licenciamento ambiental e que não tinham a 

competência de satisfazer as recomendações.  

Outro aspecto é que o processo de AAE aconteceu dissociado de qualquer 

processo de planejamento setorial ou regional que eventualmente pudesse se apropriar 

dos seus resultados e recomendações. A aplicação da AAE deu-se sem interação formal 

com instituições regulatórias e de planejamento setorial, particularmente pela decisão já 

tomada de realização do empreendimento e pelo reduzido tempo disponível para a 

execução do estudo, que se relacionava ao ciclo e prazos de aprovação do financiamento 

pelo BID; por serem diminutos, os prazos de conclusão do estudo também 

comprometeram a interação das equipes com os grupos de interesse.  
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A despeito do fato de se ter feito uso impróprio da AAE e sua aplicação assumir 

um viés de avaliação de impacto ambiental, cabe ressaltar que as suas conclusões e 

recomendações foram importantes para fundamentar as questões até então não 

respondidas sobre as implicações ambientais, sociais e econômicas associados à 

produção, na Bolívia, e ao fornecimento de gás natural, no Brasil. Os seus resultados 

possibilitaram o atendimento aos requisitos do BID para a concessão do financiamento, 

considerando-se uma visão mais ampla das conseqüências da implantação do projeto ao 

longo do tempo e dos seus possíveis desdobramentos.  
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Quadro 2.3 – Temas AAE GASBOL x Principais Resultados 

Roteiro metodológico adotada Temas Analisados Impactos Positivos Impactos Negativos 

 Conceituação 

 Caracterização da abrangência e  

extensão do tema 

 Conhecimento disponível 

 Marco legal e regulatório 

 Cenários/Quantificação de 

impactos 

 Avaliação ambiental dos 

cenários 

 Requisitos para uma adequada 

gestão ambiental 

 Síntese e Conclusões: 

(i) Avaliação Ambiental Global do 

Empreendimento + Temas que 

requerem Ações Subseqüentes 

(ii) Termos de Referência para as 

Ações Subseqüentes Recomendadas 

 

 Impactos Diretos - Gestão Ambiental 

do Empreendimento 

 Redução da Poluição do Ar nos 

Grandes Centros Urbanos 

 Sinergia do Gasoduto com outros 

grandes Projetos Co-localizados.  

 Incentivo à Prospecção e Exploração 

de novos Campos Produtores de Gás 

Natural na Bolívia 

 Implantação de Ramais e Redes de 

Distribuição de Gás Natural 

 Redução do Desmatamento nas 

Regiões Sudeste e Sul do Brasil 

 Implantação de Novas Termelétricas 

a Gás Natural 

 Desenvolvimento Regional Induzido 

 

- Redução de poluição do ar nos grandes centros urbanos, 

pela substituição de combustíveis mais poluentes pelo gás 

natural; 

- Redução do desmatamento na Região Sul do Brasil, pela 

substituição do uso industrial de lenha pelo gás natural; 

- Possibilidade de disponibilizar, em curto prazo, energia 

elétrica gerada em Usinas Termelétricas a GN, com 

menores impactos ambientais do que os produzidos por 

Usinas Hidrelétricas grande porte; 

- Oportunidades de desenvolvimento regional, pela 

superação de restrições energéticas e pela oferta de energia 

a preços competitivos; 

- Salto na geração de divisas de exportação, na 

dinamização da atividade econômica privada, e na geração 

de recursos públicos na Bolívia, essenciais para que o País 

possa enfrentar em melhores condições seus graves 

problemas sociais; 

- Afirmação estratégica da Bolívia como hub de uma 

previsível rede de escoamento das reservas de gás da 

região andina (da Bolívia, do sul do Peru e do norte da 

Argentina). 

- Incentivo à prospecção maciça de novos campos 

produtores de gás na Bolívia, e posterior 

exploração das ocorrências comerciais, em áreas 

ecologicamente sensíveis e importante presença de 

povos indígenas; 

- Eventual sinergia com alguns grandes projetos, 

cuja viabilidade ambiental ainda não foi 

adequadamente estabelecida, como a Hidrovia 

Paraná – Paraguai; 

- Potencial econômico que seria alavancado pela 

hidrovia, como a exploração das reservas de Ferro 

e Manganês de Mutún e Urucum, e o avanço da 

produção de soja no Oriente Boliviano e no 

Centro-Oeste Brasileiro; 

- Projetos associados ao Gasoduto. Exemplo: 

ramais para atender Termelétrica(s) a GN. 

- Os próprios impactos ambientais dos projetos 

associados e do desenvolvimento induzido. 
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2.3.2. A AAE no Brasil: de 1999 a 2007 

Este momento ilustra-se por iniciativas setoriais voluntárias, e não somente 

relacionadas ao cumprimento de exigências de agências multilaterais de financiamento, e 

pelo envolvimento do Governo Federal e de governos estaduais para a adoção de 

processos formais de capacitação e encaminhamento dos elementos básicos necessários à 

proposição de um sistema de AAE no Brasil. As principais iniciativas concluídas, que se 

vinculam aos setores de energia e transportes e de turismo, estão sintetizadas no Quadro 

2.429.  

A partir de 1999, a discussão em torno da oportunidade de adoção do instrumento 

passa a ser conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) motivada pela demanda 

de uma abordagem estratégica da variável ambiental e pela retomada de processos mais 

bem estruturados de planejamento do desenvolvimento. A iniciativa, conduzida pelo 

Governo Federal, se dá em dois tempos. O primeiro, de 1999 a 2002, voltado a introduzir 

a discussão da oportunidade de uso do instrumento na instância de processos setoriais de 

planejamento, com foco para o setor de energia (petróleo e geração de energia elétrica), 

de transportes e de uso do território.  

Esta época é marcada por iniciativas de capacitação setorial em AAE, inclusive de 

tomadores de decisão, e desenvolvimento de metodologias por iniciativas-piloto, que 

traduzem a ação política acordada em agendas ambientais com os setores de energia, 

transportes e planejamento. Essas iniciativas fizeram parte do aprimoramento do processo 

de gestão ambiental em torno de políticas e programas de desenvolvimento, com ênfase 

em processos de avaliação ambiental., por meio do estudo de instrumentos avançados de 

política ambiental. É nesse contexto que é elaborado o primeiro Manual em AAE30. 

O segundo tempo, de 2003 em diante, orienta-se pela diretriz da transversalidade 

do tema ambiental na formulação de políticas públicas e pela consolidação de agendas 
                                                 
29 O quadro não apresenta um levantamento exaustivo da experiência em AAE no Brasil. Tem por objetivo identificar 
exemplos de estudos desenvolvidos no Brasil nos setores de infra-estrutura e de turismo e que foram selecionados 
objetivando ilustrar a aplicação da AAE. 
30 O “Manual de AAE” foi publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2002, como parte das iniciativas para 
incrementar o domínio de informações a respeito do instrumento no Brasil. O manual está disponível no site 
www.mma.gov.br/sqa/aae_manual 
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ambientais setoriais com vistas à adoção de novos instrumentos de avaliação ambiental. 

O foco é o de procurar avançar além da modernização do licenciamento ambiental de 

projetos e buscar meios para a apropriação das questões ambientais nas instâncias 

estratégicas de planejamento. Além de iniciativas no âmbito do Governo federal (p.e. 

revisão do manual de inventário de alternativas de aproveitamento hidroelétrico, na BR 

163 – ligando Cuiabá – Santarém, na Amazônia, e uso da AAE no planejamento do 

desenvolvimento do turismo), registram-se, também, outras iniciativas na esfera dos 

estados e do setor privado.  

No caso dos estados, cabe mencionar a decisão de se adotar formalmente a AAE 

como instrumento de planejamento e suporte à tomada de decisão no âmbito das políticas 

de infra-estrutura, em Minas Gerais31. Iniciativas de uso da AAE no planejamento de 

geração de energia elétrica e saneamento ambiental estão em andamento com a realização 

de estudos de AAE, tendo sido concluída, em julho de 2007, a concepção de Programa de 

Transporte Rodoviário fazendo uso deste instrumento.  

Em São Paulo, as principais iniciativas foram definidas para o setor de transportes 

e planejamento urbano. Cabe destacar o uso da AAE nos Programas do RODOANEL 

(anel rodoviário na região da Grande São Paulo proposto como solução para o 

escoamento de carga entre o Sul e o Norte do País) e de transporte no Litoral Norte do 

Estado de São Paulo e na concepção no Plano Estratégico de Desenvolvimento da Cidade 

de São Paulo.  

Quanto ao setor empresarial, tem-se, em 2003, a iniciativa de uso da AAE para 

orientar a estratégia de cinco empresas petrolíferas na E&P de petróleo e gás natural, na 

Baía de Camamu e, em 2007, a proposta de AAE para o programa de investimentos da 

Petrobras no Rio de Janeiro, com foco no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ).  

No caso da Bacia de Camamu-Almada, o propósito foi de avaliar as possíveis 

implicações socioambientais das concessões de petróleo oferecidas em áreas 

ambientalmente sensíveis no litoral sul da Bahia, de acordo com cenários sugeridos de 

                                                 
31 O Governo de Minas Gerais, por intermédio do Decreto 43.372/03, instituiu os Núcleos de Gestão Ambiental (NGA) 
nas Secretarias de Estado com a finalidade de implementar a integração do Conselho de Política Ambiental (COPAM) 
com as políticas públicas setoriais e de promover o uso da AAE para que a variável ambiental possa ser considerada 
previamente na formulação de políticas, planos e programas (PPP). 
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descobertas. O uso da AAE foi orientado pela demanda de avaliação da cumulatividade 

dos impactos ambientais associados ao desenvolvimento das atividades de E&P e da 

viabilidade de desenvolvimento dos blocos concedidos (Teixeira, da Silva e La Rovere, 

2007).  

Já no Rio de Janeiro, a experiência está em curso e é recente. O propósito da AAE 

é de avaliar as possíveis implicações ambientais e sociais associadas à transformação do 

estado em um pólo petroquímico (decorrente da implantação do COMPERJ, cuja decisão 

política e empresaria já foi tomada) e suas interações com outros investimentos32 da 

empresa localizados na mesma região. Essas iniciativas envolvem investimentos que 

fazem parte do Plano de Negócios da Petrobras para o período de 2007 a 2011. Nesse 

estudo, deverá haver um forte traço de análise de cumulatividade de impacto ambiental33, 

com vistas a subsidiar os processos propostos e em curso de licenciamento ambiental,, 

além de uma perspectiva de avaliar as possíveis implicações nos processos de 

conservação ambiental, ocupação territorial e industrialização, associadas ao incremento 

de oferta de gás natural. O estudo está em curso. 

 

                                                 
32 Os empreendimentos da Petrobras que serão avaliados nesse estudo de AAE são: Plano de Antecipação da Produção 
de Gás (PLANGAS), que objetiva aumentar a oferta de gás natural dos atuais 27,5 milhões de m³/dia, para 70 milhões 
de m³/dia, em 2011; ampliação da Refinaria Duque de Caxias; implantação do Gasoduto Japeri-REDUC, do Terminal 
de Cabiúnas (TECAB), Gasoduto GASDUC III [sistema de transporte eixo TECAB- REDUC]; estações de compressão 
Silva Jardim e Campos Elíseos; oleodutos OSDUC II e IV, as unidades de escoamento GLP – Ilha Redonda, GLP – 
Ilha Comprida na Baía da Guanabara e dutos submarinos interligando a REDUC as unidades de escoamento e o 
Terminal de Gás Natural Liquefeito – GNL; COMPERJ.  
33 A avaliação de impactos ambientais cumulativos é entendida como um insumo técnico para a AAE. 
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Quadro 2.4 –Exemplos de experiências em AAE no Brasil: de 1999 a 200734 

Projeto Setor Ano Promotores Informações Técnicas 

Bacia Araguaia-Tocantins 
Energia 
Elétrica 

2002 
CEPEL –  
Eletrobrás 

Desenvolvimento de metodologia para o planejamento da geração de hidroeletricidade com aplicação de estudo de 
caso na Bacia dos rios Araguaia e Tocantins. 

Plano Indicativo 2003- 
2012 

Energia 
Elétrica 

2002 
CEPEL 
COPPE 

Avaliação da viabilidade ambiental do Plano de acordo com critérios de sustentabilidade, considerando-se 3 níveis 
de análises: projetos, conjunto de projetos e o plano como um todo. 

Complexo do Rio Madeira 
Energia 
Elétrica 

2005 FURNAS 
Avaliação dos efeitos ambientais de longo prazo (mudanças significativas para designar mudanças em processos 
instaurados na região) físicos e institucionais associados à implantação e operação do complexo Hidroelétrico do 
Rio Madeira e a sustentabilidade do desenvolvimento decorrente. 

Bacia de Camamu-Almada 
(2002-2003)-BA 

Petróleo 
(upstream) 

2002 
Consórcio  

de Empresas 

Subsidiar planejamento de investimentos de E&P em 5 blocos exploratórios concedidos, com especial atenção à 
cumulatividade de impactos ambientais dos projetos possíveis e orientações para o processo de licenciamento 
ambiental das possíveis alternativas de aproveitamento. 

AAE do COMPERJ  Petróleo 2007 Petrobras Avaliar os potenciais efeitos socioambientais da implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro e suas 
sinergias com outros projetos co-localizados, como o Arco Metropolitano e o PLANGÁS. 

PRODETUR- SUL (2004) Turismo 2004 
BID –  
MTur 

Análise dos impactos sócio-ambientais; medidas de monitoramento e controle dos impactos; e recomendações 
para a gestão ambiental do Programa (AAE programática) 

Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo 
Sustentável na Costa Norte 

Turismo 2006 Mtur 
Uso da AAE como suporte ao planejamento do desenvolvimento do turismo na região da Costa Norte (estados do 
Ceará, Piauí e Maranhão) a partir da avaliação das implicações ambientais associadas às opções de 
desenvolvimento do turismo, em discussão entre o Ministério do Turismo e os estados. 

RODOANEL-SP  Transportes 2004 
CONSEMA 

DER-SP 
Viabilidade Ambiental x AIA CUMULATIVIDADE  subsídios para o licenciamento e identificação de 
possíveis conflitos. 

Programa Rodoviário de 
Minas Gerais Transportes 2006 

Governo de 
Minas Gerais 

Avaliar as implicações ambientais do Programa Rodoviário de Minas Gerais. 

AAE no PPA federal Planejamento 
2002 
2006 

Ministério  
do Planejamento 

Avaliar a uso da AAE como ferramenta de apoio à decisão em nível estratégico no processo de planejamento do 
desenvolvimento do País, considerando-se a perspectiva de visão integrada no território e as implicações 
ambientais de projetos co-localizados.  

Fonte: elaboração própria 

                                                 
34 Outras iniciativas podem ser identificadas no Brasil. Por exemplo, no Pantanal, a aplicação da AAE no Pantanal e processo de capacitação no instrumento conduzido pela Universidade de 
Brasília, por meio do Centro de Desenvolvimento Sustentável – UnB/CDS e o estudo em desenvolvimento pelo LIMA/COPPE/UFRJ para avaliar as perspectivas de desenvolvimento de 
complexo minero-siderúrgico na região de Corumbá.  
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Finalmente, cabe relatar a experiência de adoção da AAE no processo de 

formulação do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, em duas iniciativas: a 

primeira, em 2002, com a realização de estudo de AAE para os Eixos de Integração 

localizados na Amazônia, que compunham a estratégia de hierarquização de 

agrupamentos de projetos desenhados no PPA 2000-2003: a segunda voltada para o 

desenvolvimento de metodologia de AAE para a concepção do PPA 2008-2011.  Ambas 

as iniciativas foram precedidas ou acompanhadas de processos de capacitação.  

A primeira tentativa de introdução de uso da AAE na instância federal resultou do 

processo de discussão encaminhado pelo MMA sobre a necessidade de abordagem da 

variável ambiental em instâncias estratégicas de planejamento. A partir de articulação e 

de implementação do diálogo sobre políticas públicas, foram adotadas “agendas 

ambientais” firmadas pelo MMA e os setores de petróleo, energia elétrica e transportes; 

houve ainda negociações formais com o Ministério do Planejamento para a realização de 

estudo de AAE dos Eixos de Integração na Amazônia. As agendas estabeleceram as bases 

de negociação para a modernização de procedimentos de licenciamento ambiental, as 

diretrizes ambientais do setor de transportes e a implementação de uso da AAE35, bem 

como os processos de capacitação e desenvolvimento de metodologias (MMA, 2002a). O 

estudo de AAE dos Eixos foi contratado em junho de 2002 e concluído em 2003. Os seus 

resultados tiveram uma divulgação não muito ampla, estando o estudo disponível para 

consulta na website do Ministério do Planejamento 

(www.planejamento.gov.br/arquivos_down/spi/publicacoes) . 

A segunda tentativa ocorreu em 2005 e 2006 quando se orientou o planejamento 

para a sustentabilidade do desenvolvimento, por meio de um processo intensivo em 

gestão voltado para múltiplas decisões que influenciam o futuro. O propósito de 

discussão de uso da AAE era de uma prática voltada à atividade de regulação do Estado, 

                                                 
35 Em decorrência da adoção da Agenda Ambiental do Petróleo, em 2000, entre o MMA e a ANP, foi possível avançar 
no desenvolvimento de estudos sobre a experiência internacional em AAE nas atividades de E&P de petróleo e gás 
natural e sobre a viabilidade de uso desse instrumento no processo de concessão de blocos para esse tipo de atividade 
no Brasil. Também, foi possível que o MMA solicitasse ao CEPEL e a COPPE o desenvolvimento de metodologia de 
AAE a ser testada em estudo de caso de programa de hidroelétricas na Bacia dos rios Araguaia e Tocantins. Também 
decorrem dessa estratégia do MMA o processo de capacitação em AAE oferecido às agências ambientais e aos 
tomadores de decisão das agências reguladoras e formuladores do planejamento setorial e a aprovação das diretrizes 
ambientais para a Política Nacional de Transportes. 
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integrando-se o planejamento e o orçamento, numa abordagem de inserção no processo 

de decisão por alocação de recursos e definição de prioridades de investimento. O desafio 

para o Ministério do Planejamento era buscar um modelo de AAE flexível aos vários 

sistemas de planejamento setorial, que exercesse o papel de facilitador da tomada de 

decisão, que fosse integrado ao processo de planejamento, monitoração da execução, 

avaliação e revisão do PPA e que possibilitasse integrar o Plano Nacional de 

Ordenamento Territorial, o Zoneamento Econômico-Ecológico e o PPA (Pares, 2006). 

O processo foi, então, conduzido pelo Ministério do Planejamento e o MMA, no 

sentido de desenvolver metodologia de AAE para ser usada na elaboração do PPA 2008 – 

2011, envolvendo a mobilização dos setores de infra-estrutura (energia, e transportes), 

meio ambiente e turismo do Governo Federal num processo de capacitação técnica, 

institucional e legal36. O objetivo principal foi buscar a construção de um modelo de 

AAE centrado na decisão, criando-se um lócus definido (coordenação e apoio técnico: 

Comissão de Monitoramento e Avaliação – Grupo de Trabalho da AAE, instituída por 

Portaria do Ministério do Planejamento, com a função de avaliação ex-ante de projetos de 

grande vulto e avaliação ex-post de programas selecionados, no âmbito do PPA); cada 

ministério devia desenvolver seu próprio sistema de AAE, de acordo com os processos de 

planejamento e de tomada de decisão próprios do setor. O entendimento era de que a 

AAE teria um papel de facilitação dos processos de planejamento, atuando de modo ex-

ante e assegurando um percurso tendente à sustentabilidade (Partidário, 2006a).  

Embora com avanços significativos em torno do modelo de AAE, procedimentos 

de articulação interinstitucional e estrutura de governança formalizados, o processo não 

avançou depois de dezembro de 2006. As razões que explicam a falta de implementação 

do processo de AAE estão relacionadas à troca das equipes de profissionais dos 

ministérios do Meio Ambiente e Planejamento diretamente envolvidos, além de 

                                                 
36 O processo de capacitação técnica compreendeu duas séries de cursos, capacitando sessenta pessoas em 
planejamento no Brasil, técnicas de avaliação ambiental, instrumentos de política ambiental, políticas públicas, 
governança e governabilidade, ordenamento do território e planejamento ambiental, participação social, indicadores e 
visão geral sobre AAE. A etapa de capacitação institucional compreendeu: a interinstitucional, com a discussão do 
sistema de AAE, a criação de contexto político-decisório para a AAE (estabelecimento de redes interinstitucionais, 
mecanismos de intervenção, definição de responsabilidades, dentre outros aspectos); a intra-institucional, com a 
definição do contexto institucional setorial que facilitasse a apropriação da AAE pelos diferentes setores “ninhos de 
AAE”; e a capacitação legal, com a discussão dos requisitos legais mínimos para a adoção da AAE no País (Partidário, 
2006a). 
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orientações da Casa Civil e do Ministério de Minas e Energia para que o foco das 

iniciativas se concentrasse na Avaliação Ambiental Integrada de empreendimentos 

hidroelétricos, e não mais na AAE.  

No próximo item, descrevem-se e analisam-se algumas dessas iniciativas com 

mais detalhes, de modo a identificar as principais tendências, oportunidades e 

deficiências do processo de adoção da AAE em nosso País. 

2.4.Análise da prática da AAE no Brasil 

A idéia central deste item é avaliar a experiência brasileira em AAE a partir da 

análise técnica dos estudos de caso, o que compreendeu duas etapas: a primeira aborda o 

modelo de AAE que foi adotado os propósitos e a racionalidade do processo, isto é: o 

modo como se deu a formulação do objeto do estudo, sua inserção, ou não, em processo 

específico de planejamento, a motivação, o processo de tomada de decisão envolvido, a 

questão da participação social, a abordagem metodológica e sua ligação com a 

sustentabilidade; a segunda compreende uma análise comparativa dos casos avaliados, 

com base nos critérios de boa prática e desempenho da AAE formulados e propostos pela 

IAIA.  

A seleção dos estudos de caso analisados orientou-se pelos seguintes critérios: 

(a) estudos das duas fases da experiência em AAE no Brasil; 

(b) um estudo, pelo menos, do setor de energia (geração de energia elétrica, 

petróleo); 

(c) experiência dos estados, além do Governo federal. 

Assim sendo, para fins da análise sugerida, foram selecionados os seguintes 

estudos de caso: (a) primeira etapa da experiência em AAE: Projeto GASBOL (petróleo); 

(b) estudos por setor de energia: petróleo: Bacia de Camamu; Energia Elétrica – 

Complexo do Madeira e Plano Decenal; (c) experiência dos estados: RODOANEL, em 

São Paulo e do Plano Rodoviário de Minas Gerais. 
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2.4.1.Gasoduto Bolívia – Brasil (GASBOL) 

O item 2.3.1 deste capítulo descreve detalhadamente o GASBOL, as motivações e 

o contexto institucional que geraram a exigência, pelos agentes financeiros, do estudo de 

AAE que foi realizado em 1997, bem como o resultado da análise das questões 

estratégicas envolvidas na implantação do projeto. Por esta razão, apresenta-se aqui 

apenas a análise da AAE do GASBOL segundo os critérios de desempenho acima 

mencionados.  

O estudo de AAE do GASBOL é de natureza técnica, realizado como parte de um 

processo, desarticulado da formulação de política ou de procedimentos de planejamento 

setorial que envolvesse agências reguladoras, investidores e representantes de segmentos 

da sociedade civil. Foi realizado por empresas comerciais, cuja experiência no assunto 

era ainda incipiente. O seu escopo foi limitado; as implicações estratégicas das mudanças 

na matriz energética (de produção e consumo), na Bolívia e no Brasil, são muito 

complexas e vastas; o estudo restringiu-se à analise de um conjunto selecionado de temas, 

sem a pretensão de esgotar cada um deles, mas sem ignorar outros fatores relevantes não 

incluídos na análise (D’oliveira, 2003).  

A participação social não foi estruturada segundo as boas práticas da AAE. A 

despeito dos bons resultados técnicos e de suas conclusões, não há notícia da adoção das 

recomendações por parte das instituições competentes . Isso pode ser explicado por três 

motivos fundamentais. Em primeiro lugar, por conta do fato das agências financeiras que 

requereram o estudo não deterem competência para lidar com a implementação das 

recomendações. Em segundo lugar, pelo fato de o processo ter-se dado dissociado de 

qualquer processo de planejamento e a decisão de realização do empreendimento já ter 

sido tomada. Por último, em função de o processo de participação de interessados ter sido 

pontual, por meio apenas de disponibilidade de relatórios para consulta pela INTERNET, 

sem a criação de fóruns específicos. As discussões sobre as questões socioambientais 

com a sociedade, em processos específicos e definidos, ocorreram apenas no âmbito do 

licenciamento ambiental do Gasoduto.  

No tocante à abordagem metodológica, o estudo de AAE adotou um roteiro que 

propõe a quantificação de impactos ambientais e a avaliação ambiental por meio de 
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cenários. Tal abordagem metodológica busca distinguir os impactos diretos do gasoduto 

(tratados no EIA-RIMA e nos planos de gestão ambiental do empreendimento) dos 

impactos de natureza estratégica (redução da poluição do ar em grandes cidades 

brasileiras, impactos socioambientais associados à E&P em novos campos na Bolívia; 

implantação de ramais e redes de distribuição de gás natural, redução do desmatamento 

nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, implantação termelétricas a gás natural e 

desenvolvimento regional induzido) e dos potenciais impactos cumulativos dos 

empreendimentos localizados na mesma região. Analisa, com base em questões 

formuladas especificamente, o tratamento ambiental dado às obras do gasoduto, as 

potenciais melhorias na qualidade do ar das cidades de São Paulo, Porto Alegre, 

Sorocaba e Campinas, a partir da substituição por gás do óleo combustível na indústria, 

do óleo diesel nas frotas de ônibus urbanos, da lenha em algumas indústrias do sul e do 

óleo combustível na UTE Piratininga, em São Paulo. Finalmente, não traz qualquer 

discussão objetiva sobre a sustentabilidade associada às questões estratégicas que 

determinaram a aplicação da AAE. Não há uma construção clara do quadro-problema 

então presente nem uma visão de futuro construída junto com a sociedade e as 

instituições políticas responsáveis pela gestão das oportunidades e dos riscos associados 

ao gasoduto e à uma perspectiva sustentável de desenvolvimento regional e nacional. 

2.4.2.E&P de petróleo e gás natural na Bacia de Camamu-Almada37 (BA) 

Este projeto foi elaborado pelo setor acadêmico a pedido de operadoras38 de 

petróleo no Brasil, após a aquisição de blocos para a E&P de petróleo e gás natural no sul 

da Bahia, Brasil. A situação-problema compreendia, basicamente, a discussão da 

viabilidade ambiental de E&P offshore em águas rasas localizadas em áreas de elevada 

sensibilidade ambiental e águas intermediárias e profundas. O segundo aspecto definido 

como potencial limitação dizia respeito à barreira de Unidades de Conservação ao longo 

                                                 
37 Elaborado com base no Relatório Final “Estudo de AAE das atividades de E&P e produção de petróleo e gás natural 
na Baía de Camamu”, elaborado por LIMA/COPPE/UFRJ, em 2003, e disponível no site www.lima.coppe.ufrj.br 
38 A Petrobras, a El Paso, a Queiroz Galvão, Ipiranga e a Petroserv contrataram, em 2002, o Laboratório 
Interdisciplinar de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ para desenvolver metodologia e realizar o referido estudo de 
AAE.  
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da costa e à forte dependência da economia local e regional das atividades de pesca 

(artesanal e comercial) e turismo. Outro aspecto dizia respeito ao fato de a aplicação da 

AAE ter sido sugerida depois da decisão da Agencia Nacional de Petróleo (ANP) de 

conceder os blocos exploratórios, referindo-se à discussão empresarial sobre os requisitos 

do licenciamento ambiental. Neste contexto, é clara a vinculação da iniciativa de AAE a 

uma abordagem ligada à avaliação de impacto ambiental e à cumulatividade de impactos, 

considerando a cadeia de E&P, transportes e destinação do petróleo e gás natural. 

O estudo faz uso da avaliação ambiental considerando cenários de referência e de 

desenvolvimento, segundo um horizonte de análise de vinte anos, construídos com base 

nos critérios de localização (águas rasas, intermediárias e profundas), tipologia de 

energético (gás natural ou petróleo e gás natural) e magnitude de produção (baixa – 20 

bilhões de m3 de gás natural e 100 milhões de barris de petróleo; média – 50 bilhões de 

m3 de gás natural e 500 milhões de barris de petróleo; alta – 80 bilhões de m3 de gás 

natural e 1 bilhão de barris de petróleo. Definem-se dezoito cenários de desenvolvimento 

e 166 alternativas tecnológicas de cadeia de produção. Além da avaliação dos potenciais 

impactos ambientais dessas alternativas, trabalha-se, ainda, o potencial de risco 

ambiental. 

O estudo de AAE não discute diretamente a questão da sustentabilidade. mas 

busca definir opções de E&P ambientalmente amigáveis, concentrando-se nas tecnologias 

disponíveis da indústria petrolífera. No tocante à abordagem metodológica, desenvolve 

uma metodologia especificamente apropriada à avaliação de impactos e riscos ambientais 

da cadeia de E&P de petróleo, o que possibilita o uso das variáveis de planejamento 

adotados por este setor, facilitando a integração dos resultados da avaliação ambiental 

com o processo de discussão dos planos de investimento e a definição de estratégia para a 

condução do licenciamento ambiental. Permite, também, que o diálogo com os grupos de 

interesse aconteça antecipadamente ao licenciamento ambiental, o que garante novas 

bases de entendimento com o Poder Público e a sociedade local. 

A motivação para a realização do estudo da AAE foi a necessidade de uma visão 

mais abrangente das possíveis alternativas de desenvolvimento das atividades de E&P 

numa região de elevada sensibilidade ambiental, que ainda não tinha sido objeto de 

qualquer atividade petrolífera, considerando, porém, os possíveis ganhos econômicos 
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para os municípios, decorrentes do potencial de produção de petróleo e gás natural. O 

propósito foi o de identificar alternativas amigáveis ambientalmente para a E&P de 

petróleo e gás natural e, conseqüentemente, apresentar uma visão realista da viabilidade 

ambiental e econômica do desenvolvimento da produção de petróleo na Bacia de 

Camamu-Almada, considerando-se, inclusive, a sinergia de efeitos decorrentes do 

desenvolvimento dos cinco blocos concedidos. 

O estudo apresenta os resultados da avaliação de impacto e risco ambiental em 

formato que possibilita seu uso no processo de tomada de decisão das empresas, isto é, 

indica como realizar as atividades de E&P e encaminhar o processo de licenciamento 

ambiental junto ao órgão ambiental competente (IBAMA).  

Tanto na fase de elaboração da metodologia como na de desenvolvimento do 

estudo, fez-se realizar reuniões técnicas e consultas públicas à sociedade local e a grupos 

de interesse. Foi constituído um comitê de acompanhamento, com a participação de 

representantes dos diversos grupos de interesse, para acompanhar e discutir os relatórios 

produzidos. Foi, ainda, garantido o acesso, via INTERNET, aos documentos e relatórios 

produzidos. 

2.4.3.Plano Decenal de Geração 2003-2012 

As avaliações ambientais no Plano Decenal são de caráter estratégico, tendo como 

objetivo principal sinalizar a necessidade de adoção de medidas para a superação de 

problemas ambientais decorrentes de suas ações de implementação e reduzir a incerteza 

quanto ao atendimento dos objetivos. Tem o propósito claro de contribuir para que seja 

definido os conjuntos de empreendimentos viáveis ambientalmente que se possam 

traduzir em oportunidades de negócio.  

As avaliações ambientais na fase de planejamento extrapolam os limites de 

projeto-a-projeto e avançam na direção da cumulatividade de impactos associada aos 

conjuntos de projetos em uma dada unidade de planejamento (bacia hidrográfica), da 

abordagem da equidade intra e inter-gerações, da identificação de conflitos associados às 

opções de uso do território e outros recursos ambientais, dos conflitos com outras 
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políticas setoriais e das potencialidades e restrições para a implementação dos 

empreendimentos, que são apresentados anualmente no Plano Decenal. 

A metodologia aplicada à avaliação do Plano 2003-2012 adota os pressupostos da 

AAE, conjugados aos instrumentos de avaliação de impacto ambiental e às 

especificidades dos estudos de planejamento da expansão e os condicionantes relativos ao 

novo contexto do setor elétrico (MME, 2002). O propósito desse processo de avaliação 

foi o de buscar indicações para a formulação de alternativas do Plano Decenal 

considerando ações ambientais necessárias à sua viabilização. O objetivo principal foi o 

de fornecer informações relativas às interferências socioambientais associadas a conjunto 

de projetos que compõem a proposta contida no plano, em determinados ecossistemas e 

regiões do País, e às suas prováveis implicações com o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos e com o Plano Nacional de Meio Ambiente.  

As análises realizadas seguem três níveis de planejamento: projeto, conjunto de 

projetos e o plano como um todo. A estrutura metodológica permite a interação dessas 

três instâncias com as etapas dos estudos de planejamento e considera dois aspectos 

básicos: (a) viabilidade socioambiental, discutida com base na conservação ambiental e 

dos recursos hídricos, além da equidade social; (b) análise processual, que aborda a 

conformidade dos projetos aos requisitos da legislação ambiental e de recursos hídricos, 

visando à compatibilização com os requisitos e prazos dos processos de licenciamento 

ambiental, concessão de outorga e autorização da supressão de vegetação. 

De acordo com essa metodologia, a análise ambiental é aplicada ao planejamento, 

considerando-se: 

 Projetos individualizados: orientada à indicação dos riscos e incertezas 

relativos aos aspectos socioambientais de cada projeto proposto, visando 

subsidiar a formulação de alternativas com base em sua viabilidade 

socioambiental. 

 Conjunto de projetos: voltada à verificação das sinergias e dos impactos 

cumulativos decorrentes da outros projetos localizados na mesma unidade 

ambiental e à indicação dos possíveis riscos à sustentabilidade ambiental e 

social da região de intervenção. 
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 Plano: para fornecer informações relativas ao conjunto de interferências 

socioambientais causado pelos projetos, em determinados biomas ou regiões 

do País, no que diz respeito à sustentabilidade da base de recursos ambientais 

e à sustentabilidade social, além da abordagem da sustentabilidade global do 

desenvolvimento (em particular, quanto às questões referentes às mudanças 

climáticas). 

O processo adotado permitiu que o Plano Decenal fosse avaliado em sua 

totalidade, sendo seguido da avaliação do conjunto de projetos de termoelétricas e de 

alguns conjuntos de projetos hidrelétricos em determinadas bacias hidrográficas. A 

avaliação individual dos projetos envolveu um universo de 60% do total de hidroelétricas 

previstas. 

A análise ambiental do Plano Decenal de Geração 2003-2012 considera o 

conjunto de projetos de geração hidroelétrica e termoelétrica em diferentes fases de 

desenvolvimento (operação, construção/motoração), concedidos pela ANEEL, indicados 

para realização ou constantes do Programa Prioritário de Térmicas - PPT, 

compreendendo 350 empreendimentos distribuídos em oito bacias hidrográficas. Os 

principais resultados mostram o uso intensivo de determinadas bacias para 

aproveitamento do potencial hidroelétrico (por exemplo. bacias do Rio Paraná, com 37 

UHE planejadas e onze PCHs em construção, e do Tocantins, com quinze UHE 

planejadas). As principais conclusões apontam para o provável comprometimento do 

ambiente aquático, em curto espaço de tempo, e para a situação adversa de alguns rios já 

afetados por usinas em operação.  

No caso das termelétricas (UTE), analisa-se sua distribuição no território nacional, 

sendo observada maior concentração de usinas nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e 

Centro-Oeste. Para a avaliação ambiental, estabelece-se uma relação entre os 

empreendimentos e sua localização pelos diferentes tipos de biomas e tipos de vegetação 

natural. A discussão sobre sustentabilidade social é feita segundo o potencial de 

interferência dos empreendimentos propostos em áreas indígenas e os efeitos nos 

municípios do fluxo de mão-de-obra empregada na implantação e na operação das usinas.  

A análise processual sinaliza o grau de consecução dos objetivos de geração de 

energia elétrica vis-à-vis o andamento do processo de licenciamento dos projetos 
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concedidos ou em fase de planejamento. No tocante à emissão de gases de efeitos estufa 

por unidades termelétricas, faz-se a estimativa de emissões para o ciclo de 2003-2012, 

considerando-se seis cenários de oferta previstos no plano, respeitadas as datas para 

entrada de operação e término de contratos dos empreendimentos. 

A avaliação ambiental do conjunto de projetos hidroelétricos tem sido realizada 

para o Plano Decenal de Geração desde o ciclo de 2001-2010. As análises são construídas 

a partir da organização dos aproveitamentos hidroelétricos por localização e cronologia 

de operação, com a finalidade de observar as possíveis sinergias espaço-temporais entre 

projetos planejados e implantados numa mesma unidade ambiental. Com base no elevado 

número de projetos, analisam-se conjuntos de projeto nas bacias dos rios Tocantins, 

Paraná e Uruguai e nas sub-bacias dos rio Paranaíba e Iguaçu. 

No caso do conjunto de projetos termelétricos, o objetivo é avaliar os principais 

impactos cumulativos e sinérgicos da operação de um conjunto de UTEs, em particular 

quanto a suas contribuições para o agravamento dos problemas de qualidade do ar e a 

escassez de oferta de recursos hídricos nas regiões afetadas. 

Por fim, tem-se a etapa de avaliação ambiental de projetos específicos, com base 

nos critérios de viabilidade ambiental e processual, cujos resultados sintetizam a 

viabilidade socioambiental de cinqüenta projetos hidroelétricos e 83 UHE previstos no 

Plano. Os projetos de alta complexidade ambiental, tanto no que se refere à 

sustentabilidade dos recursos naturais como ao atendimento à sustentabilidade social são 

rejeitados ou classificados qualitativamente com notação “vermelha”. Há ainda duas 

categorias de classificação de projetos: de notificação “verde”, que representa projetos de 

pouca complexidade nas dimensões de análise e processo de licenciamento, compatíveis 

com a etapa de desenvolvimento; e a de notificação “amarela”, que representa projetos de 

complexidade significativa em alguma das dimensões ambientais ou em ambas. 

O processo de AAE no setor elétrico traz algumas novidades à prática 

experimentada até então no Brasil. Inicialmente, deve-se destacar que o esforço do setor 

tem origem na definição de metodologia compatível com o processo de planejamento 

setorial e adequada às etapas e aos procedimentos técnicos de análise e proposição de 

planos, programas e projetos para a tomada de decisão. Trata-se de tentativa de alinhar a 
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aplicação da AAE ao processo de planejamento setorial, para ampliar ou de implementar 

os processos de avaliação ambiental antes adotados pelo setor.  

Outro aspecto diz respeito à tentativa de definir critérios mínimos que balizem o 

processo de avaliação pelo o uso de indicadores de sustentabilidade. Definidos pelas 

equipes técnicas do setor, os aspectos socioambientais passam a ser objeto , também, de 

uma abordagem de uso sustentável dos recursos ambientais e identificação de possíveis 

conflitos associados a outros usos. Além disso, o processo expõe o forte traço associado à 

incerteza do licenciamento ambiental, avaliando a possibilidade de não se atingir os 

planejados objetivos de geração de energia elétrica.  

Merece, ainda, destacar que os resultados das análises (quer individual, quer de 

conjunto de projetos e do próprio plano de geração) são desenhados para possibilitar a 

sua apropriação pela instância de tomada de decisão (desde que haja vontade política), 

numa clara tentativa de abordagem da variável ambiental como condicionante e não 

como restrição das opções estratégicas para a geração de energia elétrica. Mais ainda, que 

o processo procura integrar ao planejamento setorial as condicionantes das políticas de 

uso de recursos hídricos e de conservação ambiental.  

O viés da avaliação de impacto ambiental está presente nas análises dos efeitos 

socioambientais, bem como nas discussões sobre a cumulatividade e a sinergia de 

impactos de empreendimentos co-localizados, revelando-se as bacias hidrográficas como 

unidades de planejamento e de referência para a consolidação das análises. Além disso, 

cabe ressaltar a grande preocupação de encaminhar a discussão sobre o processo de 

licenciamento ambiental. De inovador, o estudo traz a discussão da viabilidade 

processual de empreendimentos, considerando a integração de três requisitos de controle 

ambiental: autorização para a supressão de vegetação, outorga de uso da água e 

concessão de licença ambiental. 

Finalmente, cabe ressaltar que o processo centrou-se no envolvimento apenas do 

público envolvido no planejamento setorial, sem contar com a participação de outros 

grupos de interesse ou representantes dos segmentos sociais.  
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2.4.4.Complexo do Rio Madeira39 

O Complexo do Rio Madeira compreende dois barramentos, com potência 

instalada de 3.580 MW, no caso do Santo Antônio, e de 3.300 MW, no caso de Jirau, 

além de cerca de 4.000 km de hidrovia e 1.700 km de linhas de transmissão, localizados 

na Amazônia brasileira. A construção das duas usinas hidroelétricas, integradas a um 

sistema de eclusas, permitirá a superação de dois impedimentos à navegação, constituídos 

pelas cachoeiras de Santo Antônio e Jirau, e a transposição de outros vinte obstáculos no 

trecho de 340 km que separa Porto Velho de Abunã, no Estado de Rondônia. Assim 

sendo, a proposição do Complexo do Madeira não se limita à implantação de hidrelétricas 

para atender à demanda de energia dos cenários de crescimento econômico do País. 

Compreende investimentos para a superação de barreiras à navegação e para implantação 

de linhas de transmissão que permitirão integrar as duas UHEs ao Sistema Interligado 

Nacional (SIN).  

A discussão sobre a viabilidade do Complexo do Madeira mobiliza diferentes 

grupos de interesse dos setores público e privado e de entidades não-governamentais 

nacionais e internacionais, com interesses distintos e muitas vezes conflitantes. Também 

envolve suas interações e sinergias com investimentos co-localizados que constam do 

Plano Plurianual do Governo Federal,. Muitos deles também têm potencial como 

estruturantes do desenvolvimento regional, não somente localizados no estado de 

Rondônia, mas situados nos estados do Mato Grosso, Amazonas e Acre, além dos 

departamentos fronteiriços do Peru e da Bolívia. 

O estudo de AAE seguiu uma metodologia que procura discutir os efeitos 

ambientais, sociais e econômicos da implantação do Complexo do Madeira a partir da 

definição sua caracterização física e da identificação de um conjunto de 

empreendimentos concorrentes. Delimita-se a região de estudo segundo critérios 

específicos, fazendo-se a análise do quadro referencial básico das condições de 

sustentabilidade ambiental, social, econômica e institucional. As condicionantes 

ambientais e sociais à ocupação da região são explicitadas, observando-se os fatores 

                                                 
39 Texto elaborado com base no relatório final “Complexo do rio Madeira: Avaliação Ambiental Estratégica”, 
FURNAS, Construtora ODERBRECHT S.A e ARCADIS TETRAPLAN, 2005, Brasília, 169p.  
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históricos que diferenciam os processos de ocupação e uso dos recursos ambientais. Dá-

se especial atenção às áreas protegidas (Unidades de Conservação e Áreas Indígenas) e às 

áreas prioritárias para a criação de novas Unidades de Conservação. Analisam-se outros 

instrumentos de política ambiental quanto ao seu estado de implementação, como no caso 

dos zoneamentos estaduais e dos corredores ecológicos. 

São discutidos os dois modelos de desenvolvimento da região: (a) exógeno, que se 

expressa no estado de Rondônia e se caracteriza pela ocupação devida aos fluxos 

migratórios a partir do final da década de 1970; (b) modelo endógeno, típico do estado do 

Acre, no qual se tem a presença marcante de populações tradicionais com forte 

organização social e importante histórico de participação na conservação e na defesa do 

meio ambiente. A análise dos dois modelos abrange também as vocações econômicas e as 

novas tendências de crescimento, como a expansão da soja. 

O estudo avalia a inserção do Complexo nas políticas setoriais de energia e 

transportes, assim como a da região de estudo na política ambiental de proteção da 

Amazônia. São definidos os pressupostos ou fundamentos que embasam a identificação e 

as análises dos efeitos de longo prazo da implantação do Complexo e os procedimentos 

de participação social no processo de AAE. O estudo encerra-se com subsídios para a 

tomada de decisão, considerando-se as análises ambientais realizadas e as contribuições 

recebidas dos vários debates e encontros havidos com os grupos de interesse. Apresenta-

se uma proposta de agenda de continuidade do processo de acordos e alinhamentos para a 

inserção regional adequada do Complexo do Rio Madeira. 

Cabe destacar três aspectos referentes a este estudo de AAE. O primeiro diz 

respeito à sua motivação, que foi a perspectiva de se trabalhar as diversas dimensões da 

sustentabilidade40 em processos de avaliação ambiental de conjunto de projetos e projetos 

co-localizados. A segunda envolve a adaptação do conceito de AAE ao tipo de uso que 

lhe foi dado no presente caso: “procedimento sistemático de identificação e de avaliação 

dos efeitos de projetos estruturantes, de modo a assegurar, o mais cedo possível, aos 

processos de planejamento e de tomada de decisão das diversas instituições envolvidas, 

a integração e a sustentabilidade das dimensões econômica, político-institucional e, 

                                                 
40 As dimensões de sustentabilidade referenciadas pelo estudo são aquelas definidas na Agenda 21 brasileira: ecológica, 
ambiental, social, política, econômica, demográfica, cultural, institucional e espacial. 
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principalmente, social e ambiental da região onde se inserirão”. Chamam atenção nessa 

adaptação conceitual os seguintes aspectos: 

(a) A combinação de enfoques (setorial – energia e transportes, versus regional – 

espacialidade regional e ambiental); 

(b) A identificação de efeitos e não de impactos ambientais: o interesse é o de 

designar as mudanças significativas em processos instaurados em uma dada 

região. Ao focalizar os grandes efeitos41 que o capital físico e institucional 

poderá aportar na região, o estudo procura averiguar as sucessivas alterações 

que poderiam se propagar nas esferas econômica, social, ambiental e 

institucional e suas respectivas formas de sustentabilidade; 

(c) O papel dado à AAE de contribuir no processo de governança entre as várias 

instituições envolvidas e interessadas; 

(d) O papel esperado da AAE de auxiliar a tomada de decisão subjacente ao 

processo de implantação do Complexo do Rio Madeira. 

O propósito de fazer uso da AAE neste caso relaciona-se à possibilidade de seus 

resultados poderem colaborar para a discussão dos referenciais estratégicos do 

planejamento regional (ocupação daquela região da Amazônia) e setorial (energia e 

transportes) e para uma programação de investimentos prioritários voltados à integração 

regional dos três países. Ainda, fornecer insumos técnicos para a discussão da viabilidade 

socioambiental, considerando-se os critérios de elegibilidade das agências multilaterais 

de crédito, e para a formação de um arcabouço institucional formado por grupos de 

interesse associados à implementação do Complexo. 

Para a caracterização dos efeitos do Complexo do Rio Madeira, que configuram 

processos de médio e de longo prazo, formula-se um cenário desejável para a região, uma 

visão do futuro, por dimensão de sustentabilidade. Estrutura-se, também, o processo de 

participação social, com a definição previa de critérios para a seleção de participantes e a 

agenda de eventos. Inicialmente, os diálogos com os grupos de interesse são orientados 

por listas de perguntas sobre os gargalos e custos de transportes e de energia, com base 

                                                 
41 O estudo apresentou uma diferenciação conceitual entre efeitos versus impactos ambientais. Para fins das análises 
desenvolvidas pelo estudo, a designação “efeitos” é usada “para designar mudanças significativas em processos 
instaurados, em uma dada região, diferentemente das análises de impactos ambientais típicas de estudos de 
EIA/RIMA” (p. 5. Relatório Final, Junho de 2005). 
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em atributos que expõem as bases do quadro-problema regional e nacional. A segunda 

rodada de diálogos envolve a avaliação dos efeitos identificados por dimensão de 

sustentabilidade. 

As informações resultantes são organizadas na forma de subsídios à tomada de 

decisão, de maneira a possibilitar o entendimento em torno de quatro questões: 

(1) Quais os efeitos sobre as dimensões econômica, social, ambiental e 

institucional decorrentes da implantação do Complexo do Madeira? 

(2) Como esses efeitos se distribuirão na Região de Estudo? 

(3) Qual a avaliação que se tem desses efeitos, considerando seus atributos e 

intensidades? 

(4) Quais os subsídios e recomendações que devem embasar os acordos, no 

contexto da matriz institucional, que propiciem a concepção de novas ações 

relacionadas aos PPP? 

Finalmente, foram geradas recomendações para cada conjunto de efeitos por 

dimensão de sustentabilidade ambiental e proposta de agenda para possibilitar o avanço 

nos acordos para a inserção sustentável do Complexo do Rio Madeira na região.  

Uma análise deste processo de aplicação da AAE permite identificar alguns 

aspectos. Inicialmente, é importante atentar para o momento da proposição de uso da 

AAE: a decisão política inerente ao planejamento setorial de implantar o Complexo já 

estava tomada, sendo que os projetos faziam parte da carteira de investimentos do PPA e 

da iniciativa IIRSA, organização esta que dirige o planejamento e a discussão política de 

integração regional latino-americana.  

O debate sobre a viabilidade ambiental das duas hidroelétricas estava na ordem do 

dia da agenda ambiental no Brasil, uma vez que esses empreendimentos já estavam em 

processo de licenciamento ambiental no IBAMA (tanto é que o parecer conjunto do 

MMA de avaliação do estudo de AAE é feito por ter sido o estudo enviado ao Ministério 

por aquele órgão licenciador – Ofício Circular 009/2005, da Diretoria de Licenciamento e 

Qualidade Ambiental). Mais uma vez, tem-se a AAE usada para resolver questões 

associadas ao processo de licenciamento ambiental. Aqui, cabe destacar uma indicação 

de tendência do uso da AAE em nosso País: parece haver uma demanda de estudos 

ambientais adicionais para avaliar questões e aspectos que deixaram de ser tratados nos 
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estudos de impacto ambiental. Essa demanda parece ser devida à atitude das equipes de 

consultoria e dos especialistas em meio ambiente, ganhando ressonância na opinião de 

em diversos grupos de interesse, que propõem e passam a fazer uso da AAE para discutir 

questões pertinentes aos processos de avaliação de impacto ambiental, conforme rezam 

os regulamentos, por exemplo, a cumulatividade de impactos ambientais e as implicações 

ambientais secundárias (impactos ambientais indiretos) decorrentes da implantação de 

empreendimentos ditos estruturantes.Um ajuste ou aperfeiçoamento nos processos de 

proposição de termos de referência ou de instruções técnicas de EIA/RIMA por parte dos 

órgãos licenciadores poderia evitar esse tipo de demanda, contribuindo para a prática da 

AAE no Brasil fosse mais direcionada aos propósitos e funções do instrumento. 

Um segundo aspecto que não fica claro n estudo de AAE diz respeito às 

implicações de atendimento à demanda de energia elétrica e implantação de hidrovias, 

considerando-se os potenciais efeitos do Complexo do Madeira na matriz energética e na 

matriz de transportes brasileiras. Não há discussão de natureza estratégica dos aspectos 

que determinam a opção por este complexo como o melhor caminho para a consecução 

dos objetivos de desenvolvimento nacional e regional.  

Há uma orientação bastante clara de procurar abordar a questão da 

sustentabilidade segundo os dois modelos de desenvolvimento acima citados e as 

dimensões de sustentabilidade definidas pela Agenda 21. Os efeitos por dimensão de 

sustentabilidade são trabalhados com base na consulta aos grupos de interesse e propostos 

a partir de cenários desejáveis. Este processo é adotado com vistas à definição de 

objetivos para a região, em função da implantação do Complexo e de suas conseqüentes 

transformações potenciais.  

Outro aspecto é a aplicação da AAE a projetos estruturantes ou de grande vulto, 

que se particularizam por seus efeitos de natureza estratégica ou pelo elevado potencial 

de indução de novas ações de desenvolvimento e ocupação do território. Não creio que a 

crítica deva ficar vinculada à discussão de caber ou não a aplicação da AAE a projetos 

estruturantes. O que interessa, e não está clara, é a natureza estratégica da decisão a ser 

tomada, pois não se descrevem no estudo, os sistemas de planejamento nem as instâncias 

responsáveis dos setores de energia, transportes e meio ambiente. De fato, o que parece 

se revelar é a preocupação com a concessão, ou não, da licença ambiental. Não é próprio 
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do entendimento de aplicação da AAE o encaminhamento de questões com vistas à 

solução de problemas relacionados à boa prática da avaliação de impacto ambiental 

apontados no processo de licenciamento ambiental.  

Finalmente, o estudo de AAE não considera a hipótese de não realizar o 

Complexo do Rio Madeira nem as implicações e efeitos decorrentes desta decisão nos 

contextos latino-americano, regional (amazônico) e nacional, em particular no que se 

refere à geração de energia elétrica.  

2.4.5. Rodoanel – São Paulo42 

O caso do Rodoanel tem as suas especificidades, mas segue a tendência da 

experiência brasileira de fazer uso da AAE para lidar com as insuficiências do processo 

de avaliação de impacto e licenciamento ambiental de projetos estruturantes ou de grande 

vulto, acima mencionado.  

Quando da decisão sobre o estudo de AAE, o contexto do Projeto Rodoanel era o 

seguinte: (a) trecho Oeste já construído e em operação; (b) EIA dos demais trechos em 

análise; (c) demandas de Audiências Públicas (AP) por: ajuste nos traçados propostos, 

com vistas à proteção de mananciais; métodos de construção adequados para em áreas 

protegidas; maior articulação com as políticas metropolitanas (preocupação com os 

efeitos de indução da ocupação humana em áreas de proteção de mananciais; (d) 

exigência pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) de estudos sobre os 

efeitos do empreendimento na dinâmica metropolitana; (e) definição de nova estratégia 

de implantação do Rodoanel, por trechos, fracionando-se o licenciamento ambiental. 

A proposição de construção de um anel rodoviário na Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP) data dos anos 1970. No início da década passada, o governo estadual 

retomou os planos de construção do anel, objetivando ordenar o tráfego de transposição 

da RMSP, separando-o dos fluxos internos de modo a aliviar a sobrecarga do sistema 

viário metropolitano, hierarquizar e estruturar o transporte de passageiros e cargas na e 

                                                 
42 Os dados referentes ao Projeto Rodoanel foram retirados do relatório final “AAE do Rodoanel de São Paulo”, 
elaborado pela Fundação Escola de Sociologia e Política,, 2004, São Paulo, 146p. 
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permitir a integração intermodal do transporte, por meio de sua articulação com o Ferro-

anel Sul e com os Centros Logísticos Integrados (CLI).  

O projeto foi concebido em quatro partes, as alças. A alça Oeste foi construída no 

período de 1998 a 2002, sendo que a proposição da AAE ocorreu quando da discussão 

com o CONSEMA a respeito do licenciamento ambiental das demais alças, em particular 

por conta dos questionamentos em torno das alças Sul e Norte, cujo traçado corta áreas de 

proteção de mananciais e remanescentes de Mata Atlântica. A decisão do setor de 

transportes do governo estadual foi a de renomear o projeto para Programa Rodoanel e 

encaminhar a elaboração de um estudo de AAE para ser submetido à apreciação do 

conselho. 

A AAE teve como objetivo identificar os efeitos do Rodoanel sobre o ambiente 

natural e o ambiente construído, com ênfase em: impactos indiretos e de desenvolvimento 

induzido em escala metropolitana e sub-regional; nas sinergias e interferências com 

outras políticas, programas e empreendimentos previstos nas diversas sub-regiões da 

RMSP; identificação das ações estratégicas necessárias para mitigar ou compensar os 

efeitos adversos e potencializar os efeitos benéficos. O entendimento era que esses 

elementos técnicos deveriam ser identificados antes dos estudos ambientais vinculados ao 

processo de licenciamento.  

Ressalte-se, ainda, que a AAE não teve como propósito avaliar a sustentabilidade 

global da RMSP e propor uma eventual reorientação das políticas públicas. O âmbito do 

estudo de AAE foi consentâneo com o contexto institucional das decisões que estavam 

em pauta: a avaliação do empreendimento segundo numa estratégia de inserção sócio-

urbano-ambiental, numa perspectiva de um programa de transporte articulado a outros 

programas setoriais, para assegurar a adequada integração do Rodoanel no contexto 

metropolitano e ambiental, como determina o CONSEMA, em sua Deliberação no. 44/97.  

 Seus objetivos foram avaliar as opções e alternativas de ação do Poder Público 

estadual quanto à concepção e à implementação do programa. Assim, identificaram-se os 

temas ou as questões sociais, ambientais e urbanísticas relevantes e de natureza 

estratégica para:  

(a) Avaliar de forma ordenada a magnitude e a importância relativa dos 

efeitos e inter-relações do Programa Rodoanel e o meio ambiente, e 
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(b)  Avaliar a sustentabilidade sócio-ambiental do Programa.  

Os promotores do estudo de AAE procuraram, com a sua realização, atender a 

deliberação do CONSEMA, feita por ocasião da emissão da Licença Prévia do Trecho 

Oeste, de preparar estudo ambiental para o empreendimento do Rodoanel como um todo 

no contexto do planejamento integrado de transportes e desenvolvimento metropolitano e 

estabelecer diretrizes de orientação à revisão dos projetos de engenharia e à elaboração 

dos EIA e dos RIMA, dos demais trechos a serem construídos.  

A metodologia fez uso de análises qualitativas e quantitativas, de técnicas de 

projeção e modelos de simulação para a descrição de situações futuras, considerando a 

continuidade, ou não, de implantação do programa (uso de cenários). A definição do 

quadro-problema fez uso dos questionamentos da sociedade civil por conta das 

audiências públicas de discussão do licenciamento ambiental do empreendimento. Além 

disso, procurou avançar na avaliação dos efeitos do empreendimento sobre a qualidade 

ambiental na RMSP, especialmente nos fatores estratégicos para a tomada de decisão e a 

formulação de propostas que definam claramente os compromissos com a 

sustentabilidade sócio-ambiental, indicando as alternativas para solução das interfaces 

com as demais políticas setoriais e ações em curso na área de intervenção. 

A resposta às questões estratégicas formuladas requereu a análise dos efeitos do 

Rodoanel frente a um conjunto de temas ambientais e socioeconômicos capazes abarcar 

os principais aspectos que condicionam as decisões estratégicas a serem avaliadas. A 

abordagem dos temas foi feita segundo os seguintes cortes territoriais principais: (a) na 

metrópole como um todo e (b) no anel peri-urbano. A AAE avaliou também a viabilidade 

ambiental do programa, inclusive quanto à estratégia de implantação gradativa, por 

trechos ou alças, e as prioridades de gestão na seqüência das ações de implantação. 

Os resultados levaram à revisão da proposta original do Rodoanel, concebido 

agora como um Programa integrado por um empreendimento principal (ou projeto 

âncora) – a rodovia – e um conjunto de ações articuladas no âmbito das suas interfaces 

sócio-ambiental e urbana na área de influência.  

A implementação do processo de AAE foi conduzida pela Secretaria do 

Transportes com a participação da equipe técnica da DERSA e com o apoio de 
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consultoria especializada, e foi simultânea à retomada dos projetos de engenharia e 

estudos de impacto ambiental do Trecho Sul.  

Uma primeira avaliação sobre o estudo de AAE do Rodoanel permite constatar a 

tendência de a prática em AAE no Brasil ser induzida ou motivada por questionamento 

oriundo do processo de licenciamento ambiental. Mais do que induzidos, os estudos de 

AAE são fortemente influenciados pela discussão dos impactos ambientais dos 

empreendimentos estruturantes. Talvez por associar-se a AAE quase sempre a tais 

projetos, a influência da AIA seja tão presente, fazendo com que falte a racionalidade 

mais estratégica desse instrumento. Tem-se, no caso do Rodoanel, uma experiência de 

AIA de PPP (no caso, de um programa, como definido pelos seus proponentes) e que se 

volta à verificação ex-post das propostas de projeto, isto é, dos impactos decorrentes da 

proposta de solução de uma problema que justifique o planejamento do desenvolvimento. 

O resultado do processo de AAE é, então, uma série de recomendações de escopo 

incipiente em termos de temas estratégicos. Os temas associados aos conflitos entre os 

interessados na realização do empreendimento e os de opinião contrária permanecem, a 

despeito do conjunto de recomendações, como temas a serem conduzidos pelos estudos 

ambientais no âmbito do licenciamento dos demais trechos. Os resultados da AAE não 

foram validados ou referendados pelos grupos de interesse.  

A intenção da realização da AAE foi encaminhar mais uma tentativa de validar a 

decisão de implantar o Rodoanel, como melhor solução para os problemas de transportes 

e tráfego de veículos na RMSP. Não foram discutidas as implicações ambientais de 

outras possíveis opções para lidar esses problemas. Os cenários trabalhados discutem os 

impactos da implantação do programa e os impactos de sua não-implantação, o que 

permite ter clareza que melhor teria sido aplicar a AAE na instância mais estratégica de 

planejamento, na qual estas opções deveriam ter sido discutidas. 
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2.4.6. Programa Rodoviário em Minas Gerais (PRMG)43  

Este estudo de AAE tem por objetivo definir as estratégias e bases para uma 

tomada de decisão ambientalmente sustentável sobre o conjunto de iniciativas contidas 

no Programa Rodoviário de Minas Gerais, de modo a atender a expansão e melhoramento 

da rede rodoviária desse estado. É parte do processo de implantação dos Núcleos de 

Gestão Ambiental (NGA) nas secretarias estaduais e de implementação da prática em 

AAE. 

Os propósitos de realização desse estudo compreendem:  

(a) Fornecer diretrizes ambientais, bem como informação e dados sistematizados, 

para o planejamento das etapas seguintes do desenvolvimento da malha 

rodoviária em MG; 

(b) Prover de elementos para o planejamento e a melhoria do sistema rodoviário 

federal, bem como para o planejamento das ações com outros setores 

governamentais no estado (desenvolvimento industrial, agrícola e mineração). 

(c) Subsidiar as decisões da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas 

(SETOP) quanto a: 

• Estabelecimento de prioridades de intervenção; 

• Antecipação dos impactos ambientais negativos; 

• Reformulação de traçados de vias para prevenção de impactos 

significativos e redução de custos ambientais; 

• Prevenção dos impactos induzidos ou de impactos cumulativos de 

intervenções em sistemas ambientais de alta fragilidade; 

• Redução de eventuais conflitos da implantação e operação de 

rodovias com a população e outras atividades econômicas. 

A aplicação da AAE está associada ao processo de planejamento da recuperação, 

melhoria e ampliação da malha rodoviária em Minas Gerais. Considera um período de 

planejamento de 2007 a 2016, envolvendo a tomada de decisão quanto à definição de 

                                                 
43 Texto elaborado com base no Relatório Final (versão preliminar) do Estudo de AAE do Programa Rodoviário de 
Minas Gerais, elaborado por Consultoria de Engenharia e Economia (CSL) para a Secretaria de Estado de Transportes, 
em julho de 2007, volume I.  
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prioridades e de opções de traçado das rodovias, alem da discussão de novas intervenções 

em função do papel estratégico que a malha rodoviária mineira tem para o transporte 

entre as regiões Sul, Centro-Oeste, Sudeste do País, bem como para o desenvolvimento 

econômico do estado. 

A discussão dos resultados da AAE com a sociedade civil e os grupos de interesse 

está programada para ser conduzida em todo o estado, por intermédio de processo de 

consulta pública no âmbito do COPAM (Comitê de Política Ambiental). 

A metodologia adotada compreende as seguintes etapas: 

(a) Definição e avaliação do quadro-problema do setor de transportes rodoviários 

em Minas Gerais, considerando-se as malhas federal e estadual. 

(b) Definição dos fundamentos para a formulação do PRMG, suas principais 

intervenções, objetivos, indicadores ambientais, público-alvo e período de 

implementação. 

(c) Análise institucional e legal (requisitos legais ambientais, questões ambientais 

com interface com o licenciamento, legislação vigente, prática do 

licenciamento ambiental, análise institucional dos setores rodoviário e 

ambiental nas esferas federal e estadual) 

(d) Definição da região de estudo, com a definição de critérios para a delimitação 

e áreas de influência do PRMG. 

(e) Análise dos impactos ambientais por regiões de planejamento, segundo à 

qualidade e à vulnerabilidade ambiental. 

(f) Identificação dos atores, grupos de interesse e conflitos sociais 

(g) Intervenções do PRMG com outros programas de governo (setores de 

transportes, turismo, meio ambiente, agropecuária, mineração e industrial e 

projetos não governamentais) 

(h) Definição de cenários de referência e de desenvolvimento com identificação 

das condicionantes ambientais por macro-temas 

(i) Identificação dos benefícios sócio-econômicos. 

(j) Identificação e avaliação qualitativa dos impactos ambientais estratégicos 

[análise em dois níveis de aproximação: potencial geral de impactos do 
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PRMG; e identificação e qualificação do potencial de impacto ambiental das 

rodovias. ] 

(k) Matriz de decisão e análise integrada de índice custo/benefício e índice 

ambiental  

(l) Conclusões e recomendações sobre temas relevantes da AAE. 

A discussão de sustentabilidade foi orientada pelas diretrizes e pelos cenários de 

desenvolvimento propostos pelo Governo de Minas Gerais. O estudo desenvolveu-se 

considerando o cenário tendencial (2016) e um cenário de referência I (conquista de um 

melhor futuro), que está fundamentado em uma visão de sustentabilidade do 

desenvolvimento (prosperidade econômica, melhoria social, conservação do meio 

ambiente e revigoramento político do Estado de Minas Gerais que assume uma posição 

de liderança nacional). Não houve processo de construção de uma visão de futuro 

compartilhada com a sociedade vis-à-vis os objetivos e intervenções do PRMG. 

O estudo de AAE do PRMG tem viés da avaliação de impacto ambiental, com 

claras intenções de avaliar a viabilidade ambiental das intervenções propostas e orientar o 

processo de licenciamento ambiental. Por outro lado, ao identificar os impactos 

ambientais estratégicos por intervenções e conjunto de intervenções propostas, segundo o 

porte e o potencial poluidor, contribui para que avance na antecipação de impactos 

negativos, possibilite a reformulação de intervenções planejadas, auxilie no 

encaminhamento de impactos induzidos e cumulativos e contribua para a redução de 

eventuais conflitos associados. A representação da análise integrada do índice de 

benefício sócio-econômico e do índice ambiental em uma matriz de decisão é um fator 

que contribui para uma nova postura setorial para o encaminhamento das questões 

ambientais frente os objetivos do PRMG. 

Cabe salientar que o estudo de AAE do PRMG foi proposto, segundo os termos 

de referência definidos, para possibilitar a análise prévia dos impactos estratégicos e da 

viabilidade ambiental dos projetos de implementação do Programa. Para esse fim, foram 

definidos indicadores desses impactos para o acompanhamento da evolução de cada tema 

e recomendações para potencializar os efeitos positivos.  Além disso, o estudo de AAE 

também consolidou recomendações importantes sobre a diminuição das desigualdades 

regionais, cujos estímulos não estão vinculados ao PRMG. Revelou, ainda, uma demanda 
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de regularização de rodovias federais (licenciamento e correção de danos ambientais), 

destacou a importância de novas bases de governança do setor de transportes com outras 

políticas públicas estaduais e gerou insumos técnicos importantes com base na 

viabilidade ambiental dos projetos para o processo de licenciamento ambiental. 

Por fim, cabe assinalar que esta iniciativa contou com processo independente de 

avaliação e validação dos resultados de cada etapa de desenvolvimento do estudo, 

realizado pelo Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ. 

2.5. Avaliação comparativa da experiência brasileira em AAE  

Para fins da avaliação sugerida, os estudos de caso analisados no item anterior são 

comparados entre si vis-à-vis os critérios definidos pela IAIA para a boa prática de AAE. 

Os critérios definidos pela IAIA e apresentados no Quadro 1.4 (no capítulo anterior) são 

reapresentados visando facilitar o entendimento dos resultados descritos, a seguir, no 

Quadro 2.5 

Quadro 2.5 – Critérios bom desempenho da AAE 

Critérios Observações 

Integração  

(estar integrado ao 

processo de PPP) 

 Possibilita dirigir as inter-relações entre os aspectos sociais, ambientais e econômicos. 

 Possibilita um processo de avaliação ambiental adequado para as decisões estratégicas relevantes 

para a consecução dos objetivos de sustentabilidade. 

Dirigida à 

sustentabilidade 
 Facilita a identificação de opções de desenvolvimento e de alternativas mais sustentáveis 

Com Foco 

 Torna disponíveis informações suficientes, confiáveis e no formato adequado para planejadores e 

tomadores de decisão. 

 Concentra-se nos temas-chave 

 É formatada para processos de decisão 

 É custo-efetivo em recursos e tempo 

Verificável  

 É de responsabilidade de quem planeja e de quem tem a responsabilidade pela tomada de decisão 

 É executada com rigor técnico 

 É submetida a processos independentes de verificação e de validação 

 Documenta e justifica como os temas de sustentabilidade são levados em conta na tomada de 

decisão. 
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Critérios Observações 

Participativa 

 Informa e envolve público interessado e afetado e instituições de governo no processo de tomada 

de decisão 

 Leva em consideração as sugestões e preocupações da sociedade na documentação da AAE e na 

decisão  

 Torna disponível a informação associada ao processo de avaliação ambiental 

Iterativa 

 Possibilita que as informações da avaliação ambiental estejam disponíveis a tempo para 

possibilitar que sejam consideradas na tomada de decisão 

 Disponibiliza informação sobre os atuais impactos associados à implementação da decisão 

estratégica de maneira a possibilitar se a decisão deve ser revista e a fornecer bases para decisões 

futuras adicionais. 

Fonte: IAIA, 2001  
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Tabela 2.1 – Análise comparativa AAE no Brasil 

Estudos 

de Caso 
Foco Verificável Participativa Interativa – Integrada Dirigida à sustentabilidade 

GASBOL 

Concentrou-se em questões 

estratégicas relacionadas às 

mudanças que seriam provocadas 

nos dois países pela implantação 

do projeto. Não se envolveram 

diretamente no estudo os 

tomadores de decisão dos dois 

países  

Seguidas as diretrizes 

metodológicas acordadas com o 

BID. 

Não fez uso de 

processo 

independente de 

avaliação.  

Fez uso de 

especialistas. 

Contou com acesso às 

informações; não 

desenhou processo 

específico de discussão 

com a sociedade. 

 

A decisão de realizar o projeto já estava 

tomada; obra com licenciamento 

concedido.  

Contribuiu para o processo de tomada de 

decisão de concessão de financiamento 

por agência multilateral de 

financiamento. Tornou disponível 

informação sobre os atuais impactos 

associados à implementação da decisão 

adotada. 

Não discutiu opções de desenvolvimento para 

a solução do quadro-problema. 

Discutiu a oportunidade de opções mais 

amigáveis ambientalmente com redução de 

poluição e de perda de biodiversidade; 

indicou possíveis comprometimentos sociais 

ligados à qualidade de vida de populações 

indígenas e tradicionais na Bolívia e no 

Brasil. 

CAMAMU 

Concentrou-se em definir opções 

de E&P, considerando todas as 

etapas da atividade; avaliou a 

cumulatividade de impacto da 

cadeia de produção e abordou 

alternativas para o uso do gás, 

como no caso de oportunidades 

para a implantação de usinas 

termoelétricas.  

Elaborada sem diretrizes; definiu 

metodologia e termos de 

referência próprios entre as 

partes envolvidas. 

Não teve processo 

independente de 

verificação. 

Executada com 

rigor técnico. 

Definiu processos 

específicos de consulta 

e acesso às informações 

por parte de grupos de 

interesse. 

Discutiu desde o 

processo metodológico 

a produtos 

intermediários e finais. 

Levou em consideração 

sugestões e 

preocupações da 

sociedade. 

A decisão na esfera do planejamento 

setorial de haver atividade de petróleo na 

região já estava tomada. O foco das 

discussões foi o de ajudar a construção 

de opções de bases possíveis para o 

desenvolvimento das atividades de E&P 

na região. A decisão envolvida era de 

natureza empresarial e não de governo. 

Tornou as informações ambientais 

disponíveis a tempo do planejamento 

empresarial e da definição de estratégias 

de investimentos. 

A discussão foi conduzida sobre a 

oportunidade de entrada de recursos advindos 

da atividade petrolífera para o 

desenvolvimento regional; o foco na 

sustentabilidade envolveu o debate sobre os 

conflitos com o turismo e a pesca. A não 

implantação das atividades de petróleo foi 

abordada revelando um cenário tendencial de 

degradação ambiental e social associada a 

não sustentabilidade das atividades 

econômicas existentes. 

Identificou alternativas mais amigáveis 

ambientalmente para a E&P de petróleo e gás 

natural. 
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Estudos 

de Caso 
Foco Verificável Participativa Interativa – Integrada Dirigida à sustentabilidade 

Plano 

Decenal 

Tornou disponíveis as 

informações necessárias para os 

planejadores setoriais, no 

formato adotado pelo setor. 

Abordou cumulatividade; 

Fez uso de diretrizes setoriais 

para avaliação ambiental. 

Concentrou-se em temas-chave 

Não fez uso de 

processo externo de 

verificação dos seus 

resultados. 

Executada com 

rigor técnico. 

Processo interno ao 

setor elétrico; sem 

consulta prévia à 

sociedade ou a grupos 

de interesse 

Informações disponíveis em tempo de 

serem consideradas no processo de 

tomada de decisão; tornou disponíveis 

informações sobre os impactos 

associados à adoção de possíveis opções 

à consecução dos objetivos de 

desenvolvimento. 

Definiu visão de sustentabilidade em relação 

aos requisitos de energia elétrica para o 

desenvolvimento do país. 

Complexo 

Rio 

Madeira 

Tratou de informações-chave 

para encaminhar as discussões 

sobre a implantação do 

empreendimento; a decisão sobre 

a realização do programa já 

estava tomada; fortemente 

alinhada à discussão da 

viabilidade ambiental com vistas 

ao licenciamento ambiental 

Fez uso de conceitos que diferem 

dos princípios de AAE adotados 

pelo MMA, sobretudo quanto à 

aplicação da AAE a projetos (a 

AAE foi entendida pelo MMA 

como aplicado às UHEs e não ao 

Complexo do Madeira). 

Executada com 

rigor técnico. 

Fez uso de processo 

específico de 

consulta a grupos 

de interesse. 

Considerou 

questões apontadas 

pelos diferentes 

segmentos 

envolvidos 

A condução do estudo 

foi feita envolvendo a 

sociedade (grupos de 

interesse). 

 

A execução do estudo 

foi feita por segmento 

alheio ao setor público 

(foi realizado por 

demanda empresarial) e 

sem diretrizes propostas 

acordadas com esferas 

do governo.  

Abordou a perspectiva de efeitos 

ambientais no desenvolvimento local e 

regional e não dos impactos ambientais 

associados aos empreendimentos 

propostos. 

As informações ambientais tornadas 

disponíveis não foram entendias pelo 

Ministério do Meio Ambiente como 

aplicáveis ao processo de licenciamento 

ambiental das UHE do Sato Antônio e do 

Jirau (Parecer Técnico Conjunto MMA 

no 001, de 18/01/2006.  

Não discute alternativas à inserção do 

Complexo do Madeira; a informação 

resultante reflete a opção de não 

discussão de alternativas. 

Discutiu a sustentabilidade nas várias 

dimensões a partir da existência do 

Complexo; não identificou outras opções de 

desenvolvimento versus sustentabilidade para 

a consecução dos objetivos de geração de 

energia elétrica e de transporte. 
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Estudos 

de Caso 
Foco Verificável Participativa Interativa – Integrada Dirigida à sustentabilidade 

Rodoanel – 

SP 

As informações tornadas 

disponíveis foram usadas para o 

licenciamento ambiental; 

concentrou-se nos temas-chave 

que foram questionados pelo 

CONSEMA-SP. 

 

Sem diretrizes metodológicas 

gerais, regulação ou termo de 

referência; metodologia 

específica proposta.  

Não foi submetida a 

processo de 

avaliação 

independente. 

Executado com 

rigor técnico. 

Não definiu nenhum 

processo formal e 

específico de 

participação; vinculado 

ao CONSEMA-SP; 

acesso às informações 

na WEB. 

ONGs argumentam que o processo não 

está integrado com o planejamento do 

uso do território nem com a política de 

gestão de recursos hídricos; tomada de 

decisão já adotada; disponibilizou 

informação sobre os impactos ambientais 

associados ao programa sem avaliar 

outras opções. Não verificou as suas 

hipóteses de avaliação por meio de 

painéis de especialistas, por exemplo. 

O projeto foi implantado parcialmente antes 

da decisão de formatar o programa; não 

identificação de outras opções para lidar com 

o problema; a solução encaminhada data da 

década de 70. Lidou com as opções desejadas 

pelo setor de transportes do Governo 

estadual. 

Programa 

Rodoviário 

- MG 

Com orientação legal de adoção 

da AAE; sem definição de 

sistema de AAE e de diretrizes 

gerais. Abordou os temas-chave 

que determinam a tomada de 

decisão setorial. 

Desenvolve metodologia 

específica. 

É formatada para o processo de 

decisão setorial (matriz de 

decisão e tempo do processo de 

planejamento de projetos). 

Submetida a 

processo 

independente de 

avaliação e 

validação. 

Foi executada com 

rigor técnico. 

Foi de 

responsabilidade de 

quem planeja e de 

quem toma decisão. 

 

Processo de participação 

social não específico, 

fez uso da estrutura do 

COPAM, órgão 

responsável pela 

concessão de licenças 

ambientais no estado de 

MG. 

Interado ao processo de planejamento 

setorial e formato para que as 

informações possam ser apropriadas pelo 

processo de licenciamento ambiental. 

Disponibiliza informação sobre os atuais 

impactos ambientais associados à 

implementação do Programa a tempo de 

serem consideradas na tomada de decisão 

(sugere ajustes na proposta de 

programa). 

Facilita a identificação de alternativas mais 

sustentáveis; não discute opções de 

desenvolvimento para lidar com o problema 

de transportes, pois só considera o setor 

rodoviário. 

No âmbito do setor rodoviário, discute as 

opções mais viáveis ambientalmente. 

 

Fonte: elaboração própria 
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2.6. Conclusões  

Da prática em AIA, a experiência brasileira deve ser vista como ampla, 

diversificada e sólida. Os avanços são concretos na avaliação de impacto ambiental de 

projetos e no licenciamento ambiental. A necessidade de se rever, ajustar e modernizar 

os sistemas de licenciamento está presente por conta de mais vinte anos de prática e 

ganha prioridade, em especial, por conta dos avanços do País no processo de 

desenvolvimento econômico, de modernização do Estado, de consolidação da 

democracia política e de inserção em uma economia internacional globalizada. 

Por outro lado, essa experiência em avaliação ambiental de projetos também 

sinaliza a necessidade de o Brasil ampliar a abordagem da variável ambiental para as 

instâncias estratégicas de formulação e tomada de decisão das políticas públicas que dão 

forma à consecução dos objetivos de desenvolvimento. É nesse contexto que se passa a 

observar a tendência de adoção da AAE para lidar com esses novos processos.  

De uma maneira geral, o que se pode observar é que a experiência brasileira em 

AAE é diversificada, embora ainda pontual em termos da abrangência das iniciativas. 

Fortemente motivada pela prática da avaliação de impacto ambiental, as discussões 

formais sobre a necessidade de se avançar na concepção de um sistema próprio de AAE 

não se limitam à abordagem de AIA de PPP, embora o dia-a-dia dessa experiência seja 

marcado por avanços e interrupções que comprometem a consolidação do processo. 

Inicialmente fomentada e financiada por agentes internacionais, a experiência 

brasileira em AAE não se limita à abordagem e aos propósitos de iniciativas vinculadas 

ao cumprimento de diretrizes e normativas desses agentes. Avança com experiências 

nacionais, financiadas pelo poder público e pelo setor privado, orientada por demandas 

que emergem do licenciamento ambiental e do amadurecimento da sociedade sobre o a 

necessidade de um processo de desenvolvimento mais sustentável ambientalmente.  

Embora a nossa prática em avaliação ambiental date da década de 80, a 

experiência em AAE passa a acontecer a partir do final da década de 90, com arranjos 

institucionais frágeis ou inexistentes, e iniciativas diversificadas e fortemente motivadas 

pela necessidade de discutir a viabilidade ambiental de projetos estruturantes de 

desenvolvimento. Cabe assinalar que muitos dos estudos são demandados pelas próprias 

agências ambientais envolvidas no processo de licenciamento ambiental e não estão 

vinculados a processos sistemáticos de planejamento setorial ou regional.  
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Os propósitos de aplicação da AAE são diferenciados, embora se possa 

identificar uma abordagem muito ligada à avaliação da cumulatividade de impacto 

ambiental e à discussão sobre viabilidade ambiental de projetos estruturantes do que 

iniciativas ligadas aos processos de formulação de PPP. O uso da AAE como um 

instrumento facilitador da sustentabilidade do desenvolvimento é uma citação 

recorrente, embora poucos estudos determinem metodologias e processos que 

desenvolvam esse propósito. Também, pode-se observar que é pouco destacado ou 

experimentado o papel da AAE para facilitar a governança interinstitucional e a sua 

contribuição à mediação de conflitos. 

De fato, no caso dos projetos estruturantes ou de desenvolvimento, a decisão já 

está tomada a respeito da escolha desses projetos e da sua localização. Tal característica 

define o uso da AAE de base AIA como abordagem predominante da prática da AAE 

no Brasil.  Também, é pouco claro como as avaliações ambientais podem influenciar os 

tomadores de decisão ligados ao planejamento setorial ou formuladores de políticas 

públicas, uma vez que o conjunto de escolhas já está definido. Muitas dessas iniciativas 

são propostas para influenciar a tomada de decisão ligada ao licenciamento ambiental 

desses projetos. Isto é, o foco permanece mais em buscar insumos para possibilitar a 

melhor discussão sobre a viabilidade ambiental de projetos de desenvolvimento do que 

discutir a situação-problema e as implicações ambientais ligadas à consecução de 

possíveis opções estratégicas para o encaminhamento de soluções e a sustentabilidade 

das mesmas. 

Outro aspecto que merece observância diz respeito à participação da sociedade 

nos processos de AAE. Inexistem processos estruturados de mobilização e 

envolvimento de grupos de interesse em torno das discussões mobilizadas pela adoção 

da avaliação ambiental de PPP. Os estudos de caso apontados registram processos de 

participação social semelhantes à prática de AIA ligada ao licenciamento ambiental, isto 

é, audiências ou consultas públicas de caráter informativo. Os resultados dessas 

consultas podem ser absorvidos pelos estudos, embora sem qualquer garantia de 

apropriação por parte dos tomadores de decisão.  

Uma avaliação geral das iniciativas de AAE no Brasil nos permite identificar 

três motivações ou forças de indução:  

(a) Demanda de agências multilaterais de investimentos, na perspectiva de 

avaliar as implicações socioambientais de programas e projetos 

financiados ou co-financiados por essas instituições; 
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(b) Iniciativas próprias de instituições brasileiras, numa perspectiva de avaliar os 

impactos ambientais de projetos, de conjunto de projetos ou de planos de 

desenvolvimento; e  

(c) Iniciativas nacionais motivadas por órgãos responsáveis pelo licenciamento 

ambiental, para avaliação da cumulatividade de impactos socioambientais 

e orientação à concessão ou não de licenças ambientais para 

empreendimentos planejados. 

Mesmo sem um contexto claramente especificado, as lições aprendidas 

decorrentes da experiência brasileira indicam um campo fértil e oportuno para a adoção 

da AAE. Esse contexto é justificado pela retomada do planejamento do 

desenvolvimento no País e pela adoção de perspectivas de longo prazo para a 

consolidação de políticas públicas.  

Outro aspecto relevante diz respeito à mobilização da sociedade em torno de 

requisitos mais severos à concessão de uso de recursos ambientais e à necessidade de 

evoluir no debate sobre a viabilidade ambiental das opções de desenvolvimento, hoje 

limitado à instância do licenciamento de projetos. 

O contexto para a aplicação da AAE existe, embora seja necessária a adoção de 

alguns requisitos:  

(a) Desenvolvimento de sistema de referência para o instrumento, com a 

especificação das possíveis abordagens e a definição do escopos dos temas 

mais estratégicos; 

(b) Definição de uma legislação de apoio e não que imobilize o processo de 

adoção da AAE no Brasil; 

(c) Regras ou diretrizes orientadoras da sua aplicação, inclusive metodologias 

de referência, que possibilitem facilitar o processo subseqüente de 

licenciamento ambiental de projetos. 

(d) Aperfeiçoamento dos processos de planejamento, de forma a possibilitar a 

inserção da AAE em instâncias estratégicas, e a apropriação de suas 

recomendações por parte dos tomadores de decisão; 

(e) Processos mais claros e apropriados e mobilização e do envolvimento da 

sociedade; 

(f) Processos que permitam ou levem à avaliação de opções estratégicas e não à 

legitimação de decisões já tomadas (em particular, nos casos de AAE 

aplicadas a projetos estruturantes de desenvolvimento). 
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(g) Processos estruturados de capacitação e de qualificação em AAE de gestores 

públicos e grupos de interesse, de maneira a evitar a prática associada a 

disputas não resolvidas, como as que emergem das revisões dos EIA de 

projetos. 

Cabe observar, ainda, que o Brasil enfrenta um grande desafio para avançar na 

adoção da AAE: fazer com que se rompa com a visão de impacto ambiental e passe para 

a abordagem estratégica da variável ambiental, isto é, a visão de uso estratégico da base 

de recursos ambientais. Como sinaliza Partidário (2006a), faz-se necessário que o País 

avance numa abordagem menos voltada ao controle e à verificação das PPP (filosofia da 

AIA) e se volte para uma AAE que forneça princípios-chave e critérios de decisão, 

favoreça uma visão mais ampla da sustentabilidade do desenvolvimento e contribua 

para melhorar as práticas de formulação de políticas e planejamento do 

desenvolvimento.  

Finalmente, deve-se assinalar que a introdução da AIA e da AAE no Brasil 

também se deve à influência e motivação por parte das agências multilaterais de 

financiamento, em particular o Banco Mundial e o BID. Na fase da adoção formal do 

instrumento de AIA e de introduzir os requisitos necessários à sua prática, além dessas 

instituições, o Brasil contou com o apoio técnico do Programa das Nações Unidas do 

Meio Ambiente - PNUMA, em particular em iniciativas de capacitação e da 

estruturação das próprias instituições ambientais.  

Por outro lado, os bancos internacionais foram determinantes à criação de 

estruturas próprias de meio ambiente nos setores de infra-estrutura, notadamente no 

setor elétrico. Esse mesmo papel pode ser observado a partir da década de 90 no que diz 

respeito à AAE, como no caso do GASBOL e no contrato TAL, com o setor de energia 

e o Banco Mundial. No entanto, a experiência brasileira em AAE não ocorre 

exclusivamente vinculada a instituições internacionais. Os avanços na capacidade 

técnica do Brasil em AIA também propiciaram o desenvolvimento de iniciativas 

próprias de aplicação da AAE, que na maioria dos casos é financiada diretamente pelo 

Poder Público. 
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Capítulo 3.: A Experiência Internacional da Avaliação Ambiental das Atividades 

de E&P de Petróleo e Gás Natural 

Este capítulo aborda a experiência internacional em avaliação ambiental no 

planejamento de áreas para as atividades de E&P de petróleo e gás natural, com o 

objetivo de subsidiar a discussão do modelo adotado atualmente no Brasil. Para fins da 

análise dessa experiência, foram selecionados os modelos adotados nos Estados Unidos, 

Canadá e Noruega. Os critérios que orientam a seleção desses países são: 

• Experiência consolidada em avaliação ambiental de atividades de E&P de 

petróleo e gás natural e processos estruturados de concessão de blocos. 

• Atividades offshore de E&P de petróleo e gás natural; 

• Existência de situações de conflitos de uso de recursos ambientais entre as 

atividades de E&P e a proteção da biodiversidade. 

O capítulo apresenta, ainda, quatro estudos de caso de atividades de E&P de 

petróleo e gás natural em áreas ambientalmente sensíveis, com o objetivo de ilustrar a 

experiência internacional no uso de processos de avaliação ambiental que orientam a 

tomada de decisão sobre o desenvolvimento, ou não, de atividades petrolíferas em áreas 

com tais características.  

3.1.Estados Unidos da América (EUA)44 

3.1.1.Breves Antecedentes Históricos 

A história da indústria do petróleo está ligada à dos Estados Unidos. No século 

XIX, a sociedade lidava com o problema de identificar uma alternativa ao óleo de baleia 

para a iluminação pública. No nordeste dos EUA, uma ocorrência afetava a acidez dos 

solos, contaminava lençóis d’água e causava incêndios nas plantações: brotava óleo de 

rochas porosas, naturalmente. Pesquisa realizada na Universidade de Yale sobre esse 

óleo determinou o uso do querosene como substituto aos óleos de baleia e de carvão 

para a iluminação pública.  
                                                 
44 O texto sobre a experiência americana foi enriquecido com informações recebidas por conta de visita realizada por 
mim, em outubro de 2007, em função das minhas atividades profissionais, às instituições envolvidas no planejamento 
das atividades de petróleo nos EUA (EPA, MMS, API, FARC, Guarda Costeira, em Washington.) 
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Logo em seguida, o Coronel E.L.Drake inicia a busca pelo óleo no subsolo, 

dando inicio às atividades de perfuração, sendo registradas as primeiras descobertas de 

petróleo, na Pensilvânia, em 1859, a uma profundidade de 21 metros. A partir daí, o que 

se observa é uma “corrida pelo óleo”, dando início a uma das mais promissoras e 

estratégicas atividades econômicas. 

A evolução da indústria de petróleo não fica limitada aos EUA. Com a chegada 

do querosene americano à Europa, em 1860, outras tentativas de perfuração são 

realizadas na Rússia (1873), na Pérsia (atual Irã, 1872) e em Sumatra (1885), 

possibilitando o surgimento de novas empresas (Royal Dutch Oil Co, Shell Transport 

and Trading, Standard Oil, Anglo- Persian, que vai se transformar, por idéia de Winston 

Churchill, na primeira empresa petrolífera estatal, a British Petroleum). Em 1913, 

inicia-se a produção de petróleo na Califórnia. 

No início do século passado, enquanto a exploração de petróleo cresce no mundo 

tendo como mercado o fornecimento de querosene para a iluminação pública e 

residencial, acontecem transformações econômicas e tecnológicas provocadas pelo 

surgimento da eletricidade: uma ameaça à indústria do petróleo, cujo refino é quase 

totalmente destinado à produção de querosene. Rockfeller tenta comprar, sem sucesso, a 

General Eletric. Outro americano, Henry Ford, coloca no mercado os veículos leves 

movidos a gasolina e os alemães do grupo DAIMLER-BENZ iniciam a produção de 

caminhões a diesel – está criada nova demanda para a indústria de petróleo: gasolina e 

diesel. 

De lá para cá, o que se observa é que esse energético nunca mais saiu da pauta 

comercial e geopolítica do mundo. Guerras, acordos comerciais e políticos, estratégias 

de governança global e regional continuam tendo no petróleo a principal motivação ou 

objeto de interesse. A sua produção e o seu consumo determinam as regras de domínio 

do poder político, econômico e comercial no mundo e os EUA sempre estiveram à 

frente das principais iniciativas para consolidar a sua posição no mundo. 

Os EUA são o terceiro maior produtor marítimo de óleo no mundo, com 8% do 

total produzido, e o segundo maior produtor de gás natural, com 19% do total 

produzido. A sua produção de petróleo é de 7,5 milhões de barris/dia, dos quais 5,4 

milhões de barris/dia são de petróleo cru (sem incluir o consumo das refinarias). 

Também, é o maior consumidor de petróleo no mundo, sendo responsável pelo 

consumo de 24,5 de toda a produção mundial (BP, 2006). O seu consumo diário é de 
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20,8 milhões de barris. Tem como principais fornecedores de petróleo Canadá, México, 

Arábia Saudita, Venezuela e Nigéria.  

A produção offshore corresponde a aproximadamente 25% do total de óleo e 

15% do gás natural produzidos no país. As atividades offshore estão concentradas 

principalmente no Golfo do México, com cerca de 3.600 unidades de produção em 

funcionamento, sob o comando de 180 companhias operadoras, totalizando uma área de 

174.000 km2 sob concessão, o que corresponde a 98,4% das áreas marítimas licitadas 

nos EUA45. Além disso, há mais de 150 plataformas de perfuração atuando nessa 

região. Outras regiões de atividades offshore de E&P compreendem a costa da 

Califórnia e a plataforma continental do Alasca. 

3.1.2.Contexto Institucional e Regulatório 

Nos EUA, o ambiente regulatório é marcado pela pouca interferência do Estado, 

sendo as regras para o desenvolvimento das atividades de E&P definidas com clareza e 

sem conflitos de competência. A atividade petrolífera marítima que acontece até 3 

milhas da costa é regulamentada pelos estados, sendo a regulamentação federal devida 

às atividades realizadas a partir deste limite. 

O órgão federal incumbido de emitir as licenças de E&P de petróleo nas regiões 

costeiras é o Minerals Management Service (MMS), vinculado ao Departamento do 

Interior, responsável pela gestão das atividades de E&P na plataforma continental 

externa (Outer Continental Shelf – OCS). O MMS concede as áreas offshore para E&P e 

é responsável pelo monitoramento das operações com o objetivo de proteger o meio 

ambiente marinho e costeiro, prevenir acidentes e assegurar a correta apropriação dos 

royalties. 

As agências governamentais federais têm a responsabilidade de realizar a 

avaliação ambiental de suas ações ou daquelas que dependam de sua autorização ou 

recebam o seu financiamento. No caso do processo da avaliação ambiental das 

atividades de E&P, o setor responsável (Branch of Environmental Assessment – BEA), 

vinculado ao MMS, prepara a avaliação ambiental do Programa de Cinco Anos, 

                                                 
45 Dados de 2006, com base nas informações do Minerals Management Service – MMS (WWW.mms.gov) 
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obedecendo às diretrizes e requisitos definidos pela política ambiental americana e pela 

Lei de Plataforma Continental Externa, vigente desde 195346. 

3.1.3. A Avaliação Ambiental no Setor de Petróleo 

O planejamento setorial de E&P offshore nos EUA faz uso de critérios 

específicos que dividem a OCS em 26 áreas de planejamento, que são representadas em 

mapas com a indicação de uso ou de exclusão de uso. A oferta desses blocos é definida 

pelo Programa de Concessão de Áreas na OCS, elaborado pelo MMS, a cada cinco anos 

e conhecido como “Programa de Cinco Anos” (a última proposta de Programa47 foi 

lançada em abril deste ano, para o período de 2007 a 2012). O Programa traz o 

cronograma de oferta de áreas por ano de licitação e a análise técnica por região 

planejada, sendo consolidado levando em consideração as informações e comentários 

recebidos da sociedade e das comunidades potencialmente afetadas. Para o Programa de 

2007-2012, o MMS recebeu 73.400 comentários sobre as propostas em discussão, com 

75% de aprovação quanto ao desenvolvimento da atividade e 25% contrários em função 

do seu potencial de contaminação ambiental. O Relatório Final do Programa contém os 

seguintes itens: 

(a) Sumário da decisão tomada e o programa final proposto para o período de 

2007-2012. 

(b) Quadro de referência contendo os requisitos para a formulação do Programa: 

procedimentais, técnicos, jurídicos e analíticos. 

(c) Opções para a proposição final do Programa, contendo a indicação das 

alternativas de áreas, tamanho e prazos por região produtora (Alasca, 

Golfo do México e Plataforma Continental do Atlântico, no caso do atual 

programa) e as opções de valor de mercado. 

(d) Analises do Programa Final (demanda de energia, avaliação ambiental, 

análise comparativa das áreas da OCS planejadas, legislação e políticas 

dos estados afetados, potencial de receitas associadas e análises, 

                                                 
46 Outer Continental Shelf Lands Act (OSCLA) que tem regulamentações específicas para ações em áreas de 
concessão e em áreas para pesquisas exploratórias em áreas ainda não licitadas. 
47 Proposed Final Program Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program (2007-2012), disponível no 
endereço www. mms.gov (agosto de 2007). 
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considerando os requisitos da OCSLA e da preparação de rodadas de 

licitações públicas (Seção 18 da Lei OCSLA). 

(e) Mapas de todas as regiões programadas e planejadas. 

(f) Sumário de todas as correspondências recebidas pelo MMS em função do 

processo de consulta e de audiência pública. 

O uso da avaliação ambiental de PPP nos EUA é orientado pelos procedimentos 

da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) estabelecidos pela NEPA, sendo mais 

aplicada a planos e programas e a sua execução é de responsabilidade de instituições 

governamentais.  

Nas atividades de E&P, a sua aplicação é definida como avaliação ambiental 

programática, numa clara extensão da prática da AIA de projetos à instância de 

programas. Cabe, também, às agências governamentais setoriais instituírem 

regulamentos e diretrizes específicas para a aplicação da avaliação ambiental com vistas 

a atender os requisitos técnicos e legais estabelecidos pela legislação ambiental federal. 

Isso faz com que cada setor possa definir, em conformidade com as diretrizes da NEPA, 

os procedimentos e requisitos necessários à aplicação da AIA programática48. 

No âmbito do MMS, a questão ambiental é conduzida com vistas à consolidação 

de um Programa Ambiental, composto por dois subprogramas: (i) Programa de Ciências 

Ambientais; (ii) Programa de Avaliação Ambiental, que têm a função de apoiar todas as 

atividades desenvolvidas por aquele órgão.  

A BEA/MMS tem a responsabilidade de preparar o Programa de Avaliação 

Ambiental, segundo as exigências da política ambiental americana (National 

Environmental Policy Act – NEPA) e da Lei da Plataforma Continental Externa (Outer 

Continental Shelf Lands Act- OSCLA). Esse processo resulta em um conjunto de 

orientações e diretrizes para as políticas setoriais que atuarão na Plataforma Continental 

(OCS) e consolida a função de referência desse órgão de realizar o licenciamento do 

Programa de Cinco Anos.  

Este programa compreende os seguintes estudos de avaliação das áreas sugeridas 

para concessão: Environmental Impact Statement (EIS), cujas principais etapas estão 

descritas no quadro 4.1; análise de sensibilidade ambiental e produtividade; avaliação de 

                                                 
48 Cerca de um terço dos estados americanos têm seus próprios regulamentos para a AIA, mas poucos sistemas 
específicos para a aplicação a PPPs. Entre estes, a Califórnia apresenta o modelo mais bem desenvolvido, que faz uso 
de processos distintos de avaliação programática: (a) Programme Environmental Impact Report (EIR) e (b) “master 
EIR”, este último mais recente e aplicável a iniciativas de planejamento urbano. 
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custos ambientais e sociais; e análise de alternativas energéticas. Esses fatores são os 

que condicionam a tomada de decisão sobre o tamanho, a localização e a agenda das 

futuras rodadas de licitação. O processo e suas etapas estão ilustrados a seguir: 

Etapas de desenvolvimento da Avaliação Ambiental de E&P  

 
 

O Programa de Cinco Anos define uma agenda de licenciamentos das atividades 

offshore de petróleo e gás natural, que serão conduzidos pelo MMS nos anos 

subseqüentes, e tem por objetivos principais:  

(a) Fornecer a melhor informação técnica e científica disponível para apoiar as 

decisões de E&P de petróleo e gás natural que possam afetar as condições 

ambientais e econômicas; 

(b) Monitorar o meio ambiente após o encerramento das atividades 

exploratórias, visando determinar a extensão e a duração dos efeitos 

ambientais decorrentes; 

(c) Tornar disponível para o público as informações necessárias para análise e 

discussão das futuras decisões sobre E&P e de licenças das atividades 

propostas no Programa de Cinco Anos. 

A decisão das áreas que serão ofertadas para E&P por parte do MMS é orientada 

também pelos comentários recebidos de agências governamentais, sociedade e 

organizações ambientais a respeito do tamanho, da localização e do período de 

concessão dos blocos. A aprovação do Programa de Cinco Anos não encerra o processo 

de avaliação ambiental. Cada concessão proposta será objeto de processo específico de 

planejamento e de avaliação ambiental, que é, também, aberto às observações da 

sociedade. 

Após a concessão de blocos e antes do início das atividades de exploração, é 

ainda necessária a apresentação à MMS de plano exploratório detalhado, planos de 

desenvolvimento e produção para se obter a permissão para as operações de perfuração 

e instalações de plataformas e dutos (LIMA, 2004). 

MMS  Programa contendo a 
agenda dos licenciamentos que 
serão conduzidos nos próximos 5 
anos  

BEA  prepara EIS, de acordo 
com a NEPA., para cada programa 
de licenciamento de 5 anos 

BEA  elabora 
as análises 
ambientais das 
revisões anuais 
do Programa de 
Cinco Anos 
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A experiência em AAE para atividades offshore de E&P é diversificada em 

função das características ambientais, sociais e econômicas das regiões de produção: 

Golfo do México, Pacífico e Alasca. O MMS realiza estudos de avaliação ambiental de 

diferentes porções da plataforma continental (OCS), orientado pelo processo sintetizado 

no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Processo de Elaboração do EIS para o Programa de Cinco Anos 

Estrutura Conteúdo 

Definição do 

Escopo 

Definição do conteúdo do EIS, com a participação da sociedade. Tem como propósito 

identificar as questões relevantes, alternativas, medidas que podem ser incorporadas ao 

processo, como as possíveis medidas mitigadoras e as condições de concessão de 

licenças. Dentre as questões-chave mais comuns para atividades na OCS, cabe 

destacar: 

• Potencial de impacto das atividades de E&P na fauna marinha, com especial 

atenção para mamíferos, pássaros e peixes, e nos ecossistemas marinhos. 

• Possibilidade de que as mudanças no desenvolvimento na região afetem a 

demanda por transporte público, educação ou serviços de saúde; avaliação do 

potencial impacto em comunidades locais e tradicionais 

• Possibilidade de que haja alterações na oferta de emprego quanto às atividades 

desenvolvidas com base no mar ou nos recursos marinhos: pesca comercial e 

turismo.  

Cenários 

Analíticos  

São cenários hipotéticos e que tomam como questões de referência: (i) número de 

poços que poderão ser perfurados x descargas possíveis; (ii) número de plataformas de 

produção que poderão ser instaladas e operações de suporte associadas; (iii) formas 

possíveis de transporte de petróleo e gás natural; (iv)vazamentos de petróleo possíveis. 

O ambiente afetado é descrito, considerando os aspectos ambientais, sociais e 

econômicos. Define-se também um cenário de referência contra o qual as mudanças 

causadas pelas propostas podem ser medidas. 

Análise dos 

impactos 

São avaliados os impactos ambientais associados aos cenários definidos. Faz-se uso de 

estudos ambientais e ecológicos elaborados pelo MMS e de modelos associados a 

derramamentos de óleo e emissões atmosféricas. São avaliados os impactos diretos, 

indiretos e cumulativos.  

Relatório – 

versão 

preliminar e 

Revisão Pública 

Documentação da analise de impacto ambiental tornada disponível para consulta (60 a 

90 dias). Comentários por escrito enviados ao MMS ou em Audiências Públicas 

específicas. 

EIS final Revisão final do relatório, incorporando os comentários da sociedade  

Fonte: elaboração própria, com base LIMA, 2004. 
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A proposição do Programa 2007-2012 traz a aplicação da avaliação ambiental 

programática para três áreas: Alasca, OCS do Atlântico e Golfo do México. A seguir, 

são apresentados os processos recentes de avaliação ambiental na região do Alasca, 

inclusive o referente ao próximo período de concessão. 

No Alasca, o primeiro estudo de AAE programática foi realizado para o Plano 

de Desenvolvimento e Produção na região de Liberty, em 2002, e envolveu a 

mobilização por parte do MMS de profissionais de várias agências de governo (federal e 

estadual). O estudo foi motivado pela proposição da BP Exloration Inc. de produção de 

petróleo nessa região a uma distância de cinco milhas da costa. A avaliação feita pela 

empresa indicava um potencial de produção de petróleo em torno de 120 milhões de 

barris recuperáveis de óleo cru, com instalações de produção projetadas para produzir 

até 65 mil barris/dia de óleo cru e 3,4 milhões de m3 de gás natural/dia. A vida útil do 

projeto era de vinte anos. As medidas mitigadoras e os efeitos cumulativos potenciais 

resultantes da proposta de intervenção foram avaliados, bem como as alternativas de 

traçados dos dutos. 

Um segundo estudo, realizado em 2003, no âmbito do Plano de Concessão de 

Petróleo e Gás Natural, em Beaufort, avalia três áreas, no contexto do Programa de 

Cinco Anos 2002-2007, com concessões propostas de 1.877 áreas, parciais ou inteiras, 

compreendendo uma área de 39,5 mil km2. A área prevista (alternativa 1) localiza-se a 

uma distância de três a sessenta milhas da costa, propondo-se atividades de exploração 

em profundidade de até 35 metros. A estimativa de produção feita pelo MMS é de 460 

milhões de barris. Uma pequena parcela dos blocos disponíveis será objeto de 

concessão.  

A definição do escopo do EIS destaca os seguintes temas que devem merecer 

atenção no caso das áreas no Alasca:  

• Possíveis alterações das condições dos habitats e ecossistemas; 

• Perturbação dos padrões de migração de cetáceos; 

• Proteção dos recursos de subsistência, cultura e modo de vida das populações 

tradicionais (Inupiat – povo que vive no Nordeste ártico do Alasca da pesca 

e da caça, inclusive de baleias). 

• Efeitos dos vazamentos acidentais; 

• Incorporação do conhecimento tradicional ao EIS, fazendo com que este seja 

considerado no processo de tomada de decisão. 
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• Efeitos cumulativos da atividade da indústria de petróleo no meio ambiente e 

nos habitantes locais; 

• Desenvolvimento de um único EIS para cada área de concessão proposta ao 

invés de um estudo múltiplo cobrindo todas as áreas, por conta da 

sensibilidade ambiental de toda a região. 

As áreas previstas para o próximo programa de concessão na região do Alasca 

estão indicadas na Figura 3.1. No Programa de Cinco Anos, foram objeto de EIS dez 

alternativas correspondentes às opções individuais de rodadas de concessão construídas 

levando-se em conta, inicialmente, todas as áreas programadas e, em seguida, a 

exclusão progressiva de certas áreas (um conjunto de possíveis combinações de áreas 

excluídas) até que se tivesse o cenário que não admite qualquer área concedida. 

As alternativas avaliadas consideram os potenciais impactos ambientais e o risco 

decorrentes dos seguintes cenários: (a) cancelamento das concessões; (b) eliminação de 

diversas sub-áreas (variantes de cenários); (c) áreas projetadas; (d) adiamento da ação 

devido a períodos de pesca de baleias. A avaliação de efeitos cumulativos é feita 

considerando-se as concessões já realizadas, as atuais e as possíveis no futuro, além da 

interação das atividades de petróleo com outras atividades co-localizadas. 

 
Figura 3.1 – Áreas previstas para Concessão de E&P no Alasca (2007-2012)  

Fonte: www.mms.gov/alaska e MMS, 2006. 
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Os resultados, apresentados de maneira objetiva, trazem informação sobre os 

seguintes aspectos: 

Área: Mar de Beaufort 

Resultados-chave comparativos: os resultados líquidos de uma produção 

antecipada nessa área são estimados como da ordem de US$ 6.59 bilhões, sendo que 

área ocupa o índice de sensibilidade igual a 6, num total de 7, e um índice de 

produtividade primária de 7 num total de 7 (o que mostra o seu alto valor de proteção 

ambiental). 

Principais Comentários: os principais comentários e questionamentos são 

relatados por instituição e grupos de interesse. Alguns exemplos são listadas a seguir: 

• Governo do Alasca apóia o programa de concessões para os mares de Beaufort 

e de Chukchi. 

• Os representantes de organizações defensoras das baleias e as comunidades de 

nativos minimizam os conflitos com a atividade de subsistência ligada à caça 

da baleia. 

• Indica quais as instituições que se opõem à atividade de E&P na região. O 

principal ponto de conflito diz respeito à exclusão das áreas de baleias do 

programa de concessão. 

• Outros grupos de interesse (identificados um a um) pedem que novas 

concessões de E&P sejam suspensas até que a indústria demonstre que pode 

proceder à limpeza e à descontaminação das áreas afetadas por 

derramamento de óleo, além de excluir as áreas offshore de sensibilidade 

ambiental da Reserva Nacional de Petróleo no Alasca.  

• Conselho de Desenvolvimento Econômico reitera o seu apoio à expansão da 

atividade petrolífera na região e conclui que os possíveis impactos às baleias 

podem ser mitigados. 

• Dezenove empresas expressam o seu interesse na área. 

• 93% da população residente no Alasca que se manifestou (2.500 pessoas) se 

mostram favoráveis às atividades de E&P de petróleo e gás natural na região. 

Principais opções: descreve as opções sugeridas para a OCS do Alasca e as 

avalia, uma a uma, em termos do potencial de impacto e do risco ambiental. Considera-

se também o cenário de não haver concessão. Exemplo de cenário avaliado: áreas 
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propostas com a inclusão de duas áreas de subsistência de baleias, previstas para serem 

ofertadas em duas rodadas de licitação (2009 e 2011). Para cada cenário avaliado, são 

fornecidas as seguintes informações: 

(i) Valorização econômica da área 

(ii) Impactos ambientais: qualidade do ar, recursos arqueológicos, áreas de 

especial interesse e sensibilidade ambiental, habitats costeiros (impactos 

decorrentes da implantação de infra-estrutura onshore de apoio às 

atividades offshore, por exemplo), recursos pesqueiros e pesca, ocupação e 

uso do território, avifauna e mastofauna marinha e impactos nos habitats 

no fundo do mar (comunidades bênticas), fauna terrestre, qualidade da 

água, 

(iii) Impactos sociais e econômicos (população, renda e geração de empregos). 

(iv) Sistemas socioculturais e justiça ambiental (foco nas comunidades e 

populações tradicionais) 

A experiência americana em AAE para E&P de petróleo e gás natural é 

fortemente influenciada pelos fundamentos e pela prática da AIA de projeto e está 

estruturada para lidar com o processo de planejamento e de tomada de decisão setorial49. 

Os métodos e técnicas para elaboração do EIS são os mesmos da prática da AIA de 

projetos, com conteúdo voltado à viabilidade ambiental de cenários propostos para a 

oferta de novas áreas para E&P de petróleo e gás natural. É realizada pelo setor 

responsável pelo planejamento, gestão e controle dessas atividades no país e tem 

estrutura de governança específica que possibilita a realização de estudos por unidades 

regionais do MMS e a mobilização de outras instituições do governo para prover esses 

estudos das informações necessárias.  

Para tal, foram estabelecidos acordos de cooperação com a Environmental 

Protection Agency (EPA) para a elaboração dos EIS e para subsidiar os estudos de 

análise de água e do ar, uma vez que essa agencia é responsável pela regulamentação 

dos padrões de emissões atmosféricas e de descargas de efluentes nas águas da OCS. 

Também, o MMS fez parceria com o Fish and Wildlife Service (FWS) e o National 

                                                 
49 Desde que foi aprovado o OSCLA, o MMS tem elaborado estudos para cumprir com os requisitos da lei de 
exploração e produção de petróleo e gás natural na OCS. A versão 2007-2012 do Programa de Cinco Anos está em 
discussão, na fase de consulta pública (desde abril até setembro/2007), para posterior decisão do Presidente e do 
Congresso. 
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Marine Fisheries Service (NMFS)50, para possibilitar a avaliação dos potenciais efeitos 

das atividades de E&P na fauna marinha e nas espécies protegidas, conforme 

regulamentação do Endangered Species Act51. 

Cabe assinalar que, além do propósito de avaliar a viabilidade ambiental de áreas 

objeto de concessão para novas atividades de E&P de petróleo e gás natural, a avaliação 

ambiental programática é parte do processo de planejamento que se consolidada em um 

Programa de Cinco Anos, formatado a partir da avaliação de demandas futuras de 

petróleo e gás natural nos EUA. Trata-se de programa setorial que consolida o 

planejamento e a tomada de decisão sobre o desenvolvimento do processo de concessão 

de novas áreas e a atividade de E&P, segundo cenários possíveis de oferta de petróleo e 

gás natural.  

A variável ambiental é uma das condicionantes avaliadas para a decisão sobre 

quais os cenários mais apropriados a serem desenvolvidos com vistas à consecução de 

objetivos de segurança energética e atendimento à demanda. A linguagem adotada pelo 

processo de avaliação ambiental é própria para a tomada de decisão que os estudos 

elaborados pela MMS determinam. Os aspectos sociais e econômicos são abordados 

conjuntamente, o que permite aos tomadores de decisão uma visão ampla e integrada 

das convergências e divergências em torno das opções de cenários avaliados. 

Um traço forte do processo americano de AAE é o envolvimento da sociedade 

desde o seu início, isto é, desde a formatação do escopo do EIS até a sua aprovação. Há 

uma negociação social em jogo que tem papel importante no processo de tomada de 

decisão, em particular, quanto mais seja este transparente, bem estruturado e integrado 

às estruturas de governança. Tal fato permite que o EIS seja elaborado não só com base 

no conhecimento técnico e científico, mas também que faça uso do chamado 

“conhecimento tradicional” que marca as culturas de vários grupos sociais 

potencialmente expostos aos efeitos do desenvolvimento da indústria de petróleo e gás 

natural. Favorece, também, por parte dos tomadores de decisão, uma visão clara das 

principais tendências, dos possíveis conflitos associados aos cenários sugeridos e dos 

possíveis comprometimentos dos objetivos estratégicos que definem a proposição do 

Programa de Cinco Anos.  

                                                 
50 EPA: agência de proteção do meio ambiente ; FWS: Serviço de Pesca e da Vida Selvagem; NMFS: Serviço 
Nacional de Pesca Marinha. 
51 Lei americana de proteção às espécies ameaçadas de extinção. 
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O processo de avaliação de impacto ambiental de programa de oferta de áreas 

para a E&P de petróleo e gás natural fundamenta-se no conhecimento técnico-científico 

disponível e na negociação com a sociedade em torno de possíveis opções de uso de 

recursos ambientais. O processo de planejamento, consolidado em um Programa de 

Cinco Anos, é reavaliado anualmente, o que permite atualizações e revisões dos estudos 

de avaliação ambiental, principalmente quando do surgimento de novas informações 

que não estavam disponíveis quando da sua elaboração.  

Finalmente, o fato dos EUA adotarem um Programa de Cinco Anos com vistas à 

concessão de blocos, avaliando-o quanto à viabilidade ambiental das atividades 

planejadas, possibilita que os estudos ambientais específicos a serem conduzidos pelas 

empresas concessionárias sigam diretrizes e orientações técnicas de consenso; 

possibilita ainda a minimização dos potenciais conflitos e da incerteza quanto à 

viabilidade ambiental da exploração dos blocos concedidos.  

3.2.Canadá  

O Canadá é um país que congrega dez províncias, de alto grau de autonomia 

política, e três territórios (Yukon, Northwest, Nunavut, localizados perto do Ártico), 

com autonomia controlada pelo governo federal. O Canadá é um importante produtor de 

petróleo (8o produtor de óleo cru) e de gás natural (3o maior no mundo) [CAPP, 2006]. 

Boa parte dessa produção resulta de atividades onshore (concentrada na Província de 

Alberta). A atividade offshore está concentrada nas províncias de Nova Scotia e 

Newfoundland & Labrador, na costa leste e noroeste, e no mar de Beaufort (LIMA, 

2002). 

A exploração offshore na costa Oeste, na Província de British Columbia (BC), 

está paralisada em função de a área ter sido declarada “em moratória”, em 1989, após o 

desastre com o Navio Exxon Valdez. O atual momento é marcado pelo debate público 

envolvendo a solicitação do governo dessa Província de abertura da área para as 

atividades de E&P de petróleo e gás natural (NACA/IOGCC, 2006), sendo objeto de 

aplicação da AAE, o que envolve um painel independente de especialistas52. Outra área 

offshore em moratória compreende a região de Georges Bank, na costa da Nova Scotia, 

                                                 
52 Esse caso será apresentado na segunda parte do Capítulo quando da abordagem dos estudos de caso de atividades 
de E&P em áreas ambientalmente sensíveis. 
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na fronteira marítima entre o Canadá e os Estados Unidos, que foi objeto de AAE em 

2002. 

A política do setor energético no Canadá é estabelecida pelo National Energy 

Board (Conselho Nacional de Energia - NEB) e tem como marco legal e regulatório o 

National Energy Board Act (Lei do NEC). A exploração e o desenvolvimento da 

indústria do petróleo no Canadá são regulamentados de modo a resguardar as 

competências específicas do governo federal e dos governos provinciais, 

independentemente da localização, tipo ou magnitude da atividade. Todas as atividades 

petrolíferas estão reguladas pela lei de recursos petrolíferos (Canada Petroleum 

Resources Act, 1985) e pela Lei de Operações de Atividades de Petróleo e Gás (Canada 

Oil and Gas Operations Act). 

Para o desenvolvimento das atividades offshore de exploração petrolífera, o 

governo federal estabeleceu Acordos de Gestão com as Províncias de Nova Scotia 

(1986) e Newfoundland & Labrador (1985). Para a implementação desses acordos, 

foram criadas duas agências independentes: C-NLOPB (Canada – Newfoundland & 

Labrador Offshore Petroleum Board) e C-NSOPB (Canada – Nova Scotia Offshore 

Petroleum Board). Nas áreas fora da abrangência dos Acordos de Gestão, a 

regulamentação das atividades fica a cargo do NEB, que autoriza atividades desde a 

pesquisa sísmica e a perfuração até a produção e o transporte.  

O processo de concessão de direitos de exploração (oferta de áreas) é realizado 

pelo Department of Indian Affairs and Northern Development (DIAND), nas bacias da 

costa norte e pelo Natural Resources Canada (NRC – Ministério dos Recursos Naturais 

do Canadá) nas demais áreas. O processo de oferta de blocos segue procedimentos 

específicos. Embora as agências de gestão da Nova Scotia e de Newfoundland & 

Labrador possam ofertar áreas, na prática, as rodadas de licitação são determinadas em 

função de indicações da indústria. O processo é confidencial e sujeito a consultas 

limitadas no âmbito do governo, até que as agências definam se oferecerão áreas para 

licitação. A decisão de realizar uma licitação para concessão de áreas é de natureza 

estratégica, sendo referendada pelos ministros do governo federal e das respectivas 

províncias. A emissão de licenças segue-se à concessão de direitos de exploração e 

ocorre com base no plano de trabalho. Trata-se de outra tomada de decisão de natureza 

estratégica, pelo governo federal e pelas províncias. Todas as atividades propostas 

devem ser autorizadas, estando sujeitas a uma avaliação ambiental. Os procedimentos 
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de avaliação ambiental são definidos pelas agências de gestão e envolvem pouca 

consulta pública (ACPI, 2003). 

Nas atividades onshore, não há necessidade de realização de estudos de AAE. 

Os projetos estão sujeitas à AIA, sendo que, a cada vez, se faz uso da avaliação dos 

impactos ambientais cumulativos. As atividades offshore estão sujeitas à avaliação 

estratégica no caso de oferta de novas áreas para leilão e é garantido à sociedade o 

direito de analisar os estudos ambientais. 

3.2.1.A Avaliação Ambiental nas atividades offshore de E&P de Petróleo 

e Gás Natural 

O processo de avaliação ambiental no Canadá é regulado por lei federal (Canada 

Environmental Assessment Act – CEA-Act), aprovada em 1992 e revista em 2003. De 

acordo com os termos estabelecidos, o processo de avaliação ambiental aplicado à 

instância de projetos pode assumir a forma de (a) auto-avaliação e (b) avaliação 

independente. Esta última modalidade é usada em situações de mediação e revisão 

conduzidas por um painel independente (Mediation and Review Panel), quando da 

implantação de projetos controversos ou com elevado grau de impacto ambiental. Trata-

se de processo gerido pelo Ministério do Meio Ambiente, que faz uso de consultores 

independentes para realizar estudos e dar os pareceres usados para subsidiar a tomada 

de decisão, esta precedida de diversas formas de consulta pública. 

A modalidade mais aplicada é a da auto-avaliação, que pode ser conduzida tanto 

por instituições federais competentes ou pelos proponentes do projeto. Compreende 

duas etapas distintas: Avaliação Preliminar (screening) e Avaliação Detalhada 

(comprehensive study - CS). A maior parte das avaliações ambientais sujeitas ao CEA-

ACT está sujeita ao processo de avaliação preliminar, que avalia os potenciais impactos 

ambientais e resulta em um parecer técnico final (screening report). Caso as 

informações apresentadas no parecer não sejam suficientes para a tomada de decisão por 

parte do governo, segue-se para a avaliação independente, conduzida pelo Ministério do 

Meio Ambiente (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 – Esquema representando os diferentes níveis de avaliação ambiental 

previstos no CEAA 

Fonte: Vilardo, 2007 

No caso de grandes projetos que envolvam riscos ambientais significativos e 

requeiram um estudo de impacto ambiental, aplica-se a Avaliação Detalhada53. Cabe ao 

Ministério do Meio Ambiente decidir se o projeto deverá ser encaminhado para os 

procedimentos de Avaliação Detalhada ou para os de Avaliação Independente. Há uma 

lista estabelecida pelo CEA-Act que especifica previamente os tipos de projeto sujeitos 

à Avaliação Detalhada. Os tipos de projetos versus o tipo de avaliação ambiental a que 

estão sujeitos estão definidos nos anexos do CEA-Act, de modo a facilitar a aplicação 

das determinações deste ato legal. 

No caso da AAE, o procedimento formal foi adotado pelo governo federal, em 

199054, por intermédio de Diretiva de Gabinete, sendo identificado como o primeiro 

sistema da nova geração de sistemas de AAE, que evoluiu a partir da década de 90 

                                                 
53 O CEAA prevê a existência de um tipo especial de Screening: o Class Screening. Esse processo analisa um tipo de 
projeto cujos impactos ambientais já sejam adequadamente conhecidos, tendo sido os requisitos de mitigação 
estabelecidos com sucesso. O Class Screening geralmente é conduzido para atividades com longo histórico de 
aplicação da avaliação ambiental com resultados satisfatórios (Vilardo, 2007). 
54 Os primeiros procedimentos de AAE no Canadá foram estabelecidos pelo The Environmental Assessment Processo 
for Policy and Programme Proposal (1993), conhecido também como “Blue Book”. Trazia as diretrizes básicas para 
orientar a aplicação da AAE, que era parte de um procedimento formal de apresentação de propostas ao Gabinete 
do Primeiro Ministro. Exatamente por tratar de documentação a ser enviada ao Gabinete, os temas eram de 
natureza confidencial, o que não possibilitava que a AAE fosse aplicada com consulta pública. A sua prática era 
limitada e pouco efetiva, pois a sua aplicação era discricionária e flexível. Em 1998/1999, a prática da AAE foi 
objeto de auditoria que determinou uma revisão dos seus procedimentos (Diretiva do Gabinete revista em 1999). As 
novas regras visaram ao fortalecimento do papel da AAE nas decisões sobre PPP e esclareceram a obrigatoriedade 
das agências federais de aplicar a AAE. Em 2000, novas diretrizes para a implementação do sistema de AAE foram 
publicadas pela Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA), incluindo princípios e regras para o seu uso.  
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(Dalal-Clayton e Sadler, 2005)55 O sistema canadense de AAE foi estabelecido 

distintamente do sistema de Avaliação de Impacto Ambiental, para ser aplicado de 

forma flexível e pragmática, com o objetivo de integrar as considerações ambientais às 

propostas de políticas e programas de desenvolvimento a serem objeto de tomada de 

decisão pelo Gabinete do Primeiro Ministro, ou pelos ministérios setoriais. 

A AAE não é aplicável a programas de emergência ou a temas que requeiram 

respostas urgentes, isto é, casos que não cumprem os procedimentos formais de 

consideração do Gabinete do Primeiro Ministro. Também, não cabe o uso da AAE para 

projetos que são objeto da avaliação ambiental prevista no CEA-Act. As diretrizes 

indicam que não há uma metodologia melhor de AAE; sinalizam que os setores devem 

fazer uso das técnicas e metodologias que melhor se ajustem aos seus procedimentos de 

planejamento e tomada de decisão (o setor de transportes definiu um sistema específico 

de AAE). O processo de AAE adotado no Canadá usualmente desenvolve se em duas 

etapas: a primeira compreende uma varredura para verificar se a proposta setorial 

poderá causar implicações ambientais relevantes; e a segunda trata da avaliação dos 

potenciais impactos ambientais. A análise deve identificar o escopo e a natureza da 

AAE, as medidas de mitigação, os efeitos residuais e a necessidade de medidas de 

acompanhamento (follow-up). Também, deve identificar, para os tomadores de decisão, 

as possíveis implicações dos efeitos ambientais na população residente e em grupos de 

interesse (CEAA, 2000 e Dalal-Clayton, e Sadler, 2005). 

Uma experiência relevante da aplicação da AAE no Canadá envolve novas 

propostas de concessão de direitos de E&P de petróleo e gás natural na Nova Scotia56 e 

em Newfoundland & Labrador. O processo, descrito a seguir, é o que acontece na Nova 

Scotia, semelhante ao processo adotado em Newfoundland & Labrador.  

                                                 
55 De acordo com os autores, há, atualmente, cerca de 25 países que adotam sistemas de AAE. A maior parte é de 
países desenvolvidos, sendo que já se observa movimento sólido por parte de países em desenvolvimento por conta, 
principalmente, da ação do Banco Mundial. São diversas iniciativas, que operam em sistemas diferenciados voltados 
para um escopo de aplicação desde políticas, legislação, planos, programas até outros arranjos específicos em 
diferentes setores (energia, transportes, saneamento, uso do território). No entanto, poucos países têm sistemas de 
AAE voltados para subsidiar as decisões de natureza estratégica, em particular aquelas que envolvem a proposição de 
políticas e de leis. O Canadá é um desses países e assumiu o papel de protagonista, no incido da década passada. 
56 Como referência, vale sinalizar o estudo de AAE aplicado às áreas de Eastern Sable Island Bank, Western 
Banquereau Bank, The Gully Trough e The Eastern Scotian Slope (2002) que nunca tinham sido objeto de oferta para 
leilões por parte do Governo canadense (www.cnsoppb.ns.ca/whatsnew/SEA0816.html). 



 

126 

Nova Scotia:  

A gestão das atividades offshore de petróleo e gás natural na Nova Scotia é 

conduzida pela The Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board (CNSOPB), uma 

agência independente mista do governo federal e do governo provincial, instituída por 

legislação de ambas esferas de poder: The Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum 

Resources Accord Implementation Act – The Accord Act e Nova Scotia Act, 

respecitvamente. 

O processo de licenciamento ou de emissão de direitos para E&P em Nova 

Scotia compreende as seguintes etapas: 

(i) Plano Estratégico: em conformidade com a legislação, o CNSOPB deve 

submeter, anualmente, em janeiro, ao Ministro de Recursos Naturais e 

ao Ministro da Nova Scotia responsável pelo Departamento de Energia 

(ou Ministério de Energia), um plano estratégico referente aos leilões e 

termos e condições para a emissão de licenças para exploração e 

desenvolvimento de áreas offshore de petróleo e gás natural. 

(ii) Indicação de áreas: Os procedimentos para a indicação de áreas para E&P 

são estabelecidos nas Guidelines on the Issuance of Exploration 

Licenses (Diretrizes para a Nomeação de Licenças para Pesquisa) do 

CNSOPB, definidas em 1993. Usualmente, as chamadas para leilão no 

Canadá são feitas após a indicação de interesse, por parte da indústria 

petrolífera, em áreas offshore (que podem ser áreas novas ou cujas 

licenças de exploração estejam por vencer), embora o CNSOPB possa 

realizá-las independentemente de qualquer nomeação. As indicações 

podem ser feitas em qualquer momento. No entanto, como são 

previstas duas rodadas por ano de leilões (junho e dezembro), as 

indicações para serem avaliadas devem ser apresentadas até 31 de 

março e 30 de setembro, respectivamente. 

(iii)Áreas excluídas: No Canadá, há duas áreas para as quais o CNSOPB não 

aceita nomeações por parte da indústria petrolífera: The Georges Bank 

e Sable Gully. A primeira teve a moratória prorrogada, em 1999, após 

processo de consulta pública; a segunda foi identificada pelo 

Departamento de Pesca e Oceanos (DFO) como área de interesse para 
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a proteção, de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Programa 

de Proteção de Áreas Marinhas.  

(iv) Avaliação inicial de parcelas indicadas: uma avaliação ambiental preliminar 

das parcelas indicadas ou nominadas pela indústria petrolífera é 

conduzida pelo Conselho do CNSOPB (por intermédio da sua unidade 

de meio ambiente), com especial atenção para as regiões de pesca e a 

identificação de áreas ambientalmente sensíveis. Faz-se uso de 

consultas, em caráter reservado, à agência canadense de recursos 

naturais e ao Departamento de Energia da Nova Scotia. Num prazo de 

trinta dias, o CBSOPB decide se haverá ou não leilão, considerando 

para isso as opiniões do seu staff e dos governos federal e provincial. 

Trata-se de uma decisão definida como estratégica e informada aos 

ministros do governo federal e da província. Há prazo de trinta dias 

para que os ministros, conjuntamente, vetem ou não a realização do 

leilão.  

(v) Oferta de áreas: A chamada para o leilão é feita por meio de ampla 

divulgação na mídia e na internet e deve permanecer aberta por pelo 

menos 120 dias. Este prazo permite que (a) o Comitê-Assessor de Meio 

Ambiente e Pesca (FEAC)57 avalie a proposta de áreas; (ii) a sociedade 

tenha a oportunidade de avaliar e fazer comentários por escrito sobre a 

proposta; (iii) o CNSOPB possa conduzir o processo de AAE.  

(vi) Avaliação Ambiental Estratégica : tem por objetivo fornecer uma visão geral 

dos aspectos ambientais das áreas sugeridas para leilão e uma base para 

as avaliações ambientais de projetos, a serem realizadas antes das 

atividades especificas serem autorizadas58. A AAE não substitui, mas 

sim complementa os demais processos de avaliação ambiental 

                                                 
57 FEAC - The Fisheries and Environmental Advisory Committee foi estabelecido pelo CNSOPB para possibilitar a 
consulta efetiva às instituições envolvidas com os temas ambientais e de pesca. O FEAC é composto por 
representantes de várias agências governamentais, bem como por representantes de organizações não governamentais 
ambientais e ligadas à pesca são convidados a fazer parte. Não podem participar do Comitê segmentos ligados à 
indústria de petróleo (http://cnsopb.ns.ca/environment/authorizations.html, acessado em setembro de 2007). 
58 Em 2002, CNSOPB conduziu um processo de AAE na região de Eastern Scotian Shelf que até então não tinha sido 
objeto de oferta de áreas. O Comitê do CBSOPB indicou que a AAE deveria ser usada para determinar se a rodada ou 
leilão deveria ser realizado ou não e se as áreas nominadas poderiam ser modificadas ou objeto de condições 
especiais. O foco determinado para a AAE é de apoiar a decisão do CBSOPB se determinada parcela indicada para 
exploração será aceita em sua totalidade, se será modificada ou se serão estabelecidas condições especiais antes dos 
procedimentos licitatórios (LIMA, 2004) 
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necessários à fase de projetos específicos. A AAE também é 

complementar à avaliação ambiental mais geral que é feita para as 

etapas de sísmica e perfurações exploratórias. O CNSOPB considera 

como aspectos relevantes ou estratégicos que devem ser objeto de 

análise mais específica as atividades de pesca e de navegação, além de 

áreas ambientais sensíveis (LIMA, 2004). É realizada após o 

agendamento da rodada e os seus resultados são tornados disponíveis 

para consulta no site do CNSOPB. 

(vii) Emissão de licenças: Com o encerramento do prazo de chamada do 

leilão, e com base nos insumos técnicos (informações de outras 

rodadas, o estudo de AAE, as preocupações com a pesca, os 

comentários recebidos de consulta pública, via FEAC, os 

comentários das agências e ministérios do governo federal e 

provincial), o CNSOPB decide se libera ou não as licenças para 

exploração de novas áreas; isto é, define as áreas licenciadas para as 

atividades de E&P de petróleo e gás natural. O órgão não está 

limitado ou obrigado a emitir licença para cada parcela incluída na 

rodada ou no leilão. Ele pode negar a emissão de licença para 

parcelas, ou áreas em parcelas nomeadas e de interesse da indústria 

petrolífera. Novamente, a decisão do CNSOPB é sujeita a veto, 

suspensão ou revisão por parte do governo federal e provincial, num 

prazo de 30 dias. Caso não haja objeção, o CNSOPB emite as 

licenças de exploração para os vencedores da rodada ou do leilão. 

3.2.2.A Autorização das Atividades 

A licença de exploração dá às empresas o direito exclusivo de pesquisar áreas 

para descobertas de petróleo e gás natural. Elas precisam, ainda, de licença de operação 

e de uma autorização de trabalho concedidas pelo CNSOPB para cada atividade a ser 

desenvolvida até a produção do poço. Para cada etapa do ciclo de E&P, o CNSOPB 

define diretrizes referentes aos aspectos ambientais. Para a obtenção da autorização de 

trabalho na fase de pesquisa (compreende as etapas de sísmica e de perfuração 

exploratória), as empresas devem apresentar e demonstrar, além da capacidade 

financeira, capacidade de lidar com os aspectos ambientais e de segurança, incluindo os 
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estudos de impacto ambiental (EIS), um plano de proteção ambiental e um Plano de 

Contingência para Derramamento de Óleo. Esses documentos são analisados pela 

equipe técnica CNSOPB e tornados disponíveis para comentários do FEAC. Também 

são consultados diretamente o DFO e a Agência canadense de meio ambiente 

(Environment Canada). Avaliações ambientais específicas são requeridas para cada 

etapa da fase de pesquisa e para as atividades de produção, assim como autorizações de 

trabalho. A consulta ou participação da sociedade não está prevista para as etapas do 

ciclo de E&P, exceto por intermédio do FEAC, uma vez que a concessão de 

autorizações de trabalho ainda não está submetida ao Canadian Environmental 

Assessment Act (CEAA)59. 

Finalmente, cabe observar que o CNSOPB completou, em 1998, o processo de 

avaliação de classe para as atividades de sísmica na Plataforma Continental da Nova 

Scotia (Scotian Shelf) e, em 2000, para as de perfuração. Essas avaliações fornecem 

uma visão geral das implicações ambientais e das medidas mitigadoras associadas a 

essas atividades, além de possibilitarem a identificação de prioridades para a pesquisa. 

No entanto, não eliminam a necessidade de realizar estudos ambientais para cada 

projeto específico, embora sejam usadas como referência para esses estudos.  

 As principais etapas do processo de concessão de licenças para E&P de 

petróleo e gás natural na Nova Scotia estão representadas, esquematicamente, na Figura 

3.3. 

O processo canadense é estruturado e define um modelo institucional baseado no 

CNSOPB, um comitê misto que encerra representantes dos governos federal e 

provinciais de Nova Scotia e Newfoundland & Labrador. Define, ainda, outros arranjos 

institucionais que buscam a integração das agências governamentais com competência 

para atuar na plataforma continental. Busca, assim, minimizar os potenciais conflitos 

entre políticas públicas em função do objetivo de ampliar as áreas dedicadas à pesquisa 

e produção de petróleo e gás natural. Para cada etapa do ciclo de planejamento que leva 

à tomada de decisão de caráter estratégico, faz uso de processo de avaliação ambiental 

específico, com regras definidas e procedimentos estruturados que permitem o 

                                                 
59 Em 2001, o Governo canadense adotou medidas para que a CEAA fosse aplicável aos procedimentos do CNSOPB. 
Ainda pendente de regulamentações legais, a medida prevê que a CEAA seja aplicável à emissão das autorizações de 
trabalho para as fases de pesquisa sísmica e exploração de poços (essa nova situação possibilitará a participação 
direta da sociedade, sem ser via FEAC). O CEAA não será aplicado às fases de concessão de licenças de exploração e 
de AAE, que continuarão a ser conduzidas pelos regulamentos do CNSOPB, porque o CEAA é aplicável somente a 
projetos.  



 

130 

cumprimento dos prazos estabelecidos e a consulta à sociedade e aos grupos de 

interesse. 

A maior parte dos questionamentos ambientais promovidos pela sociedade 

envolve questões referentes à pesca, em especial os potenciais efeitos das atividades de 

E&P nos estoques pesqueiros, particularmente em áreas sensíveis que servem de 

berçários para as espécies da ictiofauna marinha. Iniciativas para promover o diálogo 

entre os dois segmentos são estimuladas pelo governo, embora nem sempre com 

resultados positivos (ACPI, 2003). 

 

 
Figura 3.3 – Etapas processo de concessão de áreas para E&P petróleo e gás 

natural no Canadá 

Fonte: elaboração própria, com base ACPI, 2003. 

O processo canadense tem dois momentos distintos de decisão estratégica: o 

primeiro compreende a decisão de ofertar ou não novas áreas para leilão; e o segundo 

envolve a decisão de declarar ou não áreas licenciadas às atividades de E&P de petróleo 

e gás natural. Em ambos os momentos, faz-se uso de processos de avaliação ambiental. 

A crítica que se faz diz respeito à limitação da participação (direta) da sociedade na fase 

de nomeação das áreas e de decisão de realização (ou não) da chamada da rodada ou do 

leilão. A discussão com a sociedade, via FEAC, limita a participação e impede um 

debate mais amplo e aberto sobre a possibilidade de oferta de áreas específicas (ACPI, 
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2003). A conclusão é que a consulta pública deve ser parte do processo integrado de 

planejamento, antes da emissão da licença de área, e que no processo de avaliação que 

define as bases para a tomada de decisão seja levada em consideração toda a cadeia de 

potenciais custos e benefícios associados ao potencial da pesca (existente e futura), do 

turismo, do petróleo e de outros setores. Esse processo deveria:  

a) Determinar que uma região ou área fosse colocada em “moratória”; 

b) Identificar áreas-chave onde nenhuma atividade deva ser permitida; 

c) Ou identificar áreas onde as atividades de E&P possam ser permitidas 

sob condições especiais. 

3.3.Noruega 

3.3.1.Contexto Institucional e Legal 

As atividades de E&P de petróleo na Noruega iniciaram-se na década de 1960, a 

partir da autorização da Coroa Norueguesa para a concessão das licenças necessárias. 

Em 1965, acordos foram estabelecidos entre a Noruega, o Reino Unido e a Dinamarca 

para a “divisão” do Mar do Norte (jurisdições nacionais) com vistas aos direitos de E&P 

de petróleo de cada país. A plataforma continental norueguesa (south of Stad NCS – 620 

N) está localizada no limite Norte do Mar do Norte. A primeira rodada de concessão 

offshore foi anunciada em abril de 1965. O primeiro poço foi perfurado em 1966 e dado 

como seco (ACPI, 2003). Até 2003, a Noruega realizou dezessete rodadas de licitação 

para a concessão de direitos de E&P, emitiu 195 licenças vigentes para atividades 

offshore, em quarenta campos de produção; sete campos aprovados estão em distintas 

fases de desenvolvimento (Gaffney, Cline &Associates, 2003). As atividades offshore 

de E&P na Noruega ocorrem nos Mar do Norte, Mar da Noruega e no Mar de Barents.  

A base legal de regulamentação da atividade de petróleo é o Petroleum 

Acitivities Act (Lei de Atividades de Petróleo), de 1996, que define o Estado norueguês 

como o proprietário das reservas de petróleo e o detentor exclusivo dos direitos de 

gestão dos recursos na Plataforma Continental Norueguesa (NCS). A responsabilidade 

pelas atividades na NCS é do Ministério de Petróleo e Energia (MPE) e a gestão das 

atividades cabe à Diretoria Norueguesa de Petróleo (NPD – Norwegian Petroleum 

Directorate), em conformidade com as diretrizes e regras definida pelo MPE. 
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3.3.2.A concessão de novas áreas para E&P e a avaliação ambiental 

Para o desenvolvimento das atividades de E&P de petróleo e gás natural, em 

conformidade com os termos definidos pela Lei de Petróleo, faz-se necessário a adoção 

de processos de avaliação de impacto ambiental. Esses processos estão relacionados às 

etapas de planejamento da concessão de áreas e às atividades de exploração e de 

produção de petróleo e gás natural. A Figura 3.4 apresenta as etapas desse processo. 

O primeiro processo de AIA é definido no contexto do processo de planejamento 

de oferta de novas áreas; isto é, antes da decisão da abertura dessas áreas para a 

indústria petrolífera. No período de 1986 a 1998, o governo norueguês designou um 

grupo de especialistas (AKUP)60para realizar os estudos de avaliação ambiental das 

áreas potencialmente exploráveis na NCS. Os resultados desse trabalho, associados aos 

insumos obtidos de processos de consulta pública, definem os requisitos necessários à 

definição das recomendações do MPE para o Parlamento.61 Os resultados desse 

processo de avaliação permitiram novas bases para a tomada de decisão em torno da 

oferta ou não de áreas para a atividade de petróleo na Noruega. 

A participação da sociedade é garantida desde o início do processo de avaliação 

de novas áreas, sendo definido um prazo de três meses para que as manifestações 

possam ser feitas ao MPE. As manifestações são feitas por escrito, embora o MPE possa 

também fazer uso de audiências públicas. 

Uma vez definidas as áreas onde as atividades de E&P são permitidas, a Lei de 

Petróleo determina que as empresas requeiram junto ao NPD a licença de pesquisa (LE). 

Esta licença lhes dá o direito de realizar campanhas geológicas, geoquímicas e 

geotécnicas e perfurações exploratórias, tendo vigência de três anos. Uma única área 

pode ser objeto de outras licenças de pesquisa exploratória, podendo ter empresas 

distintas como proponentes, isto é, não há exclusividade de área indicada na licença de 

exploração.  

A fase que se segue é denominada de concessão de licença de produção (LP), 

que confere ao seu requerente o direito exclusivo de explorar e produzir em uma 

                                                 
60 Arbeidsgruppen for Konsekvens-Utredninger av Petroleumvirksomhet. 
61 Embora a Lei de Petróleo defina que o MPE pode decidir sobre as áreas que devem ser oferecidas para as 
atividades de E&P, também faculta que essa decisão seja adotada pelo Parlamento, o que tem sido a prática na 
Noruega. Basicamente, o que é analisado são as vantagens e desvantagens associadas ao desenvolvimento dessas 
atividades, podendo o MPE e o Parlamento impor condições especiais para as áreas a serem concedidas. 
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determinada área, e pode incluir algumas atividades de pesquisa exploratória. Essa 

possibilidade (perfuração exploratória) só é possível em áreas que já tenham sido 

abertas à atividade de petróleo. O período inicial de validade da LP é de até dez anos e 

envolve o cumprimento de um programa obrigatório de pesquisa sísmica e de atividade 

de perfuração. Uma vez descobertas as reservas, e tendo cumprido o programa 

exploratório obrigatório, aos licenciados são conferidos os direitos de reter a licença de 

produção por até trinta anos para a metade da área licenciada. As licenças de produção 

são usualmente conferidas nas rodadas de licenciamento (concessão) de blocos, etapa do 

processo que não envolve a participação da sociedade.  

A terceira fase desse processo compreende a etapa de nomeação de áreas para 

E&P. Envolve basicamente o convite do MPE às empresas interessadas em nominarem 

blocos em uma área específica, que já tenha sido declarada aberta às atividades 

petrolíferas. Com base nessas indicações de interesse e nas avaliações realizadas pela 

NPD, o MPE decide quais serão os blocos a serem anunciados na rodada de 

licenciamento (concessão). As nomeações de interesse de cada empresa são 

confidenciais e o anúncio de realização da rodada é de domínio público, sendo 

conferidos prazos de noventa dias para a formalização das propostas. 

Feitas as propostas (nas quais as empresas descrevem o trabalho técnico 

realizado no bloco, sua a proposta de trabalho e planejamento do negócio e de 

marketing), estas são analisadas em função da competência técnica, da capacidade 

financeira da requerente e do plano de E&P para a área requerida. O MPE faz revisões 

das solicitações de cada empresa, faz realizar reuniões com cada requerente, num 

processo que dura cerca de (dois meses. Após esta etapa, o MPE designa o grupo de 

empresas e um operador identificados como os mais adequados para operar na área 

analisada, sendo concedida a licença para exploração e produção da área, cuja validade 

depende da celebração de acordo de parceria entre as empresas que compõem o referido 

grupo. 
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Figura. 3.4 – Processo de emissão de licenças para atividades de E&P na Noruega 
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e previstas, avaliados o potencial de risco ambiental e a sensibilidade dos recursos 

ambientais e os impactos socioeconômicos e na pesca na área em estudo. No entanto, o 

foco do processo de avaliação ambiental é mais o modo de se explorar e desenvolver a 

área do que o desenvolvimento, ou não, da atividade petrolífera. 

Finalmente, tem-se a fase de avaliação de impacto ambiental dos projetos, que 

compreende: a descrição técnica de como cada projeto de E&P atende aos critérios 

ambientais; a avaliação de risco ambiental; as medidas mitigadoras a serem 

implementadas; e o programa de monitoração e avaliação dos efeitos locais. A escala de 

aplicação da AIA de projeto é limitada, voltada para os efeitos ambientais imediatos das 

atividades de E&P. Há, porém, a possibilidade de se identificar a necessidade de 

estudos ambientais adicionais. 

A participação da sociedade é prevista nas três instâncias de aplicação da 

avaliação ambiental: (a) antes da decisão sobre a abertura de novas áreas; (b) antes da 

decisão sobre o desenvolvimento de projeto; (c) no caso de AIA regional, em áreas onde 

outras atividades de E&P já estão estabelecidas. O período de consulta à sociedade 

compreende pelo menos noventa dias, podendo se estender até 120 dias quando se tratar 

de novas áreas.  

Até que se possa decidir se haverá novas áreas, ou não, dedicadas às atividades 

de E&P, o processo de avaliação leva de seis a sete anos e envolve inúmeros estudos 

científicos e consultas a diferentes instituições governamentais e “semi-

governamentais”. A consulta pública inicia-se tão logo o MPE apresente a versão 

preliminar das áreas a serem estudadas ou planejadas, antes do desenvolvimento dos 

estudos técnico-científicos, e o prazo é de (três meses para que as partes interessadas 

apresentem formalmente os seus pontos-de-vista (ACPI, 2003). 

O modelo norueguês de petróleo é fundamentado em princípios e diretrizes que 

visam a uma indústria petrolífera sustentável (Estrada Estrada, 2006). Trata-se de um 

modelo voltado para se obterem mais valores econômicos do setor de petróleo do que os 

advindos da comercialização. O modelo foi pensado de modo a atrair as melhores 

empresas internacionais para operarem no país. A estratégia adotada pela Noruega nos 

anos 1970 teve como foco atrair as multinacionais de petróleo com regras legais e 

econômicas claras para o controle das atividades. Também, é um modelo definido para 

interagir com toda a sociedade e outras atividades econômicas. Os benefícios advindos 

do desenvolvimento das atividades petrolíferas são identificados pela população e 

compreendem desde investimentos em infra-estrutura local até o financiamento do 
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sistema educacional. Mais recentemente, o modelo incorporou mecanismos para lidar 

com novos temas de interesse da sociedade – os aspectos ambientais e o 

desenvolvimento de novas tecnologias para incrementar os níveis de recuperação do 

potencial de reservas de petróleo.  

3.3.3.O Mar de Barents e as atividades de E&P de petróleo 

A adoção contínua da avaliação ambiental a processos estruturados de 

planejamento setorial têm possibilitado uma visão mais ampla e tecnicamente orientada 

para resolver as controvérsias em torno dos impactos ambientais e sociais decorrentes 

das atividades de E&P e transporte de petróleo e gás natural (WWF, 2005).  

No caso do governo norueguês, a decisão mais recente sobre a abertura de novas 

áreas para atividades de E&P envolve os ecossistemas do Mar de Barents e as áreas 

marítimas nas Ilhas Lofoten. Estas áreas são ricas em biodiversidade, com estoques 

pesqueiros importantes, barreiras de corais e colônias de pássaros protegidos. A ação do 

governo foi orientada pela decisão de que esses ecossistemas são de interesse para a 

proteção, o que determinou, em 2002, a elaboração de um plano de gestão integrada das 

zonas costeiras e marinhas do Mar de Barents e das Ilhas de Lofoten. Essa decisão foi 

motivada pela pressão a que esses ecossistemas estavam submetidos, inicialmente, pelas 

atividades de pesca e navegação e, em seguida, pelas atividades de extração de petróleo 

e gás natural conduzidas pelo governo russo. 

O propósito de se adotar um plano de gestão integrada foi o de estabelecer uma 

base de referência para o uso sustentável dos recursos ambientais no Mar de Barents e 

nas ilhas de Lofoten, mantendo as estruturas, o funcionamento e a produtividade desses 

ecossistemas. O governo norueguês entende que é essencial e estratégico para o país 

fomentar o desenvolvimento de atividades industriais no norte e que, para isso, deve 

facilitar a co-existência de diferentes indústrias, particularmente as de pesca, navegação 

e petróleo (RNMA62, 2006). O plano de gestão tem o seu foco numa base sustentável de 

uso das áreas do Mar de Barents, com referências específicas aos aspectos ambientais. 

Também se espera que este seja um importante instrumento para assegurar os interesses 

econômicos e que todos os envolvidos (governo, setor produtivo e sociedade) tenham 

um entendimento comum sobre os objetivos da gestão desses ecossistemas. 

                                                 
62 RNMA = The Royal Norwegian Ministry of the Environment. 



 

137 

O plano foi concebido para lidar com os impactos decorrentes de pesca, 

aqüicultura, navegação e E&P de petróleo e gás natural, visando assegurar que a 

capacidade de suporte dos ecossistemas marinhos não seja afetada por essas atividades. 

Baseia-se na avaliação de impactos ambientais cumulativos e na adoção da abordagem 

integrada de gestão de ativos ambientais, a partir de processos de avaliação ambiental 

estratégica. O plano é conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente da Noruega 

(RNMA) e compreende três componentes, conforme representado na Figura 3.5.  

 

 
 

Figura 3.5. – Etapas e componentes de Elaboração de Plano de Gestão Integrada 

do Mar de Barents e Ilhas Lafoten 

Fonte: WWF, 2005, modificado por Teixeira, I. (2007). 
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compilação de dados em diversas instituições científicas, inclusive no que diz respeito 
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conjunto amplo de impactos, envolvendo os setores de pesca, emprego, trabalho e 

turismo, e a avaliação da capacidade dos sistemas de resposta de petróleo e gás natural 

(WWF, 2005). Com base nesses estudos, o governo norueguês determinou o 
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atividades de E&P de petróleo e gás natural. O terceiro componente, iniciado, em 2005, 

consiste da avaliação de impactos cumulativos e na base para a proposição do plano de 

gestão. O resultado desse processo deve possibilitar ao governo identificar áreas 

específicas nas quais determinadas atividades econômicas não devam ser permitidas. 

Por enquanto, prevalece a postura de “salvaguardar” as áreas identificadas como 

importantes à proteção da biodiversidade e à manutenção da pesca, cuja importância de 

conservação é bem maior do que os potenciais benefícios advindos da atividade 

petrolífera.  

3.4.A experiência internacional na E&P de petróleo e gás natural em áreas 

ambientalmente sensíveis  

À medida que a demanda por petróleo e gás natural aumenta no mundo e as 

regiões ditas tradicionais de petróleo e gás natural amadurecem e produzem 

progressivamente menos petróleo e gás natural, a indústria de petróleo busca novas 

fronteiras. Em várias regiões do mundo, essas áreas apresentam sensibilidade ambiental 

e social significativa, por exemplo, os ambientes marinhos próximos ao litoral ou 

localizados no Ártico ou as áreas protegidas das florestas tropicais, como nos casos do 

Equador e da Colômbia.63 

A oferta de áreas definidas como ambientalmente sensíveis para as atividades de 

E&P é tema que desperta conflitos e posições heterogêneas das partes interessadas. A 

experiência da Noruega, dos Estados Unidos e do Canadá revela que se trata de tema 

controverso de difícil conciliação, cuja tomada de decisão não deve se orientar somente 

por objetivos geopolíticos e econômicos de desenvolvimento das atividades petrolíferas. 

                                                 
63 No Equador, tem-se o caso do Parque Nacional de Yasuní, localizado no nordeste do país, com uma área de 
980.000 hectares, declarado como parte da Reserva Mundial da Biosfera pela UNESCO, em 1989, por seus altos 
índices de biodiversidade (44% das espécies de aves encontradas na Amazônia, 40% de todas as espécies de 
mamíferos encontrados na Bacia Amazônica, mais de 100.000 espécies de insetos/). Na zona intangível do parque, 
vivem, em isolamento voluntário, os povos indígenas Tagaeri e Taromenani. O parque nacional está sob pressão por 
conta da possibilidade de E&P de petróleo em oito blocos e do processo de colonização que pode ser causado pela 
implantação da indústria petrolífera na região. As reservas (provadas e prováveis) desses poços é de 920 milhões de 
barris, o que corresponde a mais de 20% das reservas de petróleo do Equador e o período do projeto de E&P é de 25 
anos (Suarez, P. 2007). Na Colômbia, tem-se 7 (sete) áreas do território nacional totalizando 35,5 milhões de hectares 
(78% terrestres, e 22% marinhos) com atividades de prospecção e de E&P de petróleo. Muitas dessas áreas têm 
sensibilidade ambiental e elevado interesse de proteção e conservação da biodiversidade e de ecossistemas. O 
governo partiu para fazer uso de processos estruturados de avaliação ambiental antes da concessão de novos blocos, 
num processo denominado de avaliação eco-regional, conduzido pela Agência Nacional de Petróleo, e que resulta no 
zoneamento dessas áreas, com base na sensibilidade e na vulnerabilidade de ecossistemas, e em diretrizes para a sua 
conservação e manejo (Betancourth, 2007).  
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A experiência mostra que é possível que a decisão se oriente também por outros 

objetivos e envolva a declaração de moratória ou a exclusão de áreas, motivada pela 

incerteza sobre a viabilidade ambiental do desenvolvimento da atividade ou pelos 

conflitos socioeconômicos expostos pelos distintos grupos de interesse.  

A experiência internacional mostra ainda que a solução da controvérsia sobre a 

exploração de petróleo e gás natural em áreas ambientalmente sensíveis não se limita 

nem a uma decisão que beneficie apenas uma das partes (exclusão de áreas) nem ao 

adiamento ou a suspensão das atividades de E&P nessas áreas (declaração de moratória, 

como nos casos da Holanda e do Canadá). A experiência norueguesa no Mar de Barents, 

ao procurar a conciliação dos interesses da indústria, dos governos, dos ambientalistas, 

de outros setores econômicos e das populações locais e tradicionais, a partir de uma 

visão de objetivos comuns de sustentabilidade, revelou a postura governamental 

diferenciada de criar novas bases para a negociação de conflitos e a tomada de decisão. 

Com o objetivo de mostrar as condições e os requisitos adotados para a tomada 

de decisões que têm possibilitado o desenvolvimento de E&P de petróleo e gás natural 

em áreas ambientalmente sensíveis, relatam-se a seguir as iniciativas experimentadas na 

Noruega, no Reino Unido e na Holanda. São apresentados quatro estudos de caso na 

Tabela 3.1, selecionados com base nos seguintes critérios: (a) países com experiência 

consolidada em avaliação de impacto ambiental; (b) países que fazem uso de AAE no 

processo de planejamento de concessão de áreas para E&P de petróleo e gás natural, 

abordados nesse capítulo da tese; (c) experiências localizadas em ambientes marinhos e 

águas rasas e pouco profundas64, localizadas próximas ao litoral; (d) acessibilidade aos 

dados. 

Tabela 3.1 – Estudos de Caso de atividades de E&P em Áreas Ambientalmente 
Sensíveis  

Projeto País Operador Tipo Ambiente Profundidade 
Distância da Costa 

Snoehvit Noruega Statoil GLP e petróleo Pólo Ártico 250 – 340 m/ 145 km da 
Ilha de Melkoja 

Liverpool Bay Asset Reino Unido  BHP Billiton Petróleo e Gás Marinho e Litoral 7 – 34 m/8 – 30 km 

Mar de Wadden Holanda NAM/Shell Gás Litoral e estuários 
Profundidade média e 
profunda (até 4 km) / 3-5 
km distância da costa 

Baía da Rainha 
Charlottte Canadá 

Em Moratória 
pelo Governo 
canadense 

Petróleo e gás 
Litoral, cordões 
de recifes, 
estuários 

Profundidade média 100 a 
400 m/ ilhas 

                                                 
64 Exceto pelo Projeto de Snoehvit,(Noruega), que foi incluído pelo seu caráter inovador em termos tecnológicos e de 
localização no Ártico (ver descrição no item 3.4.1) 
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3.4.1.Projeto de Snoehvit (Noruega) 

Snoehvit é um projeto offshore com a produção anual estimada de 5.6 bilhões de 

m3 de Gás Natural Liquefeito (GNL) e uma produção não estimada de óleo leve, por um 

período de trinta anos, localizado na bacia de Hammerfest, no sul do Mar de Barents, no 

Ártico. O projeto é inovador em tecnologia de E&P e escoamento do GNL; propõe 

instalações submersas (sem instalações de superfície ou flutuantes) fixas na Plataforma 

Continental, e escoamento da produção (GNL) por gasoduto submarino de extensão de 

145 km até as instalações da Ilha de Melkoja, de onde se prevê o transporte por quatro 

navios até os Estados Unidos e o sul da Europa (Oil and Gas International, 2002); 

compreende a perfuração de vinte poços localizados em profundidades de 250 a 345 

metros, nos campos de Snoehvit, Askeladd e Albatross (Figura 3.6 e Figura 3.7). 

 
Figura 3.6 – Ilustração do Projeto Snoehvit (Statoil,2007). 

 
Figura 3.7 – Instalações petrolíferas onshore na Ilha de Melkoja (Eiliv Leren, 

2007) 
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Em 1984, o Governo da Noruega iniciou processo de planejamento setorial com 

vistas à exploração do Mar de Barents pela indústria do petróleo. Fez uso de estudos 

detalhados de avaliação de impacto ambiental até 1988. Em 1989, o governo decidiu 

pela concessão de áreas na parte sul do Mar de Barents, onde se desenvolve atualmente 

o Projeto de Snoehvit.  

Esse projeto tem sido objeto de atenção especial por parte de entidades não 

governamentais ambientalistas, por conta da sua localização em áreas de reprodução de 

peixes e do seu caráter pioneiro. O debate é marcado pela preocupação de que Snoehvit 

represente a primeira de muitas outras concessões em Barents e pelos possíveis efeitos 

para a ictiofauna e outras espécies marinhas. Esta preocupação também é compartilhada 

pela indústria pesqueira norueguesa, uma vez que o Mar de Barents é uma área 

estratégica de produção anual de mais de 500.000 toneladas de peixe. 

O processo de avaliação ambiental realizado pelo MPE antes da concessão da 

área para E&P identificou os efeitos potenciais de possíveis derramamentos de óleo, os 

impactos associados à ictiofauna e à atividade pesqueira e as conseqüências 

socioeconômicas. As principais conclusões permitiram identificar que a pesca realizada 

em pequenas embarcações poderia ser afetada pelo desenvolvimento das atividades de 

E&P e que a atividade petrolífera sozinha não resolveria as demandas econômicas locais 

(ACPI, 2003).  

Por outro lado, o debate com a sociedade encaminhou temas mais amplos que 

envolveram a importância econômica do desenvolvimento para a indústria local, as 

emissões de CO2, o lançamento de efluentes no mar, além do impacto na atividade 

pesqueira. Cabe assinalar que o foco de maior resistência residia nos ambientalistas que 

centravam os seus argumentos na falta de conhecimento sobre os efeitos de longo prazo 

associados às atividades de E&P. A decisão do parlamento norueguês de ofertar a área 

para o projeto de Snoehvit ocorreu em 2002. Além da insuficiência dos estudos 

ambientais, os ambientalistas argumentavam contra o pouco tempo (de outubro de 2001 

a março de 2002) definido pelo governo para encaminhar a sua aprovação do Plano de 

Desenvolvimento e Operação do Projeto, acompanhado do respectivo processo de 

avaliação de impacto ambiental.  

Para os representantes da indústria pesqueira, o processo de consulta pública foi 

eficiente, permitindo a consolidação do diálogo com a empresa STATOIL, dona da 

concessão, em torno das principais preocupações associadas ao desenvolvimento das 

atividades de E&P de petróleo e gás natural: a poluição marinha e a possível obstrução 
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das rotas de pesca pelas instalações de petróleo. A discussão a respeito da alternativa de 

escoamento da produção por gasoduto reduziu a incerteza sobre a viabilidade da pesca, 

uma vez que a sua concepção não se definiu como fator restritivo à pesca por arrasto 

(ACPI, 2003). O processo de consulta pública possibilitou ainda que a indústria 

buscasse o aperfeiçoamento de tecnologias para a minimização de impactos ambientais, 

o que foi visto pela indústria como uma conseqüência importante do diálogo prévio com 

a sociedade e os especialistas. 

3.4.2.BHP Billiton, Liverpool Bay Asset (Reino Unido) 

No Reino Unido há procedimentos legais claros e bem regulamentados para as 

atividades de E&P de petróleo e gás natural65., que incluem os aspectos ambientais 

dessas atividades e a proteção do meio ambiente. As exigências ambientais para as 

atividades de E&P passam por estudos específicos de avaliação de impacto ambiental, 

modelagem dos efeitos de derramamento de óleo, requisitos específicos para operação 

em águas rasas e próximas à costa. restrições sazonais para a fase de perfuração e 

proibição de atividades de E&P em áreas protegidas.  

As atividades offshore são de responsabilidade do Ministério de Comércio e 

Indústria (DTI) e o processo de controle das atividades de E&P em áreas sob concessão 

é exercido com base na legislação ambiental e na ação interinstitucional articulada 

envolvendo o Ministério de Assuntos Ambientais e Rurais (DEFRA), a Agência 

Ambiental e o Comitê de Conservação da Natureza (JNCC).  

Pelos procedimentos estabelecidos, todo projeto de E&P deve ser apresentado 

juntamente com um Aviso de Operação de Petróleo (PON 15), que é determinante para 

a avaliação a ser feita pelo DTI a respeito do potencial de impacto ambiental do projeto 

em análise. Usualmente, faz-se uso dos PON-15 para a avaliação ambiental de 

atividades definidas como de menor impacto ambiental, por exemplo, perfuração de 

poços exploratórios, construção de pequenos tubos de perfuração e modificação de 

atividades em desenvolvimento (DTI, 1998). 

                                                 
65 A estrutura legal compreende um conjunto de regulamentos específicos para as atividades de petróleo e a proteção 
do meio ambiente. De acordo com a Diretiva 85/337/EEC e sua emenda 97/11/EC, faz-se necessário proceder a uma 
Avaliação Ambiental (EA) para as atividades de petróleo, que no Reino Unido está regulamentada pelo Offshore 
Petroleum Production and Pipelines Assessment Regulations 1999 (SI n.1999/360). Todos os projetos que incidam 
sobre as exigências definidas por esse regulamento devem apresentar estudos ambientais (Environmental Statement- 
ES) para a prévia aprovação do DTI. 
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No caso de projetos de impactos ambientais significativos que se localizem a 

uma distância da costa menor que 40 km, ou a uma distância de 10 km de Áreas 

Especiais de Conservação (SAC) ou de Áreas de Proteção Ambiental (SPA), ou caso se 

detecte a presença de características arqueológicas potencialmente sujeitas à dano num 

raio de 5 km, será exigido aos concessionários a apresentação de estudos de avaliação 

de impactos ambientais mais detalhados, denominados de Environmental Statement 

(ES). Um ES também pode ser exigido pelo DTI, conforme o estabelecido nas 

Guidelines for Explorartion, Appraisal and Deveolpment Wells, nas seguintes situações: 

(a) Ocorrência de área de reprodução de peixes, aves e mamíferos marinhos, 

num raio de 20 km, definidas como área de sensibilidade sazonal e 

restrições temporárias às atividades de perfuração; 

(b) Potencial impacto nas áreas de reprodução de espécies protegidas, em 

particular no caso de arenques, enguias, etc. 

(c) Potencial impacto significativo em áreas definidas como de pesca; 

(d) Potencial impacto em outros usos do mar (canais de navegação e áreas 

piscosas, num raio de 10 km da atividade proposta) 

(e) Proximidade de fronteira internacional. 

(f) Existência de bancos de areia e recifes, num raio de 10 km. 

Além do ES, o DTI requer a apresentação de estudos específicos para a descarga 

de fluidos de perfuração, modelagem de derramamento de óleo e, em função da 

profundidade e distância da costa, o cumprimento de exigências adicionais. Há também 

restrições sazonais à perfuração, em função da situação dos projetos em áreas 

ambientalmente sensíveis (identificadas no processo de AAE que antecede à concessão 

de novas áreas e definidas pelo DTI como viáveis de E&P de petróleo e gás natural, mas 

com restrições sazonais de perfuração).  

O Projeto BHP Billion (Liverpool Bay Asset – LBA) foi a primeira área 

importante próxima ao litoral definida como comercialmente explorável para petróleo e 

gás natural. Compreende cinco campos de produção, sendo três de gás (Hamilton, 

Hamilton North e Hamilton East) e dois de óleo e gás (Douglas e Lennox). O LBA 

possui uma instalação FSO (Armazenamento e Descarregamento Flutuante) para óleo, 

com um total de quatorze tubos de perfuração, de conexão entre 7 e 34 km de 

comprimento, e um terminal de processamento de gás localizado no litoral (terminal 

Point of Ayr), a partir do qual o gás é transportado para uma unidade de geração de 
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energia. As instalações do LBA foram inauguradas em 1995 (Hamilton North) e 2001 

(Hamilton East). 

As reservas totais recuperáveis do LBA estão estimadas para 150 milhões de 

barris de petróleo e 35 bilhões de m3(BHP Billiton, 2005). No Quadro 3.1, são 

apresentados os principais aspectos do projeto e os processos de avaliação ambiental.  

Quadro 3.1 – Projeto LBA, Reino Unido 

Aspectos do Projeto Principais Características 

Localização  

O LBA está localizado no Irish Sea oriental da Baía de Liverpool, em profundidade variante 

de 7 a 34 metros, numa distância da costa de 20 a 35 km, próxima a uma zona costeira 

altamente urbanizada e de importância ambiental reconhecida, a Balckpool, um destino 

turístico popular na Grã Bretanha, e às praias de North Wales, Wirral e Lancashire. O 

terminal de petróleo e gás natural de Porto Ayr está localizado nos arredores de Dee 

Estuary, uma área pantanosa importante designada pelo governo como Local de Especial 

Interesse Científico. O campo de petróleo e gás de Lennox está localizado a cerca de 7 km 

da costa de Lancashire e a 13 metros de profundidade. O petróleo bruto da LBA é pegajoso, 

contém 2% de H2S e possui um odor próprio. Essas características, associadas à 

proximidade da costa, determinaram à BHPB desafios específicos e distintos das demais 

operações de E&P no Mar do Norte. 

Características 

ambientais 

A Baía de Liverpool é um ecossistema marinho de águas pouco profundas, na qual a foz do 

rio Mersey reduz ligeiramente a sua salinidade e adiciona grandes quantidades de matéria 

orgânica. A Baía possui uma das maiores faixas de mar das Ilhas Britânicas e é 

caracterizada por movimentos circulatórios complexos. Na faixa costeira adjacente ao LBA, 

tem-se uma diversidade de habitas de espécies marinhas e terrestres, além das dunas de 

Talacre na costa de North Wales. As áreas adjacentes aos poços de petróleo incluem 

reservas ambientais protegidas por legislação nacional e internacional. A Baía de Liverpool 

apresenta elevada diversidade de espécies da avifauna e da ictiofauna e é identificada como 

uma área importante para a reprodução de peixes. Também, é região dedicada à pesca 

oceânica, em particular para a pesca do arenque, à pesca de fundo do mar de bacalhau, 

merlúcio e linguado, à pesca de arrasto para mariscos, ostras e à pesca de camarão, em 

águas mais rasas. 
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Aspectos do Projeto Principais Características 

AAE 

O processo de AAE realizado pelo DTI e publicado em 2005 (AAE 6) apontou que a região 

do LBA tem níveis de renda abaixo da média do Reino Unido e declínio de população, 

sinalizando que os ganhos sociais e econômicos das atividades de E&P seriam marginais. 

Em função da sensibilidade ambiental da área, a atividade de E&P foi submetida a estudos 

ambientais em articulação com as autoridades regulatórias, grupos conservacionistas locais 

e a Sociedade Real para Proteção das Aves (RSPB). Preocupação dos pescadores com 

derramamento de óleo e a perda de acesso aos recursos pesqueiros durante os levantamentos 

sísmicos, perfuração e produção foram assinaladas. Atendendo às preocupações de 

populações locais e de ONGs, a empresa adquiriu terras para a recuperação de dunas e 

adotou programas de recuperação e limpeza das praias. Investimentos em recuperação de 

áreas degradadas. Teve a preocupação de estabelecer a comunicação antecipada com a 

sociedade e entidades ambientalistas. 

O estudo de AAE também ressaltou que, como a pesca, o turismo e a atividade industrial na 

Baia de Liverpool coexistem há muitos anos com poucos problemas, existem há mais de 

vinte anos operações de petróleo e gás natural na baía, em águas não rasas, sinalizando que 

a atividade offshore prevista para o futuro deve declinar em relação à situação atual. 

AIA e avaliação de 

alternativas 

Em função da localização em áreas ambientalmente sensíveis, o projeto do LBA teve 

que apresentar um estudo de AIA e preparar uma declaração ambiental (ES), com a 

indicação de todas as possíveis alternativas de localização, de concepção e de 

tecnologias e justificativas para as opções apresentadas. A elaboração do estudo de 

impacto ambiental se deu orientado por processos de consulta às autoridades do DTI e 

de meio ambiente como também às entidades ambientalistas e de conservação, inclusive 

à Sociedade Real para a Proteção às Aves (RSPB). Processos de consulta à sociedade 

foram realizados; foi tornada disponível a informação sobre o projeto e seus potenciais 

impactos ambientais ao público.  

Os principais aspectos observados no processo de licenciamento do LBA foram: 

proximidade do projeto com o litoral, impactos visuais e risco de derramamento de óleo. 

A avaliação de risco mostrou que o derramamento de óleo em grande quantidade era 

altamente improvável. Em função das regulamentações das áreas protegidas, uma 

avaliação adicional de risco foi realizada, confirmando a eficiência das medidas de 

mitigação propostas e a probabilidade muito baixa de um vazamento de óleo em 

grandes quantidades. 

Instituições 

Responsáveis 

Ministério de Comércio e Indústria do Reino Unido (DTI) na parte offshore; Agência de 

Meio Ambiente do Reino Unido, no litoral. 

Tomada de Decisão e 

condicionantes às 

atividades de E&P 

O processo de permissão das atividades de E&P levou dois anos, com complexidade maior 

para as instalações de gás. A localização das instalações foi definida a partir de 

salvaguardas de proteção às aves e à redução de ruído, sendo que a decisão mais complexa 

foi a definição da localização do terminal de gás, que despertou grande resistência da 

população local. A ocorrência de aves na região determinou a transferência das operações 

de helicóptero para um aeroporto comercial, em função do potencial de impacto causado 

pelo tráfego de helicópteros entre o terminal localizado no litoral e as plataformas. A BHPB 

teve que modificar projetos e assumir custos adicionais para atender a essas exigências. 
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Aspectos do Projeto Principais Características 

Benefícios associados 

ao LBA 

Melhoria do meio ambiente resultante dos investimentos em recuperação de áreas 

degradadas pela BHPB e na economia da região. Desenvolvimento de projetos sociais, 

particularmente nas áreas de educação e construção de capacidade local para lidar com 

opções mais sustentáveis de desenvolvimento. Os esforços foram reconhecidos com o 

recebimento do prêmio Business in the Community, conferido para empresas que 

demonstram alto padrão de atuação social e ambiental. O projeto definiu também novos 

padrões de exigência para o controle das empresas prestadoras de serviços à BHPB, de 

design de instalações localizadas no litoral e em áreas ambientalmente sensíveis e uma nova 

atitude quanto aos planos de contingência e de emergência, que passaram a também 

considerar os pontos de vista dos especialistas locais e nacionais. 

Fonte: Teixeira, I. (baseada em Plexus Energy, 2006) 

3.4.3.NAM Gás E&P, Mar de Wadden (Holanda) 

O projeto NAM, no Mar de Wadden, tem como participantes as empresas Shell e 

Exxon, cada uma com uma cota de 50%, e quatro áreas de exploração de gás natural: 

Campo de Groningen, Ameland, Blija e Zuiderwal. A NAM/Mobil tem produzido gás 

na ilha de Ameland desde 1984, bem como a Elf, num campo cerca de 3 km de 

distância de Ameland. O Mar de Wadden se estende pela costa da Holanda, Alemanha e 

Dinamarca. 

A região é definida como de alta sensibilidade ambiental por ser a maior área 

estuarina do norte da Europa e tem produção petrolífera desde 1984. Nessa época, havia 

sido definido acordo de moratória entre o governo e as empresas petrolíferas atuantes na 

região (em dois locais de produção) por um período de dez anos, com monitoramento 

rígido das áreas em produção. Com o término em 1994 do período de moratória, os 

direitos de concessão existentes foram encerrados e novos poços de exploração foram 

perfurados, confirmando-se a presença de gás natural em nível comercial. 

O governo concedeu autorização para que as atividades de E&P fossem 

implementadas, enfrentando forte resistência por parte de entidades ambientalistas 

locais. As condições e as restrições de perfuração e exploração foram definidas com 

base nos estudos de impacto ambiental, que determinaram o limite de seis poços de 

exploração. O resultado foi um plano de E&P acordado com o governo em 1995, após 

um processo de consulta pública a todas as autoridades envolvidas. Os conflitos com 

grupos ambientalistas permaneceram, levando a questão aos tribunais. Em julho de 

1998, uma decisão judicial anulou as licenças concedidas pelo governo para a E&P na 
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zona costeira e na Ilha de Ameland. O Ministério de Assuntos Econômicos suspendeu o 

processo de tomada de decisão de novas perfurações no Mar de Wadden.  

Em 2002, novo processo de avaliação para verificar a viabilidade ambiental de 

atividades de E&P de gás natural foi definido com a instalação, pelo Governo, da 

Comissão do Mar de Wadden. Em 2005, a Comissão entendeu não existir razões de 

natureza ambiental que justificassem deixar de produzir gás na região, desde que as 

normas rígidas de controle ambiental fossem mantidas. Com base em estudos de 

avaliação de impacto ambiental, foi conduzido pelo Governo um processo de consulta 

pública, definindo-se em 2006 as condições para a emissão de nova licença de 

exploração e produção de gás no Mar de Wadden.  

Os principais questionamentos apresentados pela sociedade e pela comunidade 

científica envolviam os impactos na pesca, a manutenção da integridade de áreas 

ambientais protegidas e o risco de diminuição do nível do mar pela exploração de gás e 

seus possíveis impactos na geomorfologia das dunas, na hidrodinâmica, na fauna 

bêntica, nos pântanos (inundações mais freqüentes) e nos pássaros. Os estudos 

mostraram que os efeitos seriam menores do que os previstos anteriormente. O 

crescimento da sedimentação induzida pelo aumento do nível do mar e pelos atuais 

fluxos de sedimentos seria bem menor do que aquele que havia sido estimado. Os 

efeitos na biota foram definidos como pouco significativos quando comparados às 

variações naturais ao longo do tempo (Marquenie, J.M e Vlas, J. 2005). A primeira 

produção de gás está programada para 2010. No Quadro 3.2, tem-se as principais 

informações sobre o projeto.  

Quadro 3.2 – Projeto NAM Mar de Wadden, Holanda 

Projeto Comentários 

Local 
Na área de Moddergat, tem-se uma Área de Conservação da Natureza no Northen 
Friesland no Mar de Wadden NW de Groningen.. 

Características 
Ambientais 

 O Mar de Wadden é um mar costeiro raso que se estende de Den Helder no noroeste da 
Holanda através do German Bight até a Dinamarca. É separado do Mar do Norte por uma 
cadeia de ilhas. O Mar de Wadden é considerado uma das áreas pantanosas mais 
importantes no mundo. Partes do Mar de Wadden são designadas como locais protegidos 
pela Convenção de Ramsar, reservas naturais ou parques nacionais. O Mar de Wadden é 
também de importância internacional como pouso de aves migratórias, sendo considerado 
de grande beleza natural, habitado por inúmeras espécies de peixes, crustáceos e focas. 
Durante a grande maré vazante, as planícies secam, abrindo espaço para pássaros e 
propiciando local de descanso para focas. A área é de importância biológica e serve a 
muitas funções ecológicas, econômicas e sociais. Entretanto, ela é caracterizada por 

Características 
Socioeconômicas 

O Mar de Wadden é imediatamente adjacente a áreas desenvolvidas e populosas, inclusive 
a terras agrícolas. 
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Projeto Comentários 

Agência de 
Licenciamento Ministério de Assuntos Econômicos, Supervisão Estatal de Minas do Governo da Holanda 

EIA e Avaliação de 
Alternativas 

O desenvolvimento da concessão de Moddergat baseou-se em um estudo de AIA detalhado, 
concluído em janeiro de 2006.  

 

As licenças do NAM estabelecem a produção de gás a partir das localidades de terra na 
condição de que não existam danos ao meio ambiente. Para assegurar que esta condição 
seja cumprida, o governo comissionou especialistas independentes para revisar todo o 
material de pesquisa disponível. As determinações de licenciamento para o projeto de 
produção de gás de Moddergat são como segue: 

 Proibir a perfuração exploratória; perfuração somente a partir do litoral. 
 Restrições sazonais quanto à perfuração para evitar danos durante temporada 

desova de acasalamento de peixes e de outras espécies da fauna marinha. 
 Medidas de baixo impacto visual (p.e o uso de protetores em volta das instalações, 

mudança da direção das lâmpadas para baixo para minimizar a difusão da luz, 
instalação das lâmpadas no lado interno dos protetores de ruído, instalação de 
lâmpadas difusoras na torre de perfuração, nenhuma luz à noite, exceto durante 
operações de perfuração e assegurando que as lâmpadas não sejam instaladas em 
posição mais alta do que 2,5 m e que elas tenham protetores instalados nelas) 

 O limite de ruído de 50 DbA no raio de 300 m a partir da instalação para evitar 
ruído e distúrbios à fauna. 

 Política de descarga zero para todos os rejeitos líquidos e sólidos. Todos os rejeitos 
líquidos devem ser reinjetados. 

 Monitoramento contínuo dos efeitos ambientais potenciais da produção do gás. 
 Rotas de veículos de ida e volta do local são acordadas previamente. 
 A combustão de gás ocorre em câmaras lacradas, em ocasiões em que esta 

atividade causará o mínimo incômodo. 
 Locações de poços são escolhidas para minimizar danos ao meio ambiente. 

Fonte: Plexus Energy, 2006. 

O processo que traduz o longo caminho percorrido pelo Projeto Mar de Wadden 

para o licenciamento ambiental revela que não é facilmente aceito pela sociedade que 

atividades com alto potencial de impacto ambiental e com elevado potencial poluidor 

possam ser implantadas em áreas ambientalmente sensíveis. Um dos maiores desafios 

enfrentados foi lidar com a percepção da sociedade de que o Mar de Wadden deveria 

permanecer intocado. O conflito não se fundamentava unicamente na obtenção de 

licenças ambientais para operar, mas também na obtenção da “licença social para 

operar” (Plexus Energy, 2006). A decisão governamental de criar uma comissão 

independente para realizar novos estudos e definir um tempo maior para possibilitar um 

processo mais estruturado e permanente de diálogo com os grupos de interesse e o 

envolvimento de organizações não governamentais extra-regionais foram determinantes 

para a mudança de patamar dos debates e da tomada de decisão. A Comissão do Mar de 

Wadden exerceu o seu papel consultivo e independente, fornecendo informações 

técnicas e científicas sobre os possíveis impactos ambientais das atividades de E&P de 
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gás; concluiu que a pesca do molusco e do mexilhão na região não era sustentável e que 

o impacto associado à produção de gás era menor do que a percepção comum da 

sociedade. 

3.4.4.Projeto Baía da Rainha Charlotte (Canadá) 

Esse caso envolve a proposta de desenvolvimento de atividades de E&P na 

Província da Columbia Britânica, no Canadá, na Baía da Rainha Charlotte, conhecida 

por sua beleza natural e sítios protegidos. Área de reprodução de baleias, as ilhas da 

Rainha Charlotte também guardam dois Parques Nacionais (Parque de Naikkon, no 

norte e Parque de Gwaii Hannas, ao sul) e santuários da vida silvestre. A área foi 

declarada em moratória federal na década de 70 e desde então vem sendo objeto de 

diversos estudos e avaliações ambientais. Em 2002, foi solicitado ao governo canadense 

que se avaliasse a possibilidade de suspender a moratória tendo como base insumos 

técnicos e científicos resultantes de processo de AAE. O Quadro 3.3 apresenta uma 

síntese dos principais aspectos desse processo. 

Quadro 3.3 – Processo de AAE na Baía da Rainha Charlotte 

Processo de 
AAE Características e Comentários 

Propósito Questionar os temas e as incertezas relativas ao meio ambiente que fundamentam o processo de 

moratória 

Características Escopo mais amplo e geral do que os estudos anteriores, em particular no que diz respeito à alocação de 

recursos e às zonas de impacto. Isto é, o estudo faz referência a outros recursos ambientais, áreas de 

sensibilidade ambiental e as zona de exclusão a 20 Km da costa. 

Metodologia Baseou-se em três processos distintos de revisão de conteúdos, envolvendo: 

• Uma revisão científica conduzido por um painel de cientistas independentes e orientado pelo 

princípio da precaução. O objetivo era identificar as lacunas no conhecimento científico para 

que as atividades de E&P pudessem ser desenvolvidas;  

• Audiências públicas foram conduzidas de maneira independente buscando identificar 

preocupações e posições distintas acerca da proteção do meio ambiente, das áreas protegidas, 

das atividades econômicas e dos aspectos sociais relevantes para a situação de moratória;  

• Os temas de interesse específico das populações tradicionais foram conduzidos em um painel 

específico, de maneira que as questões apresentadas pudessem ser consideradas com as 

especificidades culturais da região e dessas populações.  

Área de 

abrangência 

O foco foi na Bacia da Rainha Charlotte, que se estima ser a área de maior potencial offshore de óleo e 

gás no Canadá. Trata-se de um sistema marinho semi-aberto, com profundidade média de 100 m e 

máxima de 400 m. A região tem espécies comerciais e de valor ecológico, inclusive algumas ameaçadas 

de extinção. 



 

150 

Processo de 
AAE Características e Comentários 

Resultados O processo de AAE permitiu que os seguintes aspectos fossem avaliados, considerando-se o 

propósito de examinar os impactos ambientais, sociais e econômicos relacionados ao 

desenvolvimento de atividades de E&P na Bacia de Rainha Charlotte: 

 No Painel científico, foram enumeradas as lacunas que deveriam ser preenchidas antes de 

qualquer suspensão da moratória, de maneira que a proteção ambiental da região pudesse ser 

mantida.  

 Nas audiências publicas com a sociedade, a opinião que predominou foi a da manutenção da 

moratória. 

 No tocante às populações tradicionais, a discussão foi orientada pelos direitos dessas 

populações de acesso e uso de recursos naturais, dado o risco a que essas populações poderiam 

estar expostas pelo potencial comprometimento do seu estilo de vida em função do 

desenvolvimento da indústria de petróleo, e pela necessidade de concordância e participação 

nas atividades futuras. 

Comentários A região compreende áreas de interesse de proteção da biodiversidade e áreas sensíveis que 

requerem proteção. Presença de cordão de recifes e zonas de exclusão de pesca. O Governo 

canadense avalia a possibilidade de designar áreas protegidas na região. 

Decisão Manter a moratória; não há consenso no Governo federal sobre a suspensão da mesma. 

Fonte: elaboração própria, com base em Sadler, 2005. 

3.5.Considerações finais 

A experiência internacional com o uso de processos estruturados de avaliação 

ambiental no planejamento de novas áreas para E&P de petróleo e gás natural revela 

uma diversidade de modelos de planejamento setorial e tomada de decisão, em termos 

dos sistemas de governança e dos regulamentos de cada país. Expressa, também, que a 

variável ambiental é tema estratégico para a decisão sobre a viabilidade de exploração 

de novas fronteiras pela indústria de petróleo e que a tomada de decisão a respeito da 

viabilidade ambiental dessas atividades requer insumos técnicos e científicos sobre os 

potenciais impactos ambientais de curto e longo prazo. Da análise das experiências dos 

Estados Unidos, do Canadá e da Noruega, podem-se observar os seguintes aspectos 

comuns: 

a) A decisão sobre a oferta de novas áreas é uma decisão de natureza 

estratégica, que se fundamenta em critérios técnicos, científicos, 

econômicos, tecnológicos e políticos e faz uso de estruturas de governança 

específicas que atuam com base em quadro legal próprio e bem definido.  

b) Os processos de avaliação de impacto ambiental não se limitam às instâncias 

de projetos. São adotados nas fases de planejamento setorial de concessões 
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de novas áreas e operação dessas concessões (projetos específicos de 

exploração e produção), com critérios e regras claras e bem definidas, 

dispostos em regulamentos legais e procedimentais de amplo domínio dos 

interessados. Há procedimentos específicos de avaliação de impacto 

ambiental para as fases de planejamento e desenvolvimento da atividade 

petrolífera, isto é, fases de pesquisa, exploração e produção das atividades de 

E&P, possibilitando a adequação dos estudos ambientais requeridos e cada 

uma delas. 

c) Cada país tem o seu modelo de planejamento setorial e seus arranjos 

institucionais e regulatórios, fazendo uso de processos sólidos e estruturados 

de avaliação de impacto ambiental como parte inerente do ciclo de 

planejamento para orientar a decisão sobre a oferta de novas áreas para E&P. 

d) O uso de processo estruturado de avaliação ambiental antes de se decidir 

sobre a oferta de novas áreas é um traço comum aos três países, com vistas a 

possibilitar, previamente, a abordagem das questões ambientais associadas 

ao desenvolvimento das atividades de E&P. 

e) Há diálogo entre governo, empresas e sociedade, com base em processos 

ordenados e sistemáticos integrados ao planejamento setorial, e possibilidade 

de se fazer uso de processos independentes de avaliação ambiental. 

f) O modelo adotado em cada país é distinto, adaptando-se aos respectivos 

sistemas políticos e legais. Definindo-se claramente os papéis e as 

responsabilidades de cada ente envolvido: governo, sociedade e empresas. 

g) Há forte presença do Estado em todo o processo, com vistas à redução das 

incertezas sobre a viabilidade de desenvolvimento de novas atividades de 

E&P de petróleo e gás natural e à garantia de acesso às informações pela 

sociedade, segundo os vários grupos de interesse e os atores sociais. 

Finalmente, cabe assinalar que a E&P de petróleo e gás natural em áreas 

ambientalmente sensíveis é tema polêmico e gerador de conflitos, que não admite uma 

única abordagem. No entanto, é possível observar que os debates e a tomada de decisão 

(seja qual for a sua natureza – exclusão de áreas, moratória ou exploração com níveis 

especiais de controle ambiental) sobre a abertura dessas áreas às atividades petrolíferas 

são sempre orientados por estudos de AIA e consulta à sociedade. A decisão é 

usualmente marcada por critérios políticos, mas fortemente influenciada por estudos 

ambientais independentes. 
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Capítulo 4.: A Oferta de Blocos para E&P de petróleo e gás natural no Brasil e a 

abordagem da variável ambiental 

Conforme visto no capítulo anterior, os recursos petrolíferos existentes nas 

plataformas continentais dos países analisados pertencem ao Estado e podem ser 

explorados por meio de concessões públicas e emissão de licenças por parte do governo, 

em processos técnicos e legais bem estruturados. A abordagem da variável ambiental 

nas atividades de E&P de petróleo e gás natural é bem definida, com regras e 

procedimentos claros, voltados para minimizar incertezas regulatórias relacionadas à 

viabilidade ambiental da exploração petrolífera. Diferentemente do Brasil, como 

veremos neste capítulo, o tratamento das questões ambientais compreende processos de 

avaliação e tomada de decisão bem definidos e base legal e institucional consolidada, 

estruturados em duas fases distintas:  

(a) Planejamento físico, quando da proposição das opções de áreas com vistas à 

tomada de decisão sobre a concessão de novas áreas para E&P (seleção e 

licitações de novas áreas);  

(b) Desenvolvimento das áreas concedidas (exploração, produção e 

descomissionamento).  

A experiência brasileira revela um quadro distinto: a regulação ambiental foi 

definida para a fase de desenvolvimento das atividades de E&P (embora de modo 

insuficiente, com veremos mais adiante), sendo ainda incipiente no que se refere à fase 

de planejamento da oferta de blocos ou áreas de exploração, uma vez que não conta com 

processos estruturados e consistentes de avaliação ambiental.  

O objetivo deste capítulo é avaliar se existem ou não as condições necessárias 

para o uso da AAE como instrumento facilitador da integração da variável ambiental ao 

planejamento de novas áreas a serem ofertadas para E&P de petróleo e gás natural no 

Brasil. Para tal, analisa-se o modo como as questões ambientais foram tratadas, segundo 

o novo modelo institucional e regulatório introduzido pela Lei de Petróleo (Lei no 

9.478/97), no conjunto de rodadas de oferta de blocos para E&P, promovidas pela ANP 
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a partir de 199966. A análise realizada fundamenta-se na identificação das bases 

técnicas, legais e institucionais que orientam a tomada de decisão sobre a exclusão de 

blocos exploratórios por motivos ambientais, com vistas à realização de leilões públicos 

para a concessão desses blocos. Além disso, busca-se verificar como se dá a 

interlocução da ANP com as instituições ambientais ao longo do processo de 

planejamento do setor de petróleo e gás. Para este propósito, entende-se que não cabe 

avaliar aqui a abordagem da variável ambiental em outras etapas do processo de 

concessão de direitos de E&P67.  

Muito já foi dito sobre os problemas e as deficiências do processo de 

licenciamento ambiental das atividades de E&P de petróleo e gás natural no Brasil 

(Malheiros, 2002; Antunes, 2003; Miyamoto, 2003; Teixeira, 2004; LIMA, 2004). 

Portanto, esta pesquisa de tese não está voltada para a análise do modelo de 

licenciamento ambiental dessas atividades. Por outro lado, como se verá mais adiante, a 

decisão sobre a viabilidade ambiental das atividades de E&P ainda permanece vinculada 

ao licenciamento ambiental, cabendo ao concessionário lidar com a incerteza a ele 

associada. Nesse contexto, ao final do capítulo se apresenta somente uma visão sintética 

dos principais problemas do sistema de licenciamento ambiental de atividades de E&P, 

com base no processo que vem sendo conduzido pelo PROMIMP.  

O presente capítulo está estruturado em duas partes:  

(a) Descrição e análise de como é realizada a abordagem da variável ambiental no 

processo de planejamento físico de novos blocos exploratórios;  

                                                 
66 Não foi considerada a chamada Rodada Zero, realizada em 1998 pela ANP, cujo objetivo foi ratificar os direitos da 
Petrobrás sobre os campos de efetiva produção e garantir o prosseguimento dos trabalhos de exploração e 
desenvolvimento, nas áreas onde a empresa teria realizado descobertas comerciais ou promovido investimentos de 
exploração. Foram celebrados 397 contratos de concessão entre a ANP e a Petrobras, para a execução de atividades 
em 115 blocos exploratórios, 51 áreas de desenvolvimento e 231 campos de produção (ANP, 2007). 
67 A ANP lida com requisitos ambientais em três outras etapas do processo de concessão de direitos para E&P: (a) 
Qualificação técnica das empresas no processo de habilitação para participação nas rodadas de licitação, quando a 
ANP requer das empresas a comprovação de experiência em operações em áreas ambientalmente sensíveis, além da 
apresentação de histórico de preservação e desempenho ambiental. Este aspecto revela que sempre esteve presente, 
por parte dessa agência, a intenção de se explorarem áreas ambientalmente sensíveis; (b). Programa Exploratório 
Mínimo (PEM): as empresas assumem com a ANP o compromisso de exploração da área concedida, compreendendo, 
basicamente, a definição das atividades de exploração que o concessionário é minimamente obrigado a realizar num 
período de tempo previamente definido. Envolve atividades de pesquisa sísmica 2D e 3D e perfuração de poços 
exploratórios, sendo todas elas objeto de processos de controle ambiental (licenciamento ambiental); e (c) Contratos 
de Concessão: há preocupação com o controle e a conformidade ambiental e a responsabilidade sobre danos 
ambientais nas áreas concedidas, obedecida a legislação vigente no Brasil. 
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(b) Visão geral do sistema de licenciamento ambiental das atividades de E&P e 

avaliação dos seus principais problemas.  

4.1. A oferta de novas áreas para E&P e a abordagem da variável ambiental 

Com a sanção da Lei de Petróleo, em 1997, passou a ser adotado no Brasil um 

modelo de E&P (pesquisa e lavra) de petróleo e gás natural baseado na flexibilização do 

monopólio estatal (exercido até então pela empresa Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras) 

induzida pela Emenda Constitucional 09, de 1995 e num modelo regulatório que tem 

como órgão regulador a ANP . De acordo com esse novo modelo, a contratação das 

atividades de E&P de petróleo e gás natural passou a ser feita por autorização ou 

concessão pública68, precedida de processos de licitação de blocos69 (leilões); tais 

atividades passaram a ser exercidas por meio de contratos fiscalizados pela União. 

As rodadas de licitações realizadas pela ANP atendem aos princípios e objetivos 

da Política Energética Nacional, de acordo com os termos da Lei do Petróleo e da 

Resolução CNPE n° 8, de 21/07/2003, que estabelece a política de produção de petróleo 

e gás natural e as diretrizes para a concessão de blocos exploratórios e ou áreas em que 

descobertas já tenham sido caracterizadas. A ANP conduz previamente o processo de 

planejamento da expansão das atividades de E&P, numa periodicidade anual, cabendo 

ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) conceder o seu aval para as áreas 

e as datas dos leilões das concessões. Basicamente, a etapa de planejamento 

compreende a proposição das áreas a serem ofertadas e o estabelecimento dos critérios 

de qualificação técnica e jurídica que orientam a qualificação e a participação de 

empresas interessadas na compra de blocos. Para a delimitação dos blocos a serem 

oferecidos, dois fatores são determinantes: a disponibilidade de dados geológicos e 

geofísicos que demonstrem indícios da presença de petróleo e gás natural e as 

considerações preliminares sobre as condicionantes ambientais (ANP, 2007).  

                                                 
68 O regime de concessão implica, para o concessionário, a obrigação de explorar, por sua conta e risco. Se obtiver 
êxito, deve produzir petróleo em determinado bloco, tendo, direito à propriedade dos bens extraídos mas com os 
encargos relativos ao pagamento de tributos incidentes e das participações legais. Os planos e projetos de 
desenvolvimento e produção devem ser aprovados pela ANP e atender a uma série de regulamentos e regras, 
inclusive no que diz respeito à proteção do meio ambiente, que determinam os procedimentos e as medidas 
necessárias para reduzir os impactos ambientais das operações planejadas. 
69 Blocos: são unidades nas quais se dividem as áreas a serem oferecidas às empresas interessadas em participar dos 
leilões em todo o território nacional, por intermédio das Rodadas de Licitações (Teixeira, 2004). 
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O processo de planejamento que resulta na realização dos leilões compreende, 

na sua primeira etapa, a abordagem dos aspectos ambientais, conforme as etapas de 

organização de uma Rodada de Licitação descritas no Quadro 4.1. 

Quadro 4.1 – Etapas Processo de Organização de Rodadas de Licitação 

1. Definição de blocos  precedida de avaliação dos aspectos 

ambientais 

2. Anúncio da Rodada 

3. Publicação do Pré-Edital e da minuta de Contrato de Concessão 

4. Realização de Audiência Pública 

5. Recolhimento de taxas de participação e das garantias de oferta 

6. Disponibilização do pacote de dados 

7. Seminário Técnico-Ambiental 

8. Seminário Jurídico-Fiscal 

9. Publicação do Edital e do Contrato de Concessão 

10. Realização do leilão para a apresentação das ofertas 

11. Assinatura dos Contratos de Concessão 

Fonte: ANP, 2007 

De 1999 a 2005, foram realizadas sete Rodadas de Licitação70, tendo sido 

ofertados 3.112 blocos (offshore e onshore), e concedidos 594 blocos. A Tabela 4.1 

apresenta a síntese da concepção e dos resultados dessas rodadas. No que se refere ao 

Programa Exploratório Mínimo (PEM), cabe uma observação: até a Quarta Rodada, o 

número de poços que deveriam ser perfurados e os levantamentos sísmicos a serem 

realizados eram pré-definidos e constavam dos termos dos contratos de concessão. A 

partir da quinta rodada, a ANP alterou esse critério, deixando a cargo das empresas o 

PEM. Esta medida foi tomada para incrementar a atividade exploratória no Brasil e 

                                                 
70 A Oitava Rodada foi planejada para ser realizada em novembro de 2006. Antecipada para agosto, postergada para 
setembro e finalmente realizada em novembro, essa rodada teve ainda corte no número de blocos: inicialmente, a 
retirada das bacias de Cumuruxatiba, Pelotas e Foz do Amazonas, confirmando-se a oferta de 1.153 blocos, em 
quarenta setores, sendo 571 blocos em terra e 582 no mar. Em seguida, a ANP anunciou apenas 284 blocos. Iniciada 
a rodada, esta foi objeto de liminar concedida pela Justiça, para atender ação da Deputada Clair Martins, que 
determinou a paralisação da venda de 38 blocos. A ANP decidiu encerrar a rodada, deixando de ir à leilão 246 blocos 
(Brasil Energia no 314, janeiro de 2007). Por esta razão, esta rodada não será analisada nesta pesquisa de tese. Serão 
feitas apenas referências aos critérios adotados pelo IBAMA para a exclusão das áreas propostas anteriormente pela 
ANP. Finalmente, observe-se que, segundo notícia publicada no Jornal O Globo, de 6 de dezembro de 2007, a ANP 
planeja retomar a Oitava Rodada em 2009. 
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passou a ser um dos critérios de avaliação das ofertas para a tomada de decisão sobre a 

concessão, juntamente com o bônus de assinatura e a proposta de conteúdo local (Índice 

de contratação de bens e serviços no Brasil) (LIMA, 2007) 

Tabela 4.1 – Síntese das Rodadas de Licitação promovidas pela ANP 

Rodadas de 

Licitação 

1ª 

Rodada 

(1999) 

2ª 

Rodada 

(2000) 

3ª 

Rodada 

(2001) 

4ª 

Rodada 

(2002) 

5ª 

Rodada 

(2003) 

6ª 

Rodada 

(2004) 

7ª 

Rodada 

(2005) 

Blocos Ofertados 27 23 53 54 908 913 1.134 

Blocos Concedidos 12 21 34 21 101 154 251 

Blocos Onshore 

Concedidos 
0 9 7 10 20 89 210. 

Blocos Offshore 

Concedidos 
12 12 27 11 81 65 41. 

Área Concedida 

(km2) 
54.660 48.074 48.629 25.289 21.951 39.657 194.739 

Área Offshore 

Concedida 
54.660 37.846,7 46.266 14.669 21.254 36.811 7.735 

Bacias Sedimentares 8 9 12 18 9 12 18 

Nº Mínimo de Poços 

Exploratórios a 

Serem Perfurados 

58 96 136 210 Variável Variável Variável 

Fonte: ANP, 2007 

No processo de planejamento que leva à concessão de blocos, a abordagem da 

variável ambiental e sua incorporação pela ANP ainda se dão de maneira muito 

insuficiente para compatibilizar adequadamente as atividades de E&P e a proteção 

ambiental, conforme determina a Lei de Petróleo. O processo de compatibilização dos 

objetivos das políticas de petróleo e gás e meio ambiente, ambas de interesse nacional, 

está essencialmente centrado no processo de licenciamento ambiental dessas atividades, 

que tem se revestido de incerteza tanto para o órgão regulador como para os 

concessionários71. No âmbito do planejamento setorial, os avanços em torno de 

                                                 
71 Essa situação não é exclusividade do setor de petróleo, sendo reforçada pelo entendimento ou pela percepção 
equivocada de que só o licenciamento ambiental seria suficiente para dar cabo dos problemas ambientais associados à 
implementação de políticas públicas e planos de desenvolvimento (TCU, 2004). 
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processos mais bem estruturados de articulação institucional dos diferentes ministérios 

governamentais, agências reguladoras e entes da sociedade civil têm sido ainda 

insuficientes para a compatibilização dos objetivos estratégicos e de interesse nacional 

tanto de sustentabilidade e auto-suficiência em petróleo como de proteção do meio 

ambiente. 

A partir da Resolução CNPE no 8/2003, o processo de planejamento e seleção de 

blocos que devem ser objeto de oferta em leilões públicos passou a incorporar 

formalmente a variável ambiental como um dos requisitos para a tomada de decisão.. 

Esta resolução estabeleceu, como parte do conjunto de diretrizes para a realização das 

licitações de blocos exploratórios, que a seleção de áreas deveria ser também orientada 

por manifestação conjunta da ANP, do IBAMA e dos órgãos estaduais de meio 

ambiente (OEMA), cabendo a exclusão de áreas por conta de restrições ambientais. O 

processo de articulação institucional que vinha se estruturando a partir de 1999, 

envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e a ANP72, ganhou assim lócus 

próprio, além de vincular a abordagem das questões ambientais à instância de 

planejamento setorial, antes da tomada formal de decisão do Governo a respeito dos 

blocos que deveriam ser ofertados. Cabe ressaltar, ainda, a inclusão dos órgãos 

estaduais de meio ambiente no processo (por conta da oferta de blocos em bacias 

terrestres).  

Por outro lado, exceto pelas áreas excluídas previamente por motivação 

ambiental (áreas protegidas e de interesse para a proteção da biodiversidade), a 

discussão sobre a viabilidade ambiental de E&P em áreas ofertadas é insuficiente e 

continua a gerar incerteza, uma vez que a decisão conjunta da ANP, do IBAMA e dos 

OEMA resulta apenas na definição de oferta de blocos passíveis de licenciamento 

ambiental (ANP, 2007). Como veremos no próximo item, tal processo de avaliação das 

questões ambientais, conforme adotado pela ANP, o IBAMA e os OEMA, não faz uso 

de métodos nem de procedimentos formais de avaliação de impacto ambiental, ao 

contrário do que se observa na experiência internacional. As análises têm sido 
                                                 
72 Desde 1999, o MMA, o IBAMA e a ANP estabeleceram as bases para o diálogo interinstitucional com vistas à 
definição de uma agenda de trabalho que possibilitasse a implantação das medidas necessárias para a revisão do 
sistema de licenciamento ambiental, o aprimoramento do outros instrumentos de gestão ambiental (avaliação de risco, 
planos de emergência e de contingência, monitoramento ambiental, padrões de qualidade ambiental, dentre outros ) e 
a elaboração de cartas de sensibilidade ambiental, normas para dispersantes químicos e estudos técnicos para 
melhorar a abordagem da variável ambiental no processo de E&P. O objetivo era reduzir a incerteza sobre a 
viabilidade ambiental das atividades petrolíferas. Esse processo resultou em dois instrumentos específicos: o 
primeiro, de natureza político-institucional, a Agenda Ambiental do Petróleo, assinada em 2000 pelo MMA e pela 
ANP; e o segundo, o Guia de Licenciamento Ambiental, lançado, em 2002 em sua primeira versão (MMA, 2002). 
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orientadas essencialmente por aspectos legais e percepção do potencial de dano 

ambiental (mas não do risco) do desenvolvimento das atividades de E&P.  

Nem o processo de análise técnica nem o de tomada de decisão, que promovem 

as bases de governança73 entre a ANP e os órgãos ambientais, se orientam por 

procedimentos de avaliação calcados na análise do potencial de impacto e risco 

ambiental decorrentes das atividades de E&P. Tampouco se observa qualquer análise 

técnica metodologicamente mais consistente sobre a cumulatividade de impactos 

ambientais em áreas maduras ou em desenvolvimento. Tais insuficiências são descritas 

e analisadas a seguir, de maneira a possibilitar a identificação dos aspectos-chave do 

processo de avaliação ambiental adotado pela ANP e pelo IBAMA. 

4.1.1.O planejamento da concessão de blocos para E&P e a abordagem 

das questões ambientais  

O planejamento setorial é orientado por diretrizes da política governamental de 

petróleo e gás natural. O CNPE, por intermédio de resoluções anuais, define os 

objetivos estratégicos que embasam a formulação das propostas de oferta de blocos para 

cada Rodada de Licitação. Uma premissa dessa política é a expansão da produção de 

petróleo e gás natural de forma a atingir e manter a auto-suficiência do País e a 

intensificação da atividade exploratória, objetivando incrementar os atuais volumes de 

reservas (Resolução CNPE 08/2003). Neste contexto, o setor de petróleo e gás natural é 

orientado por objetivos estratégicos claros no tocante às atividades de E&P, 

estabelecidos pelo Governo federal.  

O planejamento de áreas a serem ofertadas nas Rodadas de Licitação é feito pela 

ANP, de acordo com as orientações do CNPE, estabelecidas por intermédio de 

Resoluções específicas que autorizam cada Rodada e definem os objetivos estratégicos 

das mesmas. Para tal, a ANP faz uso de critérios técnicos (prospectos geológicos e 

                                                 
73 O termo governança é aqui adotado para definir os arranjos institucionais e processos procedimentais estruturados 
no âmbito do Governo Federal, que visam influenciar e controlar as diferentes formas de poder na tomada de decisão 
governamental associada à consecução dos objetivos da política nacional de expansão da produção de petróleo e gás 
natural. 
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geofísicos, que permitem indicar o risco exploratório de cada área a ser ofertada)74. São 

realizadas análises geológicas e geofísicas de setores exploratórios, com vistas à 

definição da atratividade geológica dos blocos, e estudos de reserva e produção, 

considerando cenários de produção, cenários de demanda de petróleo e gás natural e 

necessidades brasileiras de incorporação de reservas. Esses estudos são conduzidos pela 

Superintendência de Definição de Blocos75, unidade executiva da ANP, vinculada a 

Diretoria I, que faz uso de dados do Banco de Dados de Exploração e Produção – BDEP 

e de estudos específicos contratados76.  

As áreas ofertadas em leilões podem estar localizadas em bacias sedimentares 

marítimas e terrestres, sendo definidas como: (i) áreas de elevado potencial de 

descobertas (em função do objetivo estratégico da rodada77); (ii) áreas de novas 

fronteiras tecnológicas e conhecimento (com o objetivo de atrair investimentos para 

regiões pouco conhecidas geologicamente ou quando há barreiras tecnológicas a serem 

vencidas); e (iii) áreas em bacias maduras (oportunidade para pequenas e médias 

empresas, em bacias densamente exploradas).  

Para a abordagem da variável ambiental, o processo de planejamento está 

estruturado com vistas à definição das áreas a serem excluídas ou sujeitas a adequação, 

por meio de previsão de medidas de controle e demarcação de áreas de restrição. Há 

duas formas de restrição, definidas em Instruções Normativas do IBAMA: restrição 

permanente, quando é contínua a proibição para a realização das atividades de sísmica e 

de perfuração numa certa área; e restrição temporária, quando são interditadas as 

                                                 
74 A questão do risco na indústria do petróleo é usualmente definida quanto aos seguintes aspectos: (a) de mercado 
(inerente à situação econômica nacional e internacional); (b) exploratório (ligado à natureza geológica da área); (c) 
político (relacionado às incertezas de governo); (d) regulatório (associado à legislação vigente no País, às normas 
regulatórias fiscais, financeiras, ambientais que envolvem competências de outros setores que possam definir alguma 
incerteza à atividade de E&P). 
75 Embora a ANP conte na sua estrutura com uma Coordenadoria de Meio Ambiente, com competência, dentre 
outras, para “coordenar os esforços das Superintendências voltados às questões ambientais, no âmbito de atuação da 
Agência, visando à consistência e homogeneização nos assuntos relacionados ao meio ambiente”, esta não está 
envolvida diretamente no planejamento da delimitação de blocos exploratórios.  
76 Em 2001, a ANP contratou a COPPE/UFRJ para realizar uma avaliação preliminar das 29 bacias sedimentares 
brasileiras. Este estudo resultou no levantamento de trabalhos publicados nas 29 bacias sedimentares, em tabelas e 
gráficos do esforço exploratório realizado nessas bacias, em mapas de indícios e catálogos de indícios de 
hidrocarbonetos, relação de volumes descobertos, reservas de bacias e a estimativa do valor econômico dos resultados 
exploratórios, mapas de infra-estrutura logística de produção e escoamento, de mercados, de restrições ambientais e 
de constrangimentos logísticos das bacias, tabelas e indicadores dos esforços exploratórios e dos resultados físicos e 
econômicos alcançados, banco de dados e um sistema gerenciador. 
77 O CNPE define o objetivo estratégico de cada rodada. Por exemplo, na Nona Rodada, o foco estabelecido foi o 
potencial para a produção de gás natural e petróleo leve, com vistas à recomposição das reservas nacionais de 
hidrocarbonetos, e atendimento à crescente demanda interna de gás natural (Resolução CNPE n0 2/07). 
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atividades por um período definido, cíclico ou não, com o objetivo de proteger um 

processo ecológico específico78. 

Para avaliar a abordagem da variável ambiental pelo planejamento de concessão 

de blocos para E&P, são considerados dois períodos distintos: o primeiro de 1998 a 

2002 até a Quarta Rodada e o segundo, de 2003 até 2007, quando da realização da 

Oitava Rodada.  

O primeiro período vai, portanto, da Rodada Zero até a Quarta Rodada. Como já 

vimos, a Rodada Zero, realizada em agosto de 1998, objetivou a ratificação dos direitos 

da Petrobrás sobre os campos em efetiva produção em 1997 e o prosseguimento dos 

trabalhos de exploração e desenvolvimento nas áreas onde a empresa teria realizado 

descobertas comerciais ou promovido investimentos de exploração (Teixeira, 2004). Foi 

uma rodada específica, única quanto ao planejamento setorial (pois as áreas definidas 

como da Petrobras haviam resultado do processo de monopólio de E&P), na qual a 

questão ambiental não foi abordada (exceto pela necessidade de regularização das 

atividades quanto ao licenciamento ambiental).  

A Primeira Rodada, realizada em 1999, ofereceu 27 blocos, sendo 23 em áreas 

offshore, totalizando 132.178 km2, ou seja, 2% do da área total das bacias sedimentares 

brasileiras (6.436.000 km2). Dez empresas de petróleo, além da Petrobras, adquiriram 

concessões (ANP, 2000. A segunda e a terceira rodadas foram realizadas em 2000 e 

2001, respectivamente. Assim como na Rodada Zero, o processo de planejamento 

dessas três rodadas não levou em conta as questões ambientais.O enfoque era de ofertar 

áreas, sem preocupações com restrições ambientais existentes (por exemplo, a 

existência de áreas protegidas ou de áreas ambientalmente sensíveis). Exemplos que 

ilustram bem esta situação envolvem a concessão de bloco na área da Reserva Biológica 

de Santa Isabel, em Sergipe, e de blocos em águas rasas em áreas ambientalmente 

sensíveis na Bacia de Camamu-Almada, cujo estudo de caso foi descrito anteriormente 

neste estudo de tese.  

A Quarta Rodada deve ser destacada pelo lançamento do Guia de Licenciamento 

Ambiental, como resultado da ação conjunta da ANP e do IBAMA, que reuniu em base 

cartográfica as principais informações sobre os recursos ambientais das regiões costeira 

                                                 
78 Para atividades de sísmica: Restrição temporária quando da ocorrência de áreas usadas por tartarugas marinhas, 
baleias jubarte e franca e peixe-boi marinho; Restrição permanente quando em áreas de ocorrência de espécies 
marinhas da baleia toninha e da baleia-de-bryde. No caso de perfuração, a Restrição temporária é para áreas de 
ocorrência de tartarugas marinhas (IBAMA, 2007). 
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e marinha do Brasil. O objetivo do guia era orientar o licenciamento ambiental das 

atividades de E&P nos blocos concedidos, sinalizando as áreas de maior sensibilidade 

ambiental aos impactos decorrentes e definindo novas bases para a elaboração dos 

estudos ambientais relacionados com o licenciamento.79  

O Guia de Licenciamento para a Quarta Rodada foi estruturado para dispor as 

informações ambientais por bacias sedimentares e blocos ou conjunto de blocos, 

buscando analisar a situação das áreas propostas segundo os seguintes aspectos:  

• Meio físico: área de influência dos blocos (distância da costa, lâmina d’água, 

tipo de hidrodinâmica versus o potencial de dano no caso de acidente); 

influência de tempestades. 

• Meio Biótico: ecossistemas costeiros, identificação de locais de proteção 

ambiental e áreas de interesse de proteção, em função da presença de 

espécies ameaçadas de extinção e protegidas. 

• Sócio-econômico: atividades econômicas existentes (pesca, turismo) 

A análise é qualitativa, limitada às atividades de perfuração, indicando  os 

aspectos ambientais que mereçam ser observados; resulta em um conjunto de 

recomendações (cuidados especiais) que devem ser obedecidas pelos concessionários 

quando do licenciamento ambiental (medidas preventivas adicionais previstas nos 

termos de referências emitidos pelo IBAMA, para as atividades a serem desenvolvidas 

em cada bloco). Por fim, as áreas são classificadas segundo um nível de exigência para 

o licenciamento ambiental (numa escala de 1 [baixo] a 5 [extremo]), com base na 

análise técnica do IBAMA (definida como “situação”). São especificados para os blocos 

propostos, de acordo com portarias normativas do IBAMA, os períodos sensíveis, que 

compreendem épocas de reprodução e migração de espécies sensíveis ou períodos de 

defeso e implicam algum tipo de restrição. 

As informações tornadas disponíveis pelo Guia são essenciais para o 

planejamento da oferta de blocos. Para que as concessões de direitos de E&P sejam 

ambientalmente viáveis, entende-se recomendável que a prévia identificação de áreas de 

                                                 
79 A partir dessa rodada, um guia passou a ser elaborado para cada uma das rodadas subseqüentes. Por ocasião da 
Sexta Rodada (2006), o IBP promoveu um estudo de avaliação da consistência e da aplicabilidade do Guia quanto aos 
seus propósitos (IBP, 2005). O estudo constou da análise dos seguintes temas: legislação, aspectos geológicos e 
geofísicos, biota marinha, recifes, planejamento de emergências, modelagem hidrodinâmica, pesca e turismo. A 
análise, feita por especialistas em cada tema, apontou os aspectos positivos do guia e destacou problemas e 
inconsistências relacionadas a metodologia empregada, bibliografia adotada, fundamentação legal, premissas 
técnicas, critérios de valoração ambiental e fatores geradores de incerteza, que limitavam a sua eficácia. As 
observações críticas sobre tais deficiências serão aqui detalhadas quando da análise da Sexta Rodada. 
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potenciais conflitos entre as políticas públicas, ou sujeitas a restrições legais, seja 

inerente ao processo de planejamento setorial. A articulação institucional promovida 

pelo MMA, o IBAMA e a ANP e a adoção de medidas de apoio à reunião das 

informações ambientais necessárias para a melhoria do processo de planejamento 

devem ser reconhecidas como um avanço no tratamento das questões ambientais pelo 

setor de petróleo.  

No entanto, merece observar que a abordagem das questões ambientais no Guia 

da Quarta Rodada foi orientada para o licenciamento ambiental, mas não para auxiliar a 

concessão de áreas nas quais as atividades de E&P fossem ambientalmente viáveis. 

Aliás, o Guia da Quarta Rodada não foi usado para apoiar a decisão, por parte da ANP, 

sobre os blocos que seriam ofertados no leilão. Ao concessionário caberia então lidar 

com a incerteza sobre a viabilidade ambiental das atividades de E&P no bloco a ele 

concedido, pois a decisão sobre tal viabilidade ficou para ser tomada quando do 

licenciamento ambiental. Para orientar a interlocução com os concessionários, 

estabeleceu-se uma “classificação” dos blocos por nível de exigência do licenciamento 

ambiental, baseada numa análise de situação, que não foi apoiada por um processo 

metodológico apropriado para avaliar o potencial de impacto e risco ambiental do 

desenvolvimento das atividades de E&P. 

Assim sendo, até a Quarta Rodada o planejamento de blocos de E&P pode ser 

visto como determinístico do ponto de vista dos interesses do setor de petróleo, uma vez 

que os aspectos ligados a outras políticas públicas, notadamente a ambiental, a de 

turismo e da pesca, não foram levados em consideração pela ANP, nem mesmo quanto 

aos potenciais conflitos com tais políticas. Essa situação resultou no indeferimento pelo 

IBAMA de licença ambiental para o desenvolvimento de atividades de E&P em áreas 

concedidas pela ANP (caso da REBIO de Santa Isabel, que será visto mais adiante) e 

nos conflitos acirrados em torno da concessão de blocos em áreas ambientalmente 

sensíveis (como nos blocos localizados em águas rasas na Bacia de Camamu-Almada).  

Em 2003, dois fatos importantes fizeram surgir mudanças no processo de 

planejamento setorial da ANP. O primeiro envolveu a proposta de oferta de blocos no 

“Banco de Abrolhos”, na área de influência do Parque Nacional Marinho de Abrolhos80, 

                                                 
80 Trata-se de conflito estabelecido entre a ANP e as entidades ambientalistas em torno da defesa do Banco de 
Abrolhos e do Banco de Royal Charlotte, áreas declaradas pelo MMA, em 2002, como de Extrema Importância 
Biológica. A Conservation Internacional, em parceira com o Instituto Baleia Jubarte (IBJ), a BirdLife Brasil, a 
Sociedade Brasileira de Estudos de Recifes de Coral (Corallus) e a Fundação SOS Mata Atlântic, elaboraram, em 
2003, um documento de reavaliação da oferta de blocos na Quinta Rodada nessa região. Trata-se de estudo de 
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o que provocou a forte reação do movimento ambientalista para a exclusão dessas áreas; 

e o segundo diz respeito à Resolução CNPE no 008, que definiu diretrizes para a 

realização das licitações de blocos, estabelecendo a intensificação da atividade 

exploratória no País, com vistas a incrementar os volumes de reservas a atingir para 

manter a auto-suficiência de petróleo.  

Esta resolução, quando explicitava que se deveria intensificar a atividade 

exploratória, trouxe duas questões importantes para a proteção ambiental. A primeira 

envolveu a mudança do modelo de delimitação de blocos, de maneira a permitir ao 

licitante maior flexibilidade de escolha e maximizar os interesses exploratórios. A 

segunda teve haver com a seleção de áreas para licitação, que passou a admitir a 

exclusão por restrições ambientais sustentadas por manifestação conjunta da ANP, do 

IBAMA e dos órgãos estaduais de meio ambiente. A mudança do modelo de 

delimitação de blocos implicou a oferta de áreas de tamanhos menores e o envolvimento 

mais direto dos investidores na avaliação da viabilidade das áreas, inclusive no que diz 

respeito aos aspectos ambientais (LIMA, 2007). 

O fato normativo de o processo de planejamento setorial de oferta de blocos 

passar a considerar a exclusão de áreas por restrições ambientais sustentadas por decisão 

conjunta intersetorial, como parte dos possíveis resultados que encerram o ciclo de 

tomada de decisão, acabou por definir um contexto institucional orientado por novas 

bases de governança ambiental. Assim, de maneira mais bem articulada com o ciclo de 

planejamento anual da realização de leilões de blocos, a ANP teve de estabelecer etapas 

formais de consultas ao MMA, ao IBAMA e às instituições ambientais estaduais, 

propondo, em conjunto com eles, critérios ambientais para orientar a exclusão de áreas.  

No Quadro 4.2, tem-se a síntese das rodadas de licitação e os respectivos 

critérios adotados pela ANP para a oferta de áreas. Três aspectos devem ser destacados 

na abordagem das questões ambientais, ao longo do tempo:  

(i) A definição de condições políticas e da estratégia de articulação 

interinstitucional dos setores de petróleo e meio ambiente, para possibilitar 

                                                                                                                                               
simulação dos impactos causados pelas atividades de E&P de petróleo e gás natural, realizada com o emprego de 
sistema de informação geográfica (SIG). Como resultado do estudo, sugeriu-se a exclusão de 243 blocos de um total 
dos 1.070 planejados. Em 2006, o IBAMA estabeleceu a Zona de Amortecimento do PN de Abrolhos, conforme os 
termos da Portaria n0 39, de 16/05/2006, que proíbe ali qualquer tipo de atividade petrolífera. Essa portaria foi objeto 
de ações judiciais e políticas distintas, acabando por ser suspensa pela Justiça Federal em junho de 2007 (Garcia, K., 
2007; O Eco, 2007). 
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um processo de análise ambiental prévia e conjunta das áreas propostas para 

a oferta, de maneira articulada e integrada ao ciclo de planejamento setorial; 

(ii) A ausência de discussão sobre a viabilidade ambiental de E&P nas áreas 

excluídas e ofertadas. Mais especificamente, o processo evoluiu para a 

definição das condições (nível de exigência e de complexidade) de 

licenciamento ambiental, a definição de áreas ambientalmente sensíveis e a 

exclusão de áreas protegidas.  

(iii) A falta de inclusão formal dos segmentos governamentais de turismo e 

pesca no processo de tomada de decisão e participação da sociedade. 

Quadro 4.2 – Síntese dos Critérios Técnicos adotados nas Rodadas de Licitação 

Rodada  Critérios Observações 

Zero (1998) 
Dados técnicos (geológicos e geofísicos) 
Produção efetiva dos campos requeridos 
Existência de investimentos  

Rodada feita para acertar as áreas de 
interesse da Petrobras. 

Primeira 
(1999) 

Dados Técnicos (sistemas petrolíferos 
comprovados) 
Diversidade de ambientes geológicos/ 
Áreas offshore, com diversidade em águas 
rasas a ultraprofundas e onshore 
Oportunidades para petróleo e gás natural 

Sem nenhuma informação sobre meio 
ambiente, embora com PEM pré-definidos 
pela ANP e sujeitos ao licenciamento 
ambiental. 

Segunda 
(2000) Os mesmos para a Primeira Rodada 

Idem. Nessa Rodada, são concedidos 5 
blocos em água rasa na Bacia de Camamu 
que, posteriormente, passará a ser objeto 
de estudo de AAE para determinar a 
viabilidade ambiental (impacto e risco) de 
E&P por iniciativa dos investidores. 

Terceira 
(2001) Os mesmos anteriores 

Rodada voltada à otimização do potencial 
exploratório e à diversidade de 
companhias 

Quarta (2002) 

Existência e localização de áreas sensíveis 
ambientalmente 
Primeira Edição do Guia de Licenciamento 
Ambiental (Perfuração) 

Rodada baseada no mapeamento da 
sensibilidade ambiental de blocos 
marítimos e costeiros elaborado pelo 
IBAMA 
Avaliação dos requisitos mínimos para o 
licenciamento ambiental com base na 
sensibilidade das áreas (graus de 
exigência para o licenciamento) 

Quinta (2003) 

Dados técnicos 
Potencial expressivo 
Oferta diversificada 
Sensibilidade ambiental 
Segunda Edição do Guia de Licenciamento 
(sísmica e perfuração) 

Exclusão de 162 blocos das Bacias do 
Espírito Santo (porção marinha do Banco 
de Abrolhos) e do Potiguar (a pedido do 
órgão ambiental do RN). 
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Rodada  Critérios Observações 

Sexta (2004) 

Os mesmos da Quinta Rodada, com uso da 
base de mapas 
Edição do Guia de Licenciamento Ambiental 
(mais detalhado) 
Diretrizes técnicas para a modelagem de 
derramamento de óleo no mar 

Exclusão de 61 blocos. 

Sétima (2005) 

Nova Edição do Guia de Licenciamento 
(sísmica e perfuração)  
Diretrizes para modelagem de derramamento 
de óleo no mar 
Foco da Rodada foi a oferta de áreas com 
potencial de gás natural 

Exclusão de blocos 

Oitava (2006) 

Nova Edição do Guia de Licenciamento 
(sísmica e perfuração) 
Diretrizes para modelagem de derramamento 
de óleo no mar 

Leilão suspenso por decisão judicial; 
Rodada cancelada por decisão da ANP. 

Fonte: ANP, 2007 

No item seguinte, analisa-se o processo de discussão entre a ANP, o IBAMA e o 

MMA que levou à seleção dos blocos a serem submetidos à decisão do CNPE, com 

vistas aos leilões. Como estudos de caso, foram escolhidas a sexta, a sétima e a oitava 

rodadas, tomando-se como base os pareceres técnicos emitidos pelo IBAMA e os 

pareceres da ANP conjuntos com o IBAMA que determinaram as condições ambientais 

para a E&P nos blocos que foram ofertados. O objetivo da análise é identificar as etapas 

que definiram o processo de interlocução interinstitucional, os critérios técnicos 

adotados pelo segmento de meio ambiente para formular a proposta de exclusão de 

áreas, os procedimentos adotados para lidar com os potenciais conflitos de uso 

identificados e os aspectos técnicos e legais que orientam a tomada de decisão conjunta 

da ANP e do IBAMA para a definição dos blocos que seriam finalmente ofertados81.  

4.1.2. As etapas do ciclo de avaliação conjunta ANP e IBAMA das 

questões ambientais no planejamento de oferta de blocos 

O ciclo de planejamento de oferta de blocos exploratórios com vistas às 

licitações inicia-se formalmente com a autorização do CNPE, por intermédio de 

resolução específica para cada rodada, que define o objeto dos estudos a cargo da ANP, 

as áreas prioritárias, os objetivos estratégicos (por exemplo, ênfase no potencial de 

                                                 
81 São analisados os pareceres técnicos do IBAMA e da ANP. Não são analisados os critérios adotados pelos órgãos 
estaduais de meio ambiente, tendo em vista a indisponibilidade dos pareceres técnicos por eles emitidos. 
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produção de gás natural ou a oferta de áreas em Bacias de Novas Fronteiras 

Tecnológicas e do Conhecimento) e as competências institucionais.  

A partir da Resolução do CNPE, a ANP consolida os estudos preliminares e dá 

início aos entendimentos formais com o IBAMA com vistas à definição do conjunto de 

blocos exploratórios a ser ofertado na Rodada de Licitação em planejamento. Em 

seguida, a ANP informa ao IBAMA sobre os setores e blocos que poderão fazer parte da 

oferta. O IBAMA faz realizar uma análise preliminar do que foi proposto pela ANP, o 

que resulta em uma proposta preliminar de exclusão de blocos exploratórios, então 

formalmente comunicada à ANP, passando esta a promover reuniões de trabalho com o 

IBAMA para identificar critérios que possibilitem rever e reduzir o número de blocos 

sugeridos para exclusão.  

O formato final da proposta de blocos exploratórios a serem ofertados é definido 

numa dessas reuniões conjuntas do MMA/IBAMA com o MME/ANP. Com base nos 

resultados dessa reunião, e fazendo uso de outras informações técnicas disponíveis, o 

IBAMA elabora proposta de Guia de Licenciamento Ambiental, específico para a 

rodada em planejamento, que é discutida com a ANP e tornada pública após revisão e 

aprovação conjunta. Além disso, são definidas as diretrizes ambientais para a rodada. 

As relações interinstitucionais estabelecidas entre os segmentos de petróleo e 

meio ambiente, para o planejamento da oferta de blocos exploratórios offshore de 

petróleo e gás natural estão voltadas, essencialmente, para três atividades distintas: 

(a) Verificação da necessidade de exclusão dos blocos apresentados; 

(b) Atualização das diretrizes ambientais para o licenciamento ambiental82; 

(c) Participação em eventos de divulgação da rodada83. 

É com base nessas atividades que se define a agenda de trabalho conjunta do 

IBAMA e da ANP, com a especificação das tarefas e dos prazos, em função do 

cronograma estabelecido para a realização da Rodada de Licitação.  

                                                 
82 Para a atualização dos guias, faz-se uso da base de dados do MMA e do IBAMA, de novos dados (com base em 
novos estudos disponíveis), além do mapeamento e da reclassificação das áreas para as quais há insuficiência de 
dados. Nem este tema nem o referente à participação do IBAMA em eventos de divulgação serão objeto de avaliação 
por parte desta pesquisa de tese. 
83 A participação do IBAMA nos seminários técnico e jurídico visa promover maior interação entre os dirigentes 
desse instituto, dos órgãos estaduais de meio ambiente e da ANP e os Secretários de Estado. Nesses seminários, 
apresentam-se o arcabouço legal e a atratividade dos investimentos em E&P no Brasil, além do levantamento dos 
dados técnicos mais recentes disponíveis no País referentes aos setores a serem oferecidos. 
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A Figura 4.1 representa esquematicamente as etapas do processo que encerra a 

análise das questões ambientais no ciclo de planejamento de oferta de blocos 

exploratórios para E&P de petróleo e gás natural. 

 

Figura 4.1 – Etapas do Processo de Tomada de Decisão para a Exclusão de Áreas 

de E&P 

Fonte: Elaboração própria, com base ANP, 2007 

O processo de análise ambiental e tomada de decisão acontece em momento 

específico do planejamento setorial, tendo natureza de negociação na última etapa do 

ciclo, quando o IBAMA e ANP promovem entendimentos técnicos e político-

estratégicos com vistas à decisão que define o escopo da oferta de blocos para cada 

Rodada de Licitação. A tomada de decisão final é do CNPE, que referencia, usualmente, 

o que foi determinado pela ANP e pelo IBAMA, em conformidade com a Resolução n0 

08/2003. A análise dos critérios e aspectos técnicos que fundamentam esse processo de 

tomada de decisão conjunta será apresentada, a seguir, para os casos da sexta, da sétima 

e da oitava rodadas. 
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4.1.3. Sexta Rodada: aspectos ambientais e a seleção de blocos 

O envolvimento dos órgãos ambientais no processo de planejamento da oferta de 

blocos iniciou-se em junho de 2003, quando a ANP apresentou ao IBAMA, 

especificamente à Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC), a lista dos setores 

que poderiam fazer parte da Sexta Rodada de Licitação, a ser oferecida em 2004. Além 

dos novos setores, a ANP indicou a sua intenção de oferecer, nessa rodada, setores da 

Quinta Rodada que não tinham sido outorgados, além de outros oriundos da devolução 

de áreas pelas empresas concessionárias. A ANP sinalizou, ainda, a necessidade tanto 

de atualização e verificação da base de dados sobre as áreas protegidas nacionais, 

estaduais e municipais como da integração de esforços entre as partes, tendo em vista o 

cronograma pretendido para a Rodada84. Em 30 de dezembro de 2003, a ANP 

encaminhou ao IBAMA os mapas de todos os setores que seriam ofertados na Sexta 

Rodada. 

O processo de análise, discussão técnica e reunião conjunta, com vistas à tomada 

de decisão, iniciou-se, formalmente, em janeiro de 2004 e foi concluído em abril do 

mesmo ano. A Sexta Rodada de Licitações foi realizada nos dias 17 e 18 de agosto, 

resultando em 154 blocos concedidos (39.657 km²) a dezenove empresas. Das áreas 

ofertadas, 45,46% estavam em águas rasas e 54,54% em águas profundas. Por razões 

ambientais, houve a exclusão de 61 blocos do total de 975 blocos indicados na fase de 

Pré-Edital. 

As etapas de análise técnica e decisão conjunta para a exclusão de áreas por 

motivação ambiental são descritas, a seguir. De acordo com o processo adotado pelo 

IBAMA, toda a discussão interna sobre as áreas propostas pela ANP foi consolidada em 

um parecer técnico conjunto das diretorias envolvidas.85. O parecer, definido como a 

“análise ambiental conduzida pelo Instituto, acerca dos setores de blocos exploratórios 

de petróleo e gás natural a serem ofertados pela ANP na Sexta Rodada de Licitações”, 

                                                 
84 O cronograma da Sexta Rodada iniciou-se em setembro de 2003 (com a definição preliminar de dados a serem 
analisados e valorados), com prazo final para a manifestação de interesse e apresentação dos documentos de 
habilitação até agosto de 2004 e assinatura dos contratos de concessão até novembro do mesmo ano. Este cronograma 
só foi oficializado pela ANP ao IBAMA em dezembro de 2003. 
85 No caso da Sexta Rodada, o parecer conjunto DILIQ, DIREC e DIFAP n0 01/2004, de 02/04/2004, contém os 
seguintes itens de estrutura: I. Introdução e Antecedentes (apresenta os objetivos do trabalho e as unidades do 
IBAMA envolvidas); II. Histórico do Problema (descreve o processo de articulação com a ANP, enfatizando que a 
cooperação estabelecida focaliza as áreas ambientalmente sensíveis); III. Síntese das Rodadas Anteriores. IV. Setores 
propostos para a Sexta Rodada; V. Conclusão. 
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enfocou as “interfaces das atividades de E&P nos ambientes marinhos e costeiros com 

as áreas biologicamente importantes, unidades de conservação e recursos pesqueiros, 

visando subsidiar uma gestão segura por parte do Governo Federal”. Destacou ainda 

que a análise apresentada visava ao posicionamento conjunto sobre a viabilidade 

ambiental dos blocos exploratórios a serem ofertados. Esse parecer sintetiza o resultado 

das discussões e os entendimentos das diversas unidades do IBAMA86 envolvidas no 

tema; em suas principais conclusões, identifica-se a necessidade de exclusão de 13387 

blocos, em sete bacias sedimentares. A ANP havia proposto, na fase de Pré-Edital, 

975 blocos, em doze bacias sedimentares.  

A análise técnica em que se baseia o parecer do IBAMA voltou-se para 

identificar as áreas tidas como críticas, com vistas à definição dos níveis de exigência 

do licenciamento ambiental (de extremo a simplificado, no caso de sísmica, e de 

extremo a moderado, no caso das atividades de perfuração). As considerações técnicas 

fundamentaram-se na configuração dos blocos oferecida pela ANP. A caracterização 

ambiental e os argumentos técnicos basearam-se nas versões editadas dos Guias de 

Licenciamento de Perfuração e Sísmica, do ELPN/IBAMA, produzidos a partir de 

2002. Tais guias apresentam os mapas-base para o licenciamento ambiental, que têm 

por “finalidade principal identificar as áreas críticas ou de maior suscetibilidade dos 

recursos naturais às atividades de petróleo e gás e expressam os níveis de exigência do 

licenciamento ambiental” (IBAMA, 2004). Cabe observar que a classificação de “nível 

de exigência do licenciamento ambiental” é definida pela sensibilidade dos recursos 

ambientais às atividades de E&P. O foco de análise do IBAMA foi, portanto, a 

sensibilidade ambiental das áreas propostas para E&P, e não o potencial de impacto ou 

o risco ambiental dessas atividades.  

                                                 
86 Além das Diretorias de Licenciamento e Qualidade Ambiental (DILIQ), de Ecossistemas (DIREC) e de Fauna e 
Recursos Pesqueiros (DIFAP), participaram do processo o Centro de Mamíferos Aquáticos – CMA, Centro de 
Tartarugas Marinhas – TAMAR, Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Sudeste e Sul– 
CEPSUL, o Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Nordeste – CEPENE e Centro de 
Pesquisa e Gestão dos Recursos Pesqueiros do Litoral Norte – CEPNOR e o Escritório de Licenciamento das 
Atividades de Petróleo e Nuclear – ELPN/IBAMA. Deve-se observar que aqui foi mantida a nomenclatura das 
unidades do IBAMA conforme sua estrutura institucional à época. Algumas alterações institucionais no IBAMA 
foram realizadas em 2006, com a criação de novas diretorias, e, em 2007, com a criação do Instituto Chico Mendes.  
87 Cabe assinalar que a primeira avaliação do IBAMA indicou a necessidade de exclusão de 142 blocos (conforme os 
termos do Ofício n0 52/2004, da Presidência do IBAMA, enviado à Presidência da ANP em 10/03/2004) . O parecer 
técnico DILIQ/DIREC/DIFAP n0 01/04, de 02/04/2004, consolida a proposta do IBAMA de exclusão de 133 blocos 
em sete bacias sedimentares. A reunião conjunta entre ANP/MME e MMA/IBAMA para a definição dos blocos a 
serem excluídos realizou-se tendo como base a proposta de exclusão de 140 blocos exploratórios por parte do 
IBAMA. Nesta tese, faz-se uso do número de 133 blocos em função do parecer técnico IBAMA n001/04, que definiu 
como proposta a exclusão desta quantidade de blocos. 
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Além dos guias, o IBAMA fez uso da literatura internacional especializada sobre 

a costa brasileira e do Princípio da Precaução88, no sentido de que a tomada de decisão 

fosse orientada por “medidas acautelatórias em defesa do meio ambiente, ainda que 

não se tenham provas científicas sobre os eventuais danos” (IBAMA, 2004)89. 

Para a tomada de decisão que definiu a exclusão de 133 blocos em sete bacias 

sedimentares, o IBAMA fez considerações técnicas por bacia sedimentar, conforme se 

apresenta a seguir no Quadro 4.3. A análise abrange as bacias sedimentares objeto de 

solicitação de exclusão. No caso da Sexta Rodada, as bacias sedimentares de Foz do 

Amazonas, Pará – Maranhão, Recôncavo, Campos e Pelotas não foram objeto de 

solicitação de exclusão de blocos. Para ilustrar o tipo de análise que levou a concluir por 

não solicitar a exclusão de uma área, apresentam-se os casos da Foz do Amazonas e de 

Pará-Maranhão. 

                                                 
88 “Declaração do Rio: Princípio 15: De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com as 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 economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”.  
89 No estudo realizado pelo IBP de avaliação crítica do Guia de Licenciamento de Sísmica e de Perfuração, é 
observada a excessiva menção desse princípio por parte do IBAMA e a compreensão equivocada do mencionado 
princípio jurídico, “tratando-o como se fosse um freio às atividades do próprio ELPN”(IBP, 2005). A aplicação 
adequada do Princípio 15 nos processos de licenciamento é fundamental, embora não seja simples, visto que não há 
consenso sobre o seu próprio significado. Sua aplicabilidade tem sido variada e genérica, muitas vezes associada a 
outras condições especificas e restritivas (como no caso da Organização Mundial do Comércio). Tem tido ampla 
aceitação pelos fora internacionais mais como um elemento de estudo acadêmico do que como instrumento de 
aplicação tranqüila. Além do mais, quando aplicável, e se aplicável, deve se dar nas seguintes condições: (a) havendo 
evidência de ameaça de danos sérios ou irreversíveis, que o órgão ambiental deverá demonstrar; (b) havendo dados 
científicos quanto à inexistência de dano, ele deve ser afastado; (c) as medidas de precaução devem ser eficazes e 
economicamente viáveis. (Bessa Antunes, 2005). 
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Quadro 4. 3.Áreas analisadas pelo IBAMA na Sexta Rodada  

Áreas analisadas sem solicitação de exclusão de blocos exploratórios 

Bacia Setores Considerações Técnicas do IBAMA 

Fo
z 

do
 A

m
az

on
as

 

SFZA – AR 1 

SFZA – AR 2 

Os setores são localizados em águas rasas e sob influência do Rio Amazonas. Na costa, presença de manguezais e canais de 

maré. Presença de peixe-boi (até 15 metros de profundidade), de aves migratórias, lagosta, caranguejo e peixes pelágicos. 

Presença de bancos de camarão importantes para a pesca industrial. 

Os setores propostos localizam-se na plataforma continental em profundidade de até 400 metros e em áreas de extrema 

importância para a conservação da biodiversidade. Na Zona Costeira e em águas rasas, tem-se o Parque Nacional do Cabo 

Orange, a Estação Ecológica de Maracá-Jipióca e a Reserva Biológica do Lago Piratuba. 

No tocante às Unidades de Conservação, o IBAMA indica que não há evidências de possíveis impactos ambientais. Aponta, 

ainda, que a grande largura da plataforma continental na região faz com que a maior parte dos setores e dos blocos localize-

se afastados da costa. As condições oceanográficas favorecem a dispersão de óleo num eventual derramamento.  

Conclusão: Não exclusão de blocos. Medidas de controle e de gestão ambiental devem ser estabelecidas no âmbito do 

licenciamento.  

Comentário: A análise realizada não se fundamenta no potencial de impacto nem no risco ambiental das atividades de E&P de petróleo e gás natural. 

Há uma evidente preocupação com a presença de Unidades de Conservação na área de influência das atividades planejadas, embora sem se 

evidenciarem as possíveis incompatibilidades. Não são avaliados os potenciais impactos ambientais, econômicos e sociais sobre a atividade pesqueira 

nem os benefícios potenciais à região decorrentes do desenvolvimento das atividades petrolíferas. Outro aspecto que não fica claro é se os critérios 

adotados pelo IBAMA para definir águas rasas são os mesmos adotados pela ANP90. 

                                                 
90 De acordo com informações levantadas junto às empresas petrolíferas e a técnicos do IBAMA, o entendimento é diferenciado: para a ANP, o entendimento é de até 300 metros de 
profundidade. Já o IBAMA define águas rasas até 60 metros de profundidade. 
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Bacia Setores Considerações Técnicas do IBAMA 
Pa

rá
 –

 M
ar

an
hã

o 

SPAMA AP 1 

SPAMA– AP 2 

As áreas propostas englobam províncias oceanográficas do talude e da região abissal, com grande distância da 

costa (cerca de 200 km) e com profundidades de 400 a 3.000 metros. Há reservas extrativistas co-localizadas 

aos setores propostos, mas as informações ambientais disponíveis não permitem identificar risco evidente a 

essas unidades. 

Conclusão: Não exclusão de blocos.  

Comentário: Não há análise de potencial de impacto ambiental. O fato de os setores serem distantes da costa e situados em águas intermediárias e 

profundas sinaliza por uma posição menos restritiva do IBAMA. Não é feita qualquer menção às atividades econômicas co-localizadas ou aos 

potenciais benefícios e impactos negativos associados à implantação da indústria petrolífera nessa região. Tampouco há qualquer menção a 

iniciativas de E&P ou mesmo a atividades de sísmica já realizadas. 
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Áreas analisadas com solicitação de exclusão de blocos exploratórios 

Bacia Setores Considerações Técnicas do IBAMA 
1.

B
ar

re
ir

in
ha

s 

SBAR – AP 1 

SBAR – AP 2 

SBAR – AR2 

Setores localizados em zona costeira de extrema importância biológica, rica em estuários, manguezais, lagunas, abrangendo também a plataforma 

continental adjacente e talude. Presença de tartarugas marinhas, recursos pesqueiros, aves e mamíferos aquáticos. A área sugerida para exclusão 

envolve o setor SBAR – AR2, definido pelo MMA como de extrema importância para a conservação, no PROBIO/MMA, e de muito elevada 

e elevada sensibilidade ambiental pelo Guia de Licenciamento, localiza-se em águas rasas, com influência de ondas e marés. O entendimento é 

que um derramamento de óleo poderia atingir áreas ambientalmente sensíveis, como o Parque Nacional de Lençóis Maranhenses e a RESEX do 

Delta do Parnaíba, além dos manguezais da Baía de São Marcos, causando impactos de grandes proporções e difícil recuperação dos ecossistemas 

costeiros. Há influência de fortes correntes para Oeste que podem levar o óleo em direção ao Parcel de Manoel Luís, sítio protegido pela 

Convenção de RAMSAR. 

Outro aspecto da análise do IBAMA envolve o peixe-boi marinho, o mamífero aquático mais ameaçado de extinção no Brasil, cuja distribuição é 

descontínua entre os estados deAlagoas e Amapá. Segundo o instituto, a planície costeira do Golfão Maranhense (localizada no extremo oeste da 

bacia de Barreirinhas) é considerada área de ocorrência significativa da espécie. É importante preservar os corredores de passagem utilizados por 

esses animais. Além do peixe-boi, é destacado o fato de a faixa costeira da bacia de Barreirinhas ser usada para alimentação de tartarugas marinhas. 

A região também detém reserva de recursos pesqueiros importantes de exploração associada à pesca artesanal, além da pesca semi-industrial de 

camarão rosa, que estariam sujeitos aos impactos ambientais decorrentes de derramamento de óleo e atividades de sísmica (alterações de 

comportamento dos peixes e a definição de áreas de exclusão de pesca). No tocante à pesca do camarão-rosa, trata-se da região mais importante da 

costa Norte do Brasil, com estoques atuais definidos como vulneráveis em função das taxas elevadas de exploração experimentadas ao longo do 

tempo. O entendimento do IBAMA é que a isóbata de 50 metros é essencial à desova que ocorre ao longo do ano e à manutenção dos estoques de 

camarão-rosa. Já a região do Delta do Parnaíba, é definida como de elevada importância para a pesca do carangueijo-uçá. 

Segundo o IBAMA, os critérios técnicos adotados pela ANP para a definição das áreas denominadas de novas fronteiras não foram plenamente 

entendidos pelo seu corpo técnico, impossibilitando melhor embasamento da análise técnica da bacia. 

Conclusão: Solicitação de exclusão de 38 blocos no setor SBAR – AR2, pela sensibilidade ambiental e por sua importância para outras atividades: 

pesca e conservação da biodiversidade. 
Comentários: É clara a posição do IBAMA de fazer uso de informações oficiais e públicas para fundamentar a sua análise (guias de licenciamento, áreas prioritárias à 

conservação da biodiversidade, mapas de sensibilidade ambiental, áreas de interesse de pesca). A análise baseia-se na sobreposição das áreas propostas com áreas ambientalmente 
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sensíveis, protegidas ou de pesca. Não há citações de informações técnicas e científicas que indiquem o impacto negativo provocado pelas atividades de E&P no comportamento 

de espécies marinhas ou que determinem o comprometimento ou o deslocamento de espécies, por exemplo. A percepção durante a análise é de dano (extremo) associado a um 

acidente, e não ao potencial de risco ambiental associado. Fundamenta-se a definição das áreas de exclusão (blocos até a isóbata 50 metros) em função do risco à fauna e às 

Unidades de Conservação, sem qualquer avaliação prévia de impacto ou análise de risco ambiental. Argumentos como a existência de correntes marinhas fortes que podem levar 

óleo de derramamento a áreas protegidas, sem uso de qualquer método científico atribui ao processo analítico um caráter superficial de reduzida solidez técnica. Finalmente, o 

fato de o IBAMA não ter clareza sobre os critérios adotados pela ANP para a definição das novas fronteiras sinaliza que o processo de análise é “fechado”, carente de mecanismo 

mais bem estruturado de interlocução interinstitucional, além de frágil no tocante ao entendimento dos pressupostos técnicos que fundamentam a proposição dos blocos.  

 

Bacia 

Setores 

(em águas 

marinhas) 

Considerações Técnicas do IBAMA 

2.
 

Po
tig

ua
r 

SPOT – T2 

SPOT – T3 

 

Os setores propostos são quatro, sendo que apenas dois têm parte em área marinha. Embora a parcela desses setores em águas marinhas 

seja pequena (cerca de 2%), esta compreende águas muito rasas (mais ou meno 10 metros), cuja classificação de exigência ambiental 

corresponde o nível extremo, tanto para as atividades de sísmica como as de perfuração. 

A área sugerida para exclusão é rica em manguezais, de forte pressão econômica associada às atividades de carcinicultura e canavieira, ao 

lançamento de esgotos domésticos e ao extrativismo sem controle. O entendimento do IBAMA é que se trata de uma área já exposta aos 

impactos ambientais da intensa pressão antrópica, definindo-se como de impossível mitigação dos impactos, em caso de grande 

derramamento de óleo. 

Quanto às Unidades de Conservação, o IBAMA indica a existência de estudos com vistas à criação de uma unidade de proteção integral, 

que se superporia às áreas sugeridas para E&P. 

Conclusão: Solicitação de exclusão de cinco blocos. Sugere-se, ainda, como alternativa à exclusão, a vinculação da concessão dos blocos 

ao uso de tecnologias alternativas (p.e. poços direcionais) de modo a impedir a intervenção direta nas áreas costeira e marinha. 
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Comentários: Tem-se neste caso uma posição alternativa à exclusão de áreas, com a sugestão de uso de tecnologias que permitam o desenvolvimento das 

atividades de E&P evintado-se a intervenção direta nas áreas definidas como de interesse de proteção. Mais uma vez, a perspectiva de impacto ambiental é 

traduzida pelo seu evento extremo, quando da ocorrência do dano ambiental, sem qualquer avaliação prévia de impacto ou de risco. A proposta de alternativa à 

exclusão de áreas é levada para o campo das tecnologias de E&P, sem se avaliar, no entanto, sua viabilidade do ponto de vista da atividade a ser desenvolvida. No 

tocante às Unidades de Conservação, anuncia-se um potencial conflito com a indicação da possível sobreposição de áreas de E&P com unidades ainda a serem 

propostas, encaminhando-se na instância técnica.uma discussão de natureza estratégica (conflito entre políticas públicas de uso de recursos ambientais)  

 

Bacia Setores Considerações Técnicas do IBAMA 

3.
 

Se
rg

ip
e 

– 
A

la
go

as
 

 SSEAL – AP2 Os setores envolvem áreas de 50 a 3.000 metros de profundidade, compreendendo a plataforma continental, o talude e a região 

abissal. Para o IBAMA, a sensibilidade ambiental é definida como muito elevada dos 50 aos 100 metros de profundidade, tanto 

para perfuração como para sísmica. 

Na costa, tem-se uma UC de proteção integral (REBIO Santa Isabel) e outra de uso sustentável (APA de Piaçabuçu), além do 

desenvolvimento de estudos para a criação de APA no entorno da REBIO Santa Isabel. A área de exclusão sugerida é definida 

como de elevada sensibilidade ambiental, localizada ao largo da Reserva Biológica. Os argumentos para a exclusão são: (a) área 

com grande diversidade de espécies de valor econômico e ecológico; (b) grande proximidade de UC existentes e em fase de 

planejamento; (c) profundidade reduzida (mais ou menos 50 metros), em área classificada como de nível extremo, segundo os 

mapas de sensibilidade ambiental, tanto para sísmica como para perfuração. 

Conclusão: solicitação de exclusão de pequena parcela de bloco 347, cortado pela isóbata de 50 metros. 

Comentário: Evidencia-se a rejeição pelo IBAMA da possibilidade de desenvolvimento de atividades de E&P em áreas próximas à costa e localizadas em águas 

rasas. Fica claro que a proteção ambiental assume caráter dominante sobre outros usos pretendidos para os recursos naturais ( a E&P de petróleo e gás seria um 

deles), que por isso passam a ser julgados como incompatíveis pelo órgão ambiental.Tal fato é bem ilustrado com a indicação do interesse de criação de uma 

APA na região como uma das justificativas para a exclusão de área.  
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Bacia Setores Considerações Técnicas do IBAMA 

4.
C

am
am

u 
– 

A
lm

ad
a 

SCAL- AP1 1 

SCAL– AP 2 

A Bacia da Camamu-Almada corresponde à plataforma continental mais estreita do Brasil. Tal fato faz com que em suas águas 

sejam altos os níveis de produtividade biológica. A linha de costa é marcada pela presença de manguezais e estuários, em áreas 

definidas como muito sensíveis ambientalmente e extremamente suscetíveis aos impactos associados a eventuais derramamentos 

de óleo. Há a presença de UC estaduais e municipais. As áreas de até 50 metros de profundidade são definidas como de muito 

elevada sensibilidade ambiental para perfuração (IBAMA, 2003). A justificativa de exclusão de blocos se fundamenta na 

intenção de se evitar o desenvolvimento de atividades de E&P em áreas definidas como de muito elevada sensibilidade ambiental 

e reduzir os riscos sobre as atividades turísticas, além de reduzir os impactos sobre a pesca (o IBAMA quer evitar conflitos entre 

os setores de petróleo e pesca). A orientação é de evitar que se repitam os conflitos com as frotas pesqueiras de pequena 

autonomia e de mobilidade restrita, como vem acontecendo nas Bacias de Campos e Santos. A recomendação de exclusão 

também se justifica em função da proximidade de sítios de desova de tartarugas marinhas e da existência de zonas de reprodução 

e de alimentação de mamíferos marinhos, como baleias jubarte e bicudas, cachalotes e botos cinzas. 

Conclusão: proposta de exclusão total do bloco 5 e parcial (50%) do bloco 6, localizados no setor SCAL-AP 1. 

Comentário: Os argumentos apresentados pelo IBAMA para justificar a exclusão de blocos evidencia que o fato de não se empregarem métodos de AIA 

compromete o entendimento do potencial de impacto das atividades de E&P sobre outras atividades co-localizadas. Não há estudos estruturados ou específicos 

sobre os fatores que definem a atividade pesqueira na Bacia de Camamu-Almada que justifiquem a ocorrência de possíveis conflitos associados à pesca de 

maneira semelhante ao que acontece nas bacias de Santos e Campos (conforme menção do IBAMA). Tampouco se pode afirmar que o impacto ambiental das 

atividades de E&P comprometeria as atividades de turismo, o que justificaria a posição do IBAMA. Vale assinalar que a avaliação sobre o potencial 

comprometimento da pesca e do turismo deveria contar com a participação das instituições de governo responsáveis pela formulação e execução das respectivas 

políticas públicas. A avaliação do IBAMA, portanto, é insuficiente, por não se fundamentar em métodos apropriados de AIA nem em análise de risco; é também 

limitada, porque não incorpora a visão legítima e mais bem estruturada das instituições setoriais responsáveis pelas atividades econômicas (pesca e turismo) co-

localizadas. 
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Bacia Setores Considerações Técnicas do IBAMA 

5.
 

Je
qu

iti
nh

on
ha

 
SJ - AP  Região caracterizada pela presença do Banco Royal Charlotte, localizado em frente à Foz do Jequitinhonha, numa área da mais 

alta relevância ambiental, juntamente com o Banco de Abrolhos. O setor oferecido comprrende blocos em águas rasas, cujas 

correntes podem levar óleo para áreas ambientalmente sensíveis. A costa é caracterizada por extensas áreas de manguezal 

classificadas pelo MMA como de extrema importância biológica para a conservação de mamíferos marinhos. Também, a região 

detém bancos de camarão e lagosta, além de sítios de desova de tartarugas marinhas e recifes. A pesca artesanal ocorre em áreas 

coincidentes com parte dos blocos oferecidos. Há presença de Unidades de Conservação, sendo objeto de investimentos em 

turismo por parte do Governo Federal, por intermédio do Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR II.  

A decisão do IBAMA é justificada para áreas em profundidades inferiores a 400 metros, como forma de reduzir os riscos à 

biodiversidade, no Banco de Royal Charlotte e nos ecossistemas costeiros.  

Conclusão: Exclusão da metade inferior (50 % da porção sul) dos blocos 209 e 211. 

Comentário: A análise do IBAMA é fundamentada na existência de áreas ambientalmente sensíveis próximas aos blocos que foram propostos. Não há 

modelagem de dispersão de manchas de óleo que justifique a opinião de que um eventual derramamento de óleo levaria a danos ao Banco de Royal Charlotte. 

A avaliação quanto ao potencial impacto sobre o desenvolvimento do turismo é superficial, sem base em qualquer análise de contexto, econômica ou social. A 

discussão encaminhada sobre o potencial de comprometimento da pesca é também superficial, carecendo de análise técnica fundamentada. O entendimento 

que emerge da avaliação realizada pelo IBAMA é o de que deve ser excluída qualquer oferta de blocos de desenvolvimento de atividades de E&P em áreas 

rasas, próximas à costa ou de influência de áreas ambientalmente sensíveis; Tal entendimebnto baseise apenas na percepção de possíveis danos (sempre numa 

leitura de evento extremo) que não se fundamenta em nenhuma análise ou avaliação de risco ambiental. 
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Bacia Setores Considerações Técnicas do IBAMA 

6.
 

E
sp

ír
ito

 S
an

to
 

SES AR-2 

SES – AP -1 

Dois setores marítimos propostos em águas rasas (AR) e profundas (AP). O setor AR2 corresponde a águas rasas, com influência 

de correntes do sudoeste que podem levar o óleo na direção de áreas ambientalmente sensíveis (Banco de Abrolhos). 

Compreende área com presença de recifes e corais, presença de manguezais na costa e sítios de reprodução e alimentação de 

várias espécies marinhas (tartarugas, lagosta, camarão, golfinhos, aves marinhas, peixes pelágicos, baleias).  

No SES AP-1, o IBAMA não solicita exclusão de área em função de sua importância para a economia nacional. No entanto, 

assinala a ocorrência do fenômeno do vórtice de Vitória, decorrente a interação da Corrente do Brasil com o Banco de Abrolhos, 

o que acarreta o incremento de biomassa em todos os estratos da cadeia trófica. Sinaliza, ainda, um plano de criação de reserva 

extrativista em Barra Nova, no Espírito Santo. 

A decisão do IBAMA é justificada em função da importância da área para a pesca local, regional e nacional (ocorrência de 

importante banco pesqueiro) e relevância para a conservação ambiental dos bancos e montes submarinos. Também, por se tratar 

de região de reprodução da baleia Jubarte. 

Conclusão: Exclusão de 21 blocos. 

Comentário: Além do argumento pertinente à conservação de áreas ambientalmente sensíveis, o IBAMA indica o potencial de comprometimento da pesca, em 

diferentes escalas e modalidades, para justificar a exclusão dos blocos. A avaliação é feita sem que se tenham realizado estudos específicos sobre os potenciais 

impactos e riscos das atividades de E&P. Por outro lado, no caso da AP-1, reconhece o interesse econômico nacional (estrutura de escoamento instalada na 

região) e decide por não solicitar a exclusão de blocos, embora apresente argumentos técnicos associados aos interesses de conservação ambiental, 

semelhantes aos apresentados para outras áreas avaliadas e por isto excluídas. 
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Bacia Setores Considerações Técnicas do IBAMA 
7.

 Sa
nt

os
 

SS AR-3 

SS – AR 4 

 

Setores propostos com profundidades entre 50 e 400 metros, exceto no setor AR 3- que atinge águas mais rasas na região de Paranaguá. Há casos de 

blocos localizados a uma distância inferior a 40 km. e presença de inúmeras Unidades de Conservação de proteção integral, sítios de nidificação de 

aves marinhas e refúgios insulares de espécies migratórias. E interesse do IBAMA em proteger amostras de grandes grupos da fauna marinha por 

meio da criação de parques nacionais em ilhas do litoral sudeste (Ilhas da Queimada Grande e Alcatrazes). A região é a principal zona de pesca 

industrial do Brasil, cuja atividade pode ser afetada pela dinâmica de escoamento de petróleo ou por possíveis derramamentos de óleo. Também são 

sinalizados para justificar a exclusão dos blocos os possíveis impactos econômicos no porto de Itajaí, maior porto pesqueiro do País. O IBAMA 

aponta, ainda, possíveis conflitos com frotas pesqueiras e recomenda que seja evitada a alocação de blocos exploratórios nas proximidades da 

quebra da plataforma continental da Região Sul-sudeste do Brasil. 

Especial atenção é dada à Reserva Marinha do Arvoredo, de elevado grau de proteção da biodiversidade, cujo plano de manejo estava então em 

elaboração. Indica que o plano de manejo prevê a definição de uma zona de amortecimento com raio de 50 km ao redor da UC, onde não serão 

permitidas atividades de E&P de petróleo e gás natural. A região também tem forte uso turístico e o entendimento é de incompatibilidade deste uso 

com as atividades de petróleo. 

O IBAMA justifica a proposta de exclusão de blocos em região com profundidade até 100 metros, ao largo da Ilha de Florianópolis, da REBIO do 

Arvoredo e da Península de Porto Belo, com a indicação níveis “muito elevado e elevado”de sensibilidade ambiental para as atividades de sísmica 

nos blocos autorizados. 

Finalmente. O IBAMA sugere que sejam realizados estudos de natureza estratégica para avaliar as possíveis interações entre as várias atividades 

econômicas e de proteção ambiental co-localizadas na região, antes da ANP apresentar novas propostas de blocos exploratórios em águas rasas da 

região da Bacia de Campos. “Essa sugestão se justifica como medida de precaução voltada à redução de conflitos ambientais e de uso do espaço 

marítimo.” 

Conclusão: Exclusão de 64 blocos 

Comentário: É evidente o conflito dos entendimentos do IBAMA e da ANP sobre o uso do território marítimo, com clara indicação de que, para o setor de 

petróleo, os blocos de interesse devem ser ofertados independentemente de seus possíveis impactos em outras atividades econômicas. Por outro lado, o IBAMA 

mantém seu entendimento de que não deve haver atividades de E&P em águas rasas ou próximas a áreas ambientalmente sensíveis ou protegidas. Não se faz uso 

de métodos de AIA nem de avaliação de risco ou análises econômicas para fundamentar as recomendações de exclusão de áreas.  
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A fase seguinte do processo de tomada de decisão sobre os blocos a serem 

ofertados na Sexta Rodada envolveu a realização de reunião técnica conjunta entre 

MMA/IBAMA e MME/ANP para discutir a exclusão de blocos exploratórios por 

motivação ambiental. Participaram da reunião, pelo setor ambiental, dois diretores do 

IBAMA (das áreas de licenciamento e fauna e pesca) e representantes de segundo 

escalão do MMA (assessoria do Gabinete da Ministra e Chefia de Gabinete da 

Secretaria Executiva). O MME foi representado pela Secretária de Petróleo e Gás 

Natural, por assessores do Gabinete de Ministro e pelo Diretor da ANP. A reunião teve 

por objetivo discutir e rever os argumentos técnicos apresentados pelo IBAMA para a 

exclusão dos 133 blocos exploratórios nas sete bacias sedimentares, tendo como base os 

apontamentos da ANP e do MME. Estão sintetizados no Quadro 4.4 os principais 

argumentos, apresentados por bacia sedimentar, bem como o resultado final da 

negociação. 
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Quadro 4.4 – Blocos exploratórios excluídos da Sexta Rodada por motivação ambiental  
B

ac
ia

 Indicação 
de 

Exclusão 
IBAMA 

Resultado 
Final 

(número 
de blocos 
excluídos) 

Comentários 

B
ar

re
ir

in
ha

s 

38 28 

Blocos localizados em área de nova fronteira. O critério adotado para exclusão foi a proximidade do Parque Nacional de Lençóis 

Maranhenses e da RESEX do Delta do Parnaíba. Adotada, provisoriamente, uma zona de amortecimento de 50 km no entorno dessas 

unidades de conservação até que sejam estabelecidos os respectivos planos de manejo.  

Po
tig

ua
r 

05 0 

Permanência dos cinco blocos, condicionado ao uso de tecnologias mitigadoras de riscos a serem incluídas no Guia de Licenciamento da 

Sexta Rodada (p.e. poços de grande afastamento lateral, em base terrestre, para evitar interferência em ecossistemas de maior sensibilidade 

ambiental; posicionamento de sondas e de equipamentos de produção fora das Áreas de Preservação Permanente - APP). 

Se
rg

ip
e 

– 
A

la
go

as
 

01 0 

Bloco localizado em área de grande potencial de hidrocarbonetos.  

Condições acordadas para a permanência do bloco: poços de grande afastamento lateral (para evitar impacto direto em áreas de maior 

sensibilidade ambiental), descarte zero de resíduos de perfuração (cascalho e fluido de perfuração), uso de fluidos de baixa toxicidade, 

alternativas diferenciadas para a reinjeção de cascalho ou tratamento em terra, reinjeção de água produzida e redução da água de produção, 

planos de emergência com uso de embarcações dedicadas e uso de modelagem matemática de dispersão de óleo. No caso das modelagens 

elaboradas indicarem que há possibilidade dos derramamentos afetarem as áreas sensíveis costeiras, especialmente os sítios de desova de 

quelônios da REBIO Santa Isabel, o IBAMA não concederá a licença ambiental para as atividades de E&P. 

C
am

am
u 

– 
A

lm
ad

a 

02 02 

Uso de tecnologias mitigadoras de riscos (poços de afastamento lateral, descarte zero de resíduos de perfuração com reinjeção de 

cascalho), paralisação das atividades de sísmica no período de reprodução de cetáceos e de tartarugas marinhas, queima zero de gás 

natural durante a fase de produção para minimizar o impacto visual no turismo na região, uso de dutos para escoamento da produção para 

minimizar impacto visual. O licenciamento ambiental de todas as etapas de E&P deverá ter a anuência prévia dos responsáveis pelas UC 

localizadas na área de influência direta dos empreendimentos. 
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B
ac

ia
 Indicação 

de 
Exclusão 
IBAMA 

Resultado 
Final 

(número 
de blocos 
excluídos) 

Comentários 

Je
qu

iti
nh

on
ha

 

02 0 
Uso de tecnologias mitigadoras de riscos (poços de grande afastamento lateral para evitar interferência direta nos corais do Banco de 

Royal Charlotte), paralisação das atividades de sísmica nos períodos de ocorrência e reprodução de cetáceos. 

E
. S

an
to

 

28 0 

Exigência de uso tecnologias mitigadoras de riscos (levantamento sonográfico para a identificação da posição dos corais em águas 

profundas, poços de afastamento lateral; para evitar interferência nos corais, descarte zero de resíduos de perfuração com reinjeção de 

cascalho, reinjeção de água de produção). Não será admitida a perfuração direta sobre áreas de recifes de corais e algas calcárias no Monte 

Besnard. Planos de emergência com uso de embarcações dedicadas; paralisação das atividades de sísmica nos períodos anuais de 

ocorrência e de reprodução de cetáceos e tartarugas marinhas. Exigência de EIA/RIMA para todas as atividades do ciclo de E&P – 

sísmica, perfuração e produção – em função da sensibilidade e “complexidade ambiental” da área.  

Sa
nt

os
 

64 33 

Critério adotado para a exclusão de blocos: proximidade com a REBIO do Arvoredo, com a APA da Baleia Franca e as Ilhas oceânicas ao 

longo da costa e adoção provisória de zona de amortecimento de 50 km no entorno dessas e das áreas de interesse de proteção ambiental 

até que estejam aprovados os respectivos planos de manejo. O licenciamento ambiental foi definido como de nível mais rígido e o 

IBAMA só concederá licença se a modelagem de dispersão de óleo indicar que não há lato risco para as UC ou ecossistemas costeiros 

sensíveis existentes. Deverão ser avaliadas criteriosamente as possíveis interferências das atividades de E&P na atividade pesqueira da 

região. 

T
ot

al
 

133 61  

Fonte: elaboração própria 
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A análise dos processos de avaliação setorial (por parte do IBAMA) e avaliação 

conjunta (ANP e IBAMA) com vistas à definição dos blocos exploratórios a serem 

excluídos por motivação ambiental da Sexta Rodada expõe aspectos que devem ser 

comentados. O material apresentado ao IBAMA para análise técnica não foi objeto de 

processo de avaliação de potencial de impacto ou análise de risco; tampouco eram 

atualizadas as informações ambientais sobre as Unidades de Conservação e demais 

áreas protegidas, ou sobre a legislação ambiental. 

Outro aspecto que merece ser apontado diz respeito ao potencial de conflitos 

gerado pelo setor de petróleo com outras políticas públicas incidentes nas áreas 

planejadas e suas respectivas atividades co-localizadas. Não necessariamente esses 

potenciais conflitos levariam a um quadro de perdas irreversíveis ou total 

comprometimento de atividades econômicas, como a pesca ou o turismo. Tendo em 

vista a demanda por expansão da produção nacional de petróleo e gás natural 

(sustentabilidade da auto-suficiência em petróleo e a busca por novas reservas de gás 

natural para reduzir a nossa dependência externa desse energético), a perspectiva é de 

novas ofertas de blocos exploratórios em áreas com tais características.  

Essas ofertas não estão limitadas às atuais áreas de produção, pois é de interesse 

do Governo, conforme explicitado nas resoluções anuais do CNPE que autorizam a 

realização dos estudos para as rodadas de licitação, promover o conhecimento das 

bacias sedimentares e incorporar novas reservas decorrentes das pesquisas exploratórias. 

Tal situação é indicativa da expansão das atividades de E&P nas bacias sedimentares 

brasileiras, fazendo com que outras atividades econômicas co-localizadas sejam 

expostas a potenciais conflitos sociais e econômicos.  

Numa perspectiva como esta, o planejamento do setor tem propósito estratégico 

para o País, mas não necessariamente de natureza determinística. O que emerge do 

processo de avaliação para a exclusão de blocos exploratórios por motivação ambiental 

é que os aspectos estratégicos que envolvem outras políticas públicas, notadamente a 

pesca e o turismo, têm limitada sua interlocução com o segmento de meio ambiente. 

Muitas das questões relacionadas a essas atividades econômicas apontadas pelo IBAMA 

(p.e. impactos na atividade pesqueira tanto artesanal como industrial, em função da 

sobreposição de blocos com áreas onde esta atividade está estabelecida) ficam para ser 

abordadas na instância de licenciamento dos projetos das atividades de E&P. A 

discussão de natureza estratégica, inclusive sobre os potenciais benefícios econômicos e 
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sociais decorrentes da implantação das atividades petrolíferas, não é conduzida nem 

pelo MME/ANP e nem pelo CNPE. 

Chama atenção, no processo de tomada de decisão entre MME/ANP e 

MMA/IBAMA, os procedimentos de exclusão de áreas empregados pelo setor 

ambiental. A análise ambiental que leva o IBAMA a solicitar a exclusão não se 

fundamenta em métodos estruturados de avaliação de impacto ou análise de risco 

ambiental. O IBAMA faz uso apenas de documentos e de informações do MMA e de 

referências bibliográficas da literatura técnico-científica especializada.  

Por outro lado, o diálogo do setor ambiental com o de petróleo é orientado de 

modo a fazer valer a proposta inicial do processo de planejamento setorial. Como não 

há no conjunto de informações sobre os blocos qualquer avaliação do potencial de 

impacto ou de risco, a discussão fica restrita à exclusão (temporária) de blocos em áreas 

protegidas ou de alta sensibilidade ambiental ou à definição de restrições e 

condicionantes ambientais, cuja adequação e viabilidade técnica só poderão ser aferidas 

quando do licenciamento ambiental. Não acontece nenhuma discussão de natureza 

estratégica que permita avaliar a viabilidade ambiental da exploração nas bacias 

sedimentares e, assim, estabelecer um processo de planejamento físico setorial das áreas 

potenciais de produção de petróleo e gás natural (APPP). A viabilidade ambiental 

discutida não é a da atividade de E&P. De fato, o que faz o modelo adotado é discutir a 

viabilidade de cada projeto de E&P, no contexto do licenciamento ambiental, cabendo 

ao concessionário arcar com os custos das possíveis incertezas. Para dotar de 

transparência a discussão a respeito da vulnerabilidade e da viabilidade ambiental dos 

projetos nos blocos ofertados, cabe ao IBAMA editar o Guia de Licenciamento para 

cada rodada, no qual são indicadas as regras e o grau de dificuldade de obtenção das 

licenças ambientais (vale ressaltar o caso da Bacia de Jequitinhonha, quando o IBAMA 

aventou a possibilidade de indeferir os pedidos de licença ambiental das atividades 

realizadas nessa bacia).  

A mensagem final que resulta desse processo parece ser que a viabilidade 

ambiental de alguns dos blocos exploratórios oferecidos na Sexta Rodada faz parte do 

risco a ser assumido pelo concessionário. A informação sobre a incerteza associada aos 

aspectos ambientais está disponível nos guias para licenciamento, cabendo 

empreendedor, ao adquirir um desses blocos, aceitar o risco de não obter a licença 

ambiental e, na hipótese de obtê-la, arcar com os custos das medidas de controle 

ambiental excedentes.  
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4.1.4. A Sétima Rodada: aspectos ambientais e a seleção de blocos 

A Sétima Rodada contou com setores remanescentes da Sexta Rodada e outros 

propostos pela ANP, em bacias terrestres e marítimas, ao todo, 26 setores, sendo seis 

em bacias terrestres. Dos vinte setores em bacias marítimas, oito eram em águas rasas e 

doze em águas profundas.  

O IBAMA fez suas considerações com base na configuração dos setores 

apresentados pela ANP, por meio do sítio www.brasil.rounds.gov.br/round7/areas de 

estudo.asp, empregando um conjunto de documentos do MMA91. Cabe destacar que as 

considerações feitas pelo IBAMA constam do parecer técnico 

DIREC/DILIC/DIFAP/01/05, que apresenta a opinião do instituto a respeito da 

“inviabilidade ambiental de atividades de E&P em parte dos setores planejados para a 

Sétima Rodada”. Ao ressaltar que a análise apresentada nos Guias de Licenciamento é 

preliminar e apenas classifica as áreas quanto à sensibilidade ambiental com o objetivo 

de orientar o concessionário quanto às dificuldades do licenciamento, o IBAMA assume 

que para “poder oferecer garantias de que os setores sejam licenciáveis seria 

necessária a utilização de instrumentos de análise adequados, como a AAE”. O 

entendimento é que, como a análise ambiental dos Guias de Licenciamento não substitui 

a necessidade de elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) dos projetos de 

E&P e as áreas ofertadas não podem ser legalmente definidas como licenciáveis 

ambientalmente, a posição do instituto é a de propor a exclusão dos blocos nos quais 

as atividades de E&P dificilmente poderiam obter as devidas licenças ambientais.  

Os principais argumentos técnicos formulados pelo IBAMA para a análise 

ambiental em cada bacia sedimentar estão apresentados no Quadro 4.5 e os resultados 

do processo de análise conjunta entre MME/ANP e MMA/IBAMA com vistas à 

submissão ao CNPE da proposta de blocos exploratórios para a Sétima Rodada, no 

Quadro 4.6. Cabe mencionar, ainda, que o IBAMA não solicitou adequação da 

                                                 
91 Documentos usados pelo IBAMA na análise da proposta de blocos exploratórios para a Sétima Rodada: Avaliação 
e identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da 
biodiversidade na Amazônia brasileira (MMA, 2001); Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da 
Biodiversidade das Zonas Costeiras e de Marinha (MMA, 2002); Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização 
Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira (MMA, 2003) e os Guias de Licenciamento de 
Perfuração e Sísmica da Sexta Rodada (2004). 
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proposta inicial da ANP em vinte setores localizados em oito bacias (Foz do Amazonas, 

Pará-Maranhão, Potiguar, Recôncavo, Camamu-Almada, Campos, Santos e Pelotas). 

Observando-se o Quadro 4.5, nota-se que o processo de análise adotado pelo 

IBAMA continua a ser fundamentado na identificação ou na constatação da presença de 

recursos ambientais bem conservados, ecossistemas naturais e atividades econômicas 

co-localizadas nas áreas de interesse de E&P;, com base na ocorrência desses aspectos 

ambientais de interesse , adotam-se, essencialmente, duas posições:  

(a) A solicitação de exclusão de áreas, nas quais os objetivos de produção de 

petróleo não são compatíveis com os objetivos de conservação ambiental. 

Neste contexto, é também possível identificar o comprometimento de 

objetivos de planejamento ambiental, em particular no que diz respeito às 

áreas consideradas como prioritárias para a criação de Unidades de 

Conservação; 

(b) A determinação de restrições e condicionantes para o licenciamento 

ambiental, que podem indicar, indiretamente, a inviabilidade ambiental do 

desenvolvimento de atividades de E&P. Esta situação é bem ilustrada pelo 

resultado da análise das bacias do Espírito Santo e Solimões. 

O processo ainda não permite que os procedimentos de avaliação ambiental 

sejam estruturados para orientar a tomada de decisão baseada no potencial de impacto e 

risco ambiental das atividades propostas e existentes. O próprio IBAMA reconhece no 

citado parecer técnico que o processo é limitado à indicação das áreas sensíveis, 

carecendo a análise de instrumentos de avaliação ambiental mais apropriados, como a 

AAE. 
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Quadro 4.5 – Proposta de Setores para Oferta de Blocos Exploratórios,  

Bacias Setores Argumentos IBAMA Solicitação IBAMA 

Barreirinhas  

03 setores 

SB AR – AP1, AP2 

 e AR2  

Extrema sensibilidade ambiental.  

Setor AR2 analisado na Sexta Rodada. 

Adequação SBAR-AR2, com exclusão de áreas localizadas 

na isóbata inferior a 50 metros 

Potiguar  

Setor marítimo 
01 setor: SPOT- AP1 

Profundidade variada (50 a 350 metros). Presença dos bancos 

oceânicos da Cadeia Norte do Brasil, classificados como de alta 

importância biológica pelo MMA. Área de alimentação da tartaruga 

verde e de reprodução da tartaruga pente. 

Exclusão de áreas sobre os bancos Aracati, Guará e Sirius 

em isóbata inferior a 400 metros e exclusão de parte do setor 

em área com isóbata inferior a 50 metros. 

Potiguar  

Setor Terrestre 

04 Setores: SPOT T2, 

T3, T4e T5 

Presença de estuários, restingas, manguezais, recifes e riqueza de 

espécies de importância sócio-econômica 

Veto à perfuração na linha de costa e licenciamento 

condicionado. 

Sergipe – 

Alagoas Porção 

terrestre 

02 setores: SSEAL 

T4/ e T5 

Os setores alcançam linha de costa, incluindo águas rasas. 

Ocorrência de manguezais, restingas, estuários – APP (CONAMA 

303/02), espécies ameaçadas de extinção (peixe-boi) e recursos 

pesqueiros. 

Impossibilidade de perfurações sobre a linha de costa e 

exigência de uso de tecnologias alternativas 

Jequitinhonha 01 setor – SJ-AP 

Área pertencente ao Complexo Recifal de Abrolhos, em águas rasas, 

profundas e ultraprofundas. A zona costeira é caracterizada por 

extensas áreas de manguezais. Área de pesca de lagosta e peixes, 

com presença de espécies ameaçadas de extinção (cação-lixa, cioba, 

budião) e espécies de peixes expostas a sobre-exploração como 

mero, guaiúba, badejo, garoupa e o realito. 

Exclusão de blocos sobre o Banco Royal de Charlotte. 
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Bacias Setores Argumentos IBAMA Solicitação IBAMA 

Espírito Santo 

Marítima 

02 setores – SES AP2 

E AR2 

Reapresentação do setor AR2 e de novo setor AP2. O setor AR2 é 

definido pelo IBAMA como área prioritária para a conservação 

marinha (ver argumentos apresentados na Sexta Rodada), assim 

como todo o Complexo Recifal de Abrolhos. O Monte Besnard, 

outros bancos oceânicos e montes submarinos localizados nas bacias 

do Espírito Santo e do Jequitinhonha, são áreas de elevada 

sensibilidade ambiental e prioritárias para a conservação. O IBAMA 

sinaliza que a região do AR2 é importante para a pesca de linheiro e 

empresarial (lagosta), além de sobrepor-se a áreas de reprodução e 

alimentação de espécies da fauna marinha ameaçadas de extinção ou 

vulneráveis. Há também sobreposição com a REBIO Comboios e 

sítio de desova de tartarugas marinhas. O setor AP2 está em área 

sob influência do Vórtice de Vitória 

Exclusão de áreas do AR2 (Monte Besnard) e adequação de 

parte do setor na área de influência da REBIO Comboios. 

AP2: não solicita adequação por reconhecer a importância da 

área para a política energética regional. Mas por serem 

escassas as informações acerca da dinâmica oceanográfica 

regional, entende que é “razoável afirmar que as atividades 

de E&P oferecem considerável risco de impacto sobre áreas 

ambientalmente sensíveis, em função da complexidade dos 

meandramentos do Vórtice”. Portanto, indica que será 

exigido EIA de todas as atividades na área. A conclusão do 

IBAMA é que é “possivelmente licenciável, com exigência 

de EIA com dados oceanográficos primários e descarte 

zero”. 

Espírito Santo  

Terrestre 

03 setores: SES T2, 

T4 e T6.  

Ocorrência de manguezais, estuários e restingas (áreas de 

Preservação Permanente – Resolução CONAMA 303/02), espécies 

ameaçadas de extinção, recursos pesqueiros ameaçados. 

Veto à perfuração em linha de costa, exclusão de áreas 

sobrepostas com UC e licenciamento condicionado/ 

São Francisco  01 setor: ASSF-S 
Presença de 13 UC de proteção integral e de quatro unidades de uso 

sustentável (APA), além da FLONA de Paraopeba e diversas RPPN. 

Exclusão de áreas sobrepostas às Unidades de Conservação 

de proteção integral e suas respectivas áreas de entorno, 

além das Áreas de Preservação Permanente (APP) e corpos 

d’água continentais. 
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Bacias Setores Argumentos IBAMA Solicitação IBAMA 

Solimões SSOL-C (terrestre) 

Região considerada de extrema e muito alta importância para a 

conservação da biodiversidade na Amazônia Legal (MMA, 2001), 

com ocorrência de diversas espécies ameaçadas de extinção e de 

endemismos. Há UC de proteção integral e uso sustentável, além de 

Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS). Além disso, há presença de terras e etnias indígenas, 

incluindo algumas não contatadas. A região do Médio Madeira 

(polígono AM- 110 do mapa de áreas prioritárias para a conservação 

– MMA) é definida como estratégica à criação de novas UC, com 

vistas à formação de zona tampão no entorno na Terra Indígena 

Pinatuba. Há forte dependência das populações ribeirinhas da pesca 

no Médio Solimões como recurso de subsistência. A região também 

é rica em projetos de conservação da biodiversidade e gestão 

sustentável de recursos pesqueiros, como o Projeto Mamirauá.  

Exclusão de áreas sobrepostas às Unidades de Conservação 

de proteção integral e suas respectivas áreas de entorno, 

além de Reservas Extrativistas ,Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e área do polígono AM-100 (MMA, 

2003) da região do Médio Solimões. 

Alerta, ainda, que o licenciamento de atividades de E&P 

nesta região é de extrema complexidade em função da 

dificuldade de proposição de planos de emergência 

individual que atendam às peculiaridades da região.  

Foz do 

Amazonas 

02 setores: SFZA – 

AR1 e AR2 

Setores afastados da costa em função da largura da plataforma 

continental nesta Bacia e condições oceanográficas que facilitam a 

dispersão do óleo, em caso de derramamento de óleo. 

Sem solicitação de adequação 

Pará- Maranhão 
02 setores: SPAMA – 

AP1 e AP2 

Áreas que envolvem províncias oceanográficas do talude e região 

abissal, com grande distância da costa (200 km) e atingindo 

profundidades entre 400 a 3.000 metros. 

Sem solicitação de adequação 

Recôncavo 
03 setores: SREC T1, 

T2 e T3  
Setores terrestres sem restrições ambientais. Sem solicitação de adequação 
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Bacias Setores Argumentos IBAMA Solicitação IBAMA 

Camamu- 

Almada 

02 setores: SCAL AP 

1 e AP2 
Setores localizados em águas profundas e ultraprofundas. Sem solicitação de adequação 

Campos 
03 Setores: SC – 

AR2, AR3 e AP4 

Considerando a infra-estrutura de produção na região e a 

importância estratégica da bacia para a política de petróleo (80% da 

produção de petróleo do país), o IBAMA não “solicita adequações 

para os setores”. 

Sem solicitação de adequação 

Santos 
03 setores: SS AR3, 

AR4, AP2 

Apresentação de um novo setor (AP2) e reapresentação de dois 

outros. O SS-AR4 está localizado em águas rasas, em região de 

extrema sensibilidade ambiental, com LDA (lâmina d’água) inferior 

a 50 metros, mas a região é de grande importância estratégica para a 

economia nacional, com a presença do Porto de Paranaguá. 

Sem solicitação de adequação 

Pelotas 01 setor: SP-AP3 
Áreas com profundidade superior a 400 metros e com grande 

distância da costa. 
Sem solicitação de adequação 

Fonte: elaboração própria 

 



 

191 

Por outro lado, a elaboração da proposta de novos blocos não parece observar os 

aspectos ambientais que deveriam fazer parte do processo de planejamento setorial 

desde a sua etapa inicial. Mais especificamente, não se justifica que mais uma vez sejam 

propostos blocos exploratórios coincidentes com áreas de UC de proteção integral já 

criadas, nas quais a legislação brasileira proíbe o desenvolvimento desse tipo de 

atividade econômica. Também, é de pouca sensibilidade social a proposta de oferta de 

blocos em terras indígenas ou Reservas Extrativistas e de Desenvolvimento Sustentável, 

nas quais as populações tradicionais fazem uso direto dos recursos naturais para a sua 

sobrevivência.  

Como assinala o IBAMA, a ANP reapresenta blocos situados em áreas 

ambientalmente sensíveis, para as quais as restrições de uso haviam sido definidas na 

Sexta Rodada, o que leva o órgão ambiental a repetir a solicitação de exclusão. Essa 

situação reflete dois tipos de problema. Em primeiro lugar, a incerteza associada à 

variável ambiental tem determinado pouca atratividade para os investidores. Isto foi 

bem ilustrado, na Sexta Rodada, quando nenhuma oferta foi feita para os blocos do 

setor AR2, localizado na Bacia do Espírito Santo. Em segundo lugar, como não existe 

processo estruturado de avaliação ambiental de natureza estratégica no âmbito do 

planejamento setorial, não se faz uso de mecanismos formais de “suspensão temporária” 

(moratória de áreas), até que sejam realizados os estudos necessários e a tomada de 

decisão possa acontecer mais bem fundamentada e precedida de mediação de conflitos, 

considerando-se os interesses estratégicos de desenvolvimento (sustentável) do País. 

É evidente que a falta de estudos e informações ambientais adequadas sobre a 

viabilidade ambiental de E&P nas áreas propostas tem se revelado, progressivamente, 

como uma barreira para a expansão das atividades em determinados setores, 

especialmente em águas rasas e ambientalmente sensíveis. Para que o processo de 

avaliação ambiental possa evoluir, o planejamento setorial deve ser orientado de forma 

mais abrangente e mais bem estruturada, ampliando-se o alcance da abordagem da 

variável ambiental para além das restrições e condicionantes pertinentes ao 

licenciamento ambiental.  

O Quadro 4.6 apresenta os argumentos técnicos que possibilitaram a decisão 

conjunta do MMA/IBAMA e do MME/ANP a respeito da proposta de blocos 

exploratórios da Sétima Rodada. As discussões foram orientadas pelo mesmo tipo de 

abordagem adotada na Sexta Rodada. 

 



 

192 

Quadro 4.6 – Síntese da decisão conjunta MMA, IBAMA, MME e ANP 

Bacias Setores Solicitação IBAMA Posição MME/ANP 

Barreirinhas  

3 setores 

SB AR – 

AP1, AP2 

 e AR2  

Adequação SBAR-AR2, com exclusão de áreas localizadas na isóbata inferior a 

50 metros 

Setor AR2: áreas de sensibilidade ambiental que não 

foram objeto de interesse nas Quinta e Sexta Rodada. 

Concordância com a adequação do IBAMA. 

Total de blocos: 28 

Potiguar  

Setor marítimo 

1 setor: 

SPOT- AP1 

Exclusão de áreas sobre os bancos Aracati, Guará e Sirius em isóbata inferior a 

400 metros e exclusão de parte do setor em área com isóbata inferior a 50 

metros. 

Sugerem que AP1 seja integralmente ofertado (potencial 

de gás). A viabilidade ambiental dos bancos oceânicos 

deve ser avaliada no licenciamento. Não se dará 

permissão de perfuração em áreas de recifes e corais. 

Total de blocos: 29  

Potiguar  

Setor Terrestre 

4 Setores: 

SPOT T2, 

T3, T4e T5 

Não perfuração na linha de costa e licenciamento condicionado. 
Concordância  

Total de blocos: 94 

Sergipe – Alagoas 

Porção terrestre 

2 setores: 

SSEAL T4/ 

e T5 

Não será possível perfuração sobre a linha de costa e exigirá uso de tecnologias 

alternativas; áreas sobrepostas à UC. 

Concordância; restrição de sobreposição com UC e 

licenciamento condicionado 

Total: 137 blocos 

Jequitinhonha 
1 setor – SJ-

AP 
Exclusão de blocos sobre o Banco Royal de Charlotte. 

Concordância. Nova configuração de blocos na porção 

do Banco Royal Charlotte – Total: 8 blocos 
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Bacias Setores Solicitação IBAMA Posição MME/ANP 

Espírito Santo 

Marítima 

2 setores – 

SES AP2 E 

AR2 

Exclusão de áreas do AR2 (Monte Besnard) e adequação de parte do setor na 

área de influência da REBIO Comboios. 

AP2: não solicita adequação por reconhecer a importância da área para a 

política energética regional. Mas por serem escassas as informações acerca da 

dinâmica oceanográfica regional, entende que é “razoável afirmar que as 

atividades de E&P oferecem considerável risco de impacto sobre áreas 

ambientalmente sensíveis, em função da complexidade dos meandramentos do 

Vórtice”. Portanto, indica que será exigido EIA de todas as atividades na área. 

A conclusão do IBAMA é que é “possivelmente licenciável, com exigência de 

EIA com dados oceanográficos primários e descarte zero”.  

AR2: exclusão de áreas a Leste do meridiano 390W e na 

área de influência da REBIO Comboios. Licenciamento 

extremo e condicionado, com restrições de perfurações. 

Total: 13 blocos  

 

AP2: grande potencial de descoberta de óleo e gás 

natural. 

Total: 10 blocos 

Espírito Santo  

Terrestre 

3 setores: 

SES T2, T4 

e T6.  

Não perfuração em linha de costa, exclusão de áreas sobrepostas com UC e 

licenciamento condicionado/ 

Concordância. Não haverá oferta de blocos sobrepostos a 

UC 

Total: 70 blocos 

São Francisco  
1 setor: 

ASSF-S 

Exclusão de áreas sobrepostas às Unidades de Conservação de proteção integral 

e suas respectivas áreas de entorno, além das Áreas de Preservação Permanente 

(APP) e corpos d’água continentais. 

Concordância 

Total de blocos: 43 

Solimões 
SSOL-C 

(terrestre) 

Exclusão de áreas sobrepostas às Unidades de Conservação de proteção integral 

e suas respectivas áreas de entorno, além de Reservas Extrativistas ,Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e área do polígono AM-100 (MMA, 2003) da 

região do Médio Solimões. 

Alerta, ainda, que o licenciamento de atividades de E&P nesta região é de 

extrema complexidade em função da dificuldade de proposição de planos de 

emergência individual que atendam às peculiaridades da região.  

Concordância com a exclusão de áreas sobrepostas com 

UC. Oferta de blocos em áreas alagáveis, sem perfuração 

direta sobre várzeas e igapós. Licenciamento 

condicionado; a viabilidade ambiental deverá ser 

avaliada no licenciamento. 

 

Total de blocos: 28 
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Bacias Setores Solicitação IBAMA Posição MME/ANP 

Foz do Amazonas 

2 setores: 

SFZA – 

AR1 e AR2 

Sem solicitação de adequação Total de blocos: 235 

Pará- Maranhão 

2 setores: 

SPAMA – 

AP1 e AP2 

Sem solicitação de adequação Total de blocos: 23 

Recôncavo 

3 setores: 

SREC T1, 

T2 e T3  

Sem solicitação de adequação Total de blocos: 137 

Camamu- 

Almada 

2 setores: 

SCAL AP 1 

e AP2 

Sem solicitação de adequação Total de blocos: 9 

Campos 

3 Setores: 

SC – AR2, 

AR3 e AP4 

Sem solicitação de adequação Total de blocos: 43 

Santos 

3 setores: 

SS AR3, 

AR4, AP2 

Sem solicitação de adequação Total de blocos: 279 

Pelotas 
1 setor: SP-

AP3 
Sem solicitação de adequação Total de blocos: 27 

Fonte: elaboração própria 
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A análise das informações apresentadas no Quadro 4.5 permite identificar dois 

aspectos importantes do processo de planejamento setorial: ignorância das informações sobre 

unidades de conservação e terras indígenas em áreas propostas para E&P (o que sugere que a 

ANP desconsidera as questões ambientais nas fases iniciais do planejamento, deixando para 

abordá-las na fase de interlocução com o IBAMA); e a postura da ANP de não discutir a 

viabilidade ambiental das atividades de E&P na instância de planejamento, preferindo que 

esta seja discutida pelo concessionário, projeto a projeto, por ocasião do licenciamento.  

Essa situação mostra como a abordagem das questões ambientais no planejamento das 

atividades de E&P, conforme praticada no Brasil, difere-se do que se pratica nos países que 

foram discutidos no capítulo anterior. Neles, o planejamento setorial adota a variável 

ambiental como uma das variáveis de avaliação e tomada de decisão a respeito da 

oportunidade e da viabilidade ambiental da oferta de novos blocos exploratórios.  

4.1.5.A Oitava Rodada: aspectos ambientais e a seleção de blocos 

A Oitava Rodada não foi concluída, mas o processo de planejamento estruturou-se 

com vistas à oferta de blocos exploratórios em 22 bacias sedimentares e quarenta setores em 

bacias marítimas, sendo dezessete em águas rasas e 23 em águas profundas. A rodada contou 

com setores oriundos da Sétima Rodada e outros adicionais propostos pela ANP, conforme se 

apresenta no Quadro 4.7 . 

Quadro 4.7 – Bacias Sedimentares e Setores Ofertados na Oitava Rodada 

Origem Bacias e Setores 
Marítimas – 
Sétima Rodada 

Pelotas (AP3), Santos (AP2, AR3, AR4), Campos (AP4,AR2,AR3), Espírito Santo 
(AP2, AR2), Jequitinhonha (AP), Camamu-Almada (AP1 e AP2), Potiguar (AP1), 
Barreirinhas (AR2,AP1,AP2), Pará-Maranhão (AP1,AP2), Foz do Amazonas 
(AR1,AR2). 

Terrestres – 
Sétima Rodada 

Espírito Santo (T2, T4, T6), Sergipe-Alagoas (T4 e T5), Potiguar (T2,T3,T4,T5), 
Recôncavo (T1,T2,T3), São Francisco (S), Solimões (C) 

Novos Setores 
Marinhos 

Santos (4), Campos (5), Cumuruxatiba (01), Sergipe-Alagoas (1) e Pernambuco-
Paraíba (2) 

Novos Setores 
Terrestres 

Tucano Sul (1), Recôncavo (1), Rio do Peixe (1), Parnaíba (1), Sergipe- Alagoas 
(3), Potiguar (1), Amazonas (1). 

 

As informações e a análise do processo de avaliação preliminar da viabilidade 

ambiental da proposta de blocos exploratórios dessa rodada têm como base o Parecer Técnico 
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n0 01/06, elaborado por Grupo de Trabalho instituído pela Portaria IBAMA 2040/05. 

Utilizaram-se na avaliação documentos oficiais e referências bibliográficas especializadas 

para fundamentar as considerações. Cabe assinalar que o referido parecer técnico IBAMA 

apresenta um conjunto de diretrizes para a Oitava Rodada, notadamente:  

(a) A necessidade de consulta prévia aos órgãos estaduais e municipais de meio 

ambiente,sempre que as áreas corresponderem a UC de seu domínio. O mesmo 

deve ser observado em relação à FUNAI quando da afetação de Reservas ou Áreas 

Indígenas.. 

(b) Nas UC de uso sustentável da categoria de Floresta Nacional (FLONA) para as 

quais não foram instituídos planos de manejo, não se permite a exploração 

comercial de produtos e subprodutos advindos de seus territórios. Assim sendo, 

não deverão ser incluídos blocos exploratórios sobrepostos às FLONAS. 

(c) O SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação veda a exploração de 

recursos minerais nas UC de uso sustentável da categoria de Reservas Extrativistas 

e em suas respectivas zonas de amortecimento. 

(d) O licenciamento ambiental de atividades realizadas nas demais categorias de 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável dependerá da anuência prévia da 

entidade responsável pela sua administração. 

(e) Não será permitida perfuração na orla, ficando o licenciamento das atividades 

condicionado ao uso de tecnologias alternativas. O IBAMA adota para todas as 

bacias sedimentares em análise a definição de orla estabelecida no Decreto no 

5.300/ 2004 (artigo 23), que determina os limites na área de marinha na isóbata 

dos 10 metros e, na área terrestre, na dos 50 metros em áreas urbanizadas e 200 

metros em áreas não urbanizadas, contados na direção do continente, a partir da 

linha de contato terra/mar, em qualquer das suas feições: costão, praia, restinga, 

manguezal, duna ou falésia. 

(f) Em Áreas de Preservação Permanente (APP) definidas no Código Florestal e na 

Resolução CONAMA no 303/02, as instalações de estruturas de produção, 

beneficiamento e armazenagem de óleo e gás só poderão ser realizadas a partir dos 

300 metros da preamar-máxima para o interior. 

(g) Nas bacias do Solimões e do Amazonas, as diretrizes de licenciamento ambiental 

serão informadas aos órgãos estaduais de meio ambiente. 
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O mesmo parecer técnico, apresentado no dia 22/03/06, foi avaliado pela ANP que 

solicitou, em 03/04/2006, a reconsideração da exclusão de alguns blocos localizados nas 

bacias de Pernambuco-Paraíba, Sergipe-Alagoas e do Espírito Santo, devido à relevância do 

potencial econômico das áreas propostas. Em reunião realizada em 11/05/2006, o IBAMA 

apresentou o resultado da reavaliação, feita conforme os termos do Parecer Técnico GT no 

02/06. Foi indicado, ainda, pelo IBAMA que o rigor dos critérios adotados para as propostas 

de exclusão e adequação se deu, principalmente, pelo curto prazo estabelecido no cronograma 

para a análise da grande quantidade de blocos ofertados. “O IBAMA e a ANP concordam que 

são necessárias análises mais detalhadas das áreas propostas nas futuras rodadas de 

licitação”. Ao final do processo, acordou-se que deveria ser submetido à aprovação do CNPE 

um total de 1153 blocos distribuídos por quarenta setores em quinze bacias sedimentares, 

totalizando 379.874,16 km2. 

O Quadro 4.8 apresenta as considerações do IBAMA referentes às novas áreas 

propostas, para as quais não foram solicitadas adequações. Não são apresentadas as análises 

dos blocos ofertados na Oitava Rodada que foram objeto de avaliação na Sétima Rodada (ver 

item anterior). 

Quadro 4.7 – Análise pelo IBAMA dos blocos exploratórios propostos para a Oitava 
Rodada  

Bacias Setores Solicitação IBAMA Posição  
MME/ANP 

Bacia Pará-
Maranhão 

SPAMA - 
AP1 e 
AP2 

Não adequação; existência de UC marinhas próximas 
Parque Marinho Parcel Manuel. Licenciamento 
condicionado em função de modelagens de dispersão de 
plumas de óleo. 

Concordância 

Potiguar - Mar 
SPOT - 
AP1 

Não serão permitidas perfurações diretas nos blocos 
localizados em montes submarinos em lâmina d’água 
inferior a 500m. A perfuração só poderá acontecer em 
profundidades superiores a 500 metros e com o uso de 
tecnologias alternativas com vistas a evitar a interferência 
nas formações coralinas e nas comunidades bentônicas e 
demersais presentes sobre os montes oceânicos. Exigência 
de EIA/RIMA com dados oceanográficos primários.  

Concordância 

Potiguar 
Terrestre 

SPOT 
T2,TE,T4 

Nos blocos de transição (terra/mar), não serão permitidas 
perfurações sobre a orla. Licenciamento condicionado à 
análise de tecnologias alternativas. 

Concordância 
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Bacias Setores Solicitação IBAMA Posição  
MME/ANP 

Sergipe – 
Alagoas 
Terrestre 

SSEAL 
T4 

Sem adequação na distribuição dos blocos. Licenciamento 
condicionado no caso de perfurações sobre a orla. Concordância 

Recôncavo 
SREC T1 
e T4 

Sem permissão para perfuração sobre a orla; licenciamento 
condicionado à análise de tecnologias alternativas 

Concordância 

Espírito Santo 
SES – 
AP2 

EIA/RIMA para todas as atividades de E&P, com dados 
oceanográficos primários e modelagem de dispersão de óleo 
que levem em conta a influência do Vórtice de Vitória para 
a definição da viabilidade ambiental do empreendimento. 

Concordância. 

Campos 
SC – 
AP1,AP3, 
AP4, AP5 

Sem adequações; área de produção de petróleo Concordância 

Santos 
SS – AP2, 
AP3 

Sem adequações, setores e blocos localizados em áreas 
profundas e ultraprofundas.  

Concordância 

Rio do Peixe SRIOP Sem adequações  Concordância 

São Francisco SSF-S Sem adequações  Concordância 

Camamu – 
Almada 

SCAL 
AP1, AP2 Sem adequações  Concordância 

 

O IBAMA solicitou adequações em doze bacias sedimentares, de acordo com os 

seguintes argumentos técnicos, que obtiveram a concordância da ANP: 

• Bacia de Barreirinhas: Setor AR2, ao qual foi incorporado o Bloco BAR M- 336, 

que havia sido devolvido após a Sétima Rodada. Em função dos riscos à fauna e à 

flora nas zonas costeira e marinha, solicita a exclusão dos blocos em áreas 

localizadas em LDA inferior a 60 metros. O setor está localizado em águas rasas. 

A região tem zona costeira de extrema importância biológica, rica em estuários, 

manguezais e lagunas. Constitui área prioritária para conservação da 

biodiversidade. Possibilidade de derramamento de óleo atingir o Parque Nacional 

de Lençóis Maranhenses, a RESEX do Delta do Parnaíba e diversas outras áreas 

protegidas.  

Total de blocos remanescentes a serem ofertados no setor AR2: 12 
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• Bacia Potiguar (terrestre): adequação dos setores T1B (novo setor) e T5 

(reapresentação). Solicita a exclusão de blocos situados em águas rasas 

(proximidade de ecossistemas de restinga, manguezais, dunas, estuários). O litoral 

dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte é classificado como área de muito 

alta importância biológica para a conservação da fauna bentônica da plataforma 

continental. A região abriga, ainda, atividade pesqueira artesanal em zonas 

estuarinas e costeiras. Para o setor T5, o IBAMA solicitou a exclusão de um bloco 

localizado na zona de amortecimento da FLONA de Açú.  

Total de blocos remanescentes a serem ofertados: setor T1B (98 blocos); setor T5 

(4 blocos) 

•  Bacia Pernambuco – Paraíba: No setor AP2, adequação em quatro blocos 

exploratórios para que não sejam ofertadas áreas sobre a plataforma continental 

nem na quebra do talude em LDA inferior a 500 metros, por ser considerada área 

prioritária para a conservação e uso sustentável de recursos pesqueiros. Região de 

alta importância biológica para a conservação de mamíferos marinhos (MMA, 

2002) e importante área de alimentação, corredor migratório e de reprodução 

secundária de diversas espécies de quelônios. Oferta acordada de total de vinte 

blocos nesse setor.  

O IBAMA indicou, ainda, a necessidade de exclusão de todos os blocos 

exploratórios do setor AR2, setor de águas rasas localizado na plataforma 

continental, estendendo-se desde a orla até a quebra do talude (profundidades até 

60 metros). Há blocos propostos na porção Sul que se sobrepõem à APA da Costa 

dos Corais. Ocorrência de ecossistemas costeiros de relevância à conservação da 

biodiversidade. 

• Bacia de Sergipe- Alagoas: solicitação de adequação do setor T1, com exclusão de 

blocos exploratórios situados no interior da APA da Costa dos Corais, incluindo 

também a orla e ambientes estuarinos. A ANP decidiu não oferecer o setor T1. 

Setor T2: solicitação de exclusão de blocos exploratórios que estão sobrepostos 

com a área da RESEX Lagoa de Jequiá e respectiva zona de amortecimento.  

Total de blocos a serem ofertados: 50 blocos 

Setor T3: adequação, com exclusão de blocos situados nos limites da RESEX 

Lagoa do Jequiá, na sua zona de amortecimento e nos limites da APA de 

Piaçabuçu. A ANP decidiu não oferecer o setor T3. 
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Setor T5: exclusão de blocos com sobreposição ao Parque Nacional da Serra de 

Itabaiana e à FLONA de Ibura e respectivas zonas de amortecimento. 

Total de blocos a serem ofertados: 38 blocos 

Setor AP1: exclusão de áreas em LDA inferior a 500m (evitar atividades de E&P 

sobre a quebra do talude). 

Total de blocos a serem ofertados: 22 blocos. 

• Bacia do Recôncavo: Setor T3: solicitação de adequação, conforme especificado 

em outras rodadas. A ANP decidiu não ofertar esse setor. 

Setor T4: licenciamento das atividades de E&P condicionado a tecnologias 

alternativas. 

• Bacia do Jequitinhonha: exclusão de blocos localizados dentro de área delimitada 

como zona de amortecimento do Parque Nacional Marinho de Abrolhos e da 

RESEX Corumbau, com base em estudo promovido pela Conservation 

International, que não recomenda atividades de E&P. Retirada de dois blocos do 

setor SJ-AP. Concordância com a oferta de cinco blocos. 

• Bacia de Cumuruxatiba: indicação de retirada de todos os blocos exploratórios 

apresentados pela ANP. Localizados na área do Complexo Recifal de Abrolhos 

(4.600.000 hectares, considerados pelo IBAMA como áreas prioritárias para 

conservação da biodiversidade das zonas costeiras e marinhas). Esta posição do 

IBAMA está assim definida desde a Quinta Rodada. 

• Bacia do Espírito Santo: Setor AR2, exclusão de dois blocos, em função da 

extrema importância da região para as tartarugas marinhas. Além disso, está em 

processo de criação a RESEX de Barra Nova. Na parte terrestre, foi solicitada 

adequação de todos os setores com áreas sobrepostas às UC de proteção integral. 

Total de blocos ofertados: 22 blocos 

• Bacia de Campos: exclusão de setores que estão localizados em LDA inferior a 60 

metros. A ANP decidiu não ofertar o setor AR2. No setor AR3 e AR4 serão 

ofertados, respectivamente, sete e 32 blocos. 

• Bacia de Santos: Indicação de exclusão de blocos localizados em LDA abaixo de 

60 metros. Uma exceção foi feita para o setor SS AR4, pela sua função estratégica 

(proximidade do Porto de Paranaguá.)  

Total de blocos ofertados: AR2 – 59 blocos; AR3 – 80 blocos, AR4 – 175 blocos. 
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• Bacia do Amazonas: exclusão de blocos sobrepostos às áreas de UC de proteção 

integral, RESEX, FLONA e respectivas zonas de amortecimento. Solicitação de 

exclusão de blocos sobrepostos à Área de Limitação Administrativa Provisória da 

BR 319, instituída por Decreto s/n, de 2 de janeiro de 2006. O licenciamento 

ambiental de atividades de E&P em blocos que contenham áreas alagáveis será 

condicionado ao mapeamento prévio de ciclo hidrológico.  

Total de blocos ofertados: 20 blocos  

•  Bacia do Parnaíba: adequação de blocos com exclusão de áreas sobrepostas às UC 

de proteção integral e RESEX. Licenciamento ambiental condicionado a estudos 

de ciclo hidrológico (em áreas alagáveis) e ao uso de tecnologias alternativas para 

perfuração a partir de terra firme.  

Total de blocos ofertados:40 blocos. 

Finalmente, foram analisados os blocos situados nas bacias da Foz do Amazonas, de 

Pelotas, do São Francisco e do Solimões, que não serão ofertados na Oitava Rodada. 

O processo de avaliação ambiental adotado na Oitava Rodada segue o mesmo padrão 

dos das rodadas anteriores (identificação de restrições ambientais pela existência de áreas 

protegidas e processos ecológicos frágeis associados à percepção de dano ambiental das 

atividades de E&P; falta de identificação de potencial de impacto ou risco ambiental). Pode-se 

observar, no entanto, que os argumentos técnicos do IBAMA foram mais detalhados, embora 

não apresentassem abordagem inovadora ou estratégica das implicações ambientais das 

atividades.  

Para a Oitava Rodada, o órgão ambiental definiu diretrizes objetivas de não apoiar a 

oferta de blocos exploratórios em águas rasas (LDA até 60 metros). Os argumentos de 

exclusão dessas áreas estão fundamentados na sobreposição dos blocos com áreas protegidas 

ou de interesse para a conservação da biodiversidade. Como não há avaliação do potencial de 

impacto ambiental nem análise de risco das atividades de E&P, não é possível discutir a 

viabilidade ambiental dessas atividades nas áreas propostas. (Aliás, o foco do IBAMA tem 

sido o de apresentar a “inviabilidade ambiental” dos blocos exploratórios). A discussão fica 

limitada às restrições e salva-guardas ambientais, num quadro em que a viabilidade ambiental 

não é avaliada, nem se considera a presença de outras atividades econômicas potencialmente 

conflitantes com a atividade petrolífera, sendo tal processo de avaliação de viabilidade 

transferido para a instância do licenciamento ambiental.  
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Como resultado do processo de análise ambiental pelo IBAMA, tem-se um extenso 

conjunto de condicionantes e restrições ambientais que antecipam a complexidade do 

processo de licenciamento ambiental, além da definição dos setores exploratórios excluídos e 

adequados. É evidente que a ausência de dados e informações ambientais para fundamentar a 

análise do IBAMA leva a uma situação de incerteza que acaba por determinar uma tomada de 

decisão conservadora: embora a exclusão de áreas se fundamente em preocupações legítimas, 

a decisão carece de avaliação sólida do ponto de vista técnico-científico. 

Por outro lado, é certo que as etapas iniciais do processo de planejamento setorial não 

fazem uso das informações ambientais, o que explica, por exemplo, a proposição de vários 

setores sobrepostos a UC e outras áreas protegidas,. Se fosse adotado pela ANP um 

procedimento prévio de análise das áreas de impedimento legal para as atividades de E&P, o 

processo de interlocução com o IBAMA poderia ser aperfeiçoado. No tocante às áreas 

ambientalmente sensíveis, o IBAMA mantém coerência na apresentação dos seus argumentos, 

sem que a ANP desenvolva novos estudos que possibilitem que o diálogo intersetorial se dê 

em patamares diferenciados e mais bem fundamentados que os atuais.  

Finalmente, o que também parece evidente é o fato de que para minimizar a incerteza 

sobre a viabilidade ambiental das atividades de E&P, hoje transferida para a instância do 

licenciamento ambiental, faz-se necessário não somente o uso de instrumentos de avaliação 

mais adequados (como sinaliza o próprio IBAMA no parecer técnico da Sétima Rodada), mas 

também a vontade política de se avançar na abordagem das questões ambientais em instâncias 

estratégicas do planejamento do setor. Para a consecução dos objetivos de desenvolvimento 

da política de petróleo, é manifesto que o atual processo de avaliação ambiental não permite 

progredir para posições mais sólidas a respeito da viabilidade das atividades de E&P, em 

particular em áreas ambientalmente sensíveis ou em áreas onde se desenvolvam outras 

atividades econômicas que utilizam os mesmo recursos ambientais.  

4.2.O licenciamento ambiental de atividades offshore de E&P de Petróleo e Gás 

Natural 

O processo de licenciamento ambiental das atividades de E&P está estruturado para 

lidar com as ações de: 

a) Levantamento de dados sísmicos (Resolução CONAMA 350/04);  

b) Perfuração de poços para identificação de jazidas e suas extensões,  
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c) Produção para pesquisa de viabilidade econômica, e  

d) Produção efetiva para fins comerciais (Resolução CONAMA 23/94)92. 

É importante também assinalar que a norma legal que rege o processo de 

licenciamento ambiental das atividades de E&P de petróleo e gás natural (Resolução 

CONAMA no 23, de 07/12/1994) foi estabelecida antes da adoção do novo modelo do setor 

(aprovado em 1997). Sobre a efetividade do cumprimento da norma na fase de monopólio 

estatal, Malheiros (2002) conclui que esta é limitada e seu cumprimento, insuficiente, levando 

a um quadro de desenvolvimento de atividades de E&P carente de controle ambiental por 

parte do Poder Público93. A flexibilização do monopólio de E&P de petróleo e gás natural 

trouxe uma nova dinâmica para esta indústria, não só pela ampliação da área explorada, mas 

também porque as atividades de E&P passaram a ser desenvolvidas por outras empresas 

nacionais e estrangeiras além da Petrobrás. A dinâmica dos investimentos nacionais e 

internacionais decorrentes do novo modelo regulatório acabou por propiciar uma situação 

distinta para as atividades de E&P frente ao licenciamento ambiental: as novas atividades 

estavam condicionadas à concessão das licenças ambientais.  

O movimento que resultou do novo quadro de investimentos, com a entrada de novos 

operadores, e da definição do objetivo de auto-suficiência de petróleo foi o de incremento da 

demanda de licenciamento ambiental. Essa situação expôs as deficiências técnicas e 

procedimentais do processo de licenciamento ambiental para atividades de E&P offshore de 

petróleo e gás natural, além de explicitar a fragilidade da estrutura de governamental 

                                                 
92 De acordo com as resoluções do CONAMA, o desenvolvimento das atividades de E&P no Brasil é condicionado à 
apresentação de oito documentos técnicos, por atividade submetida ao licenciamento [Sísmica: Estudo Ambiental de Sísmica 
- EAS, Relatório de Impacto Ambiental de Sísmica – RIAS, Projeto de Controle Ambiental de Sísmica – PCAS; Perfuração 
Sísmica: Relatório de Controle Ambiental – RCA; Produção para Pesquisa: Estudo de Viabilidade Ambiental; Instalação do 
Sistema de Produção e Escoamento de petróleo e gás natural: Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Projeto de Controle 
Ambiental e Relatório de Avaliação Ambiental – RAA (para novas instalações de produção e escoamento de petróleo onde já 
há atividades implantadas). A participação da sociedade só tem caráter compulsório quando dos processos em que se exige a 
apresentação de EIA e RIMA. 
93 Embora o licenciamento ambiental tenha sido instituído em 1981 (Lei no 6938/81 – Política Nacional de Meio Ambiente) e 
posto em prática, a partir de 1986, com a Resolução CONAMA no 001/86, que determina a realização de EIA e RIMA para 
as atividades de extração de combustível (petróleo, xisto e carvão), em 1992, somente cinco processos de licenciamento de 
atividades de produção tramitavam no IBAMA, órgão responsável pelo licenciamento de atividades offshore (Malheiros, 
2002). Existia um passivo ambiental do setor de E&P e o descumprimento da legislação ambiental era evidente. 
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especializada dedicada ao licenciamento do setor de petróleo e gás natural, em particular ao 

segmento upstream.94  

Outro aspecto que deve ser assinalado diz respeito aos trabalhos conduzidos, desde 

1998, pela ANP, o MMA e o IBAMA para a revisão da norma de licenciamento, além dos 

avanços na abordagem das questões ambientais na fase anterior às concessões dos blocos 

exploratórios. Iniciativas foram encaminhadas na linha de capacitação, proposição de uso da 

AAE (LIMA, 2004) e formulação de novos procedimentos de licenciamento ambiental. Uma 

das linhas de trabalho envolveu a definição de procedimentos de licenciamento para as 

atividades de sísmica (Resolução CONAMA no 350/04)95 e a proposição de processo de 

concessão de Licença Prévia (LP) anteriormente à concessão dos blocos exploratórios, tendo a 

própria ANP como empreendedor, e a tomada de decisão orientada por EIA e RIMA 

(Malheiros, 2002).  

A viabilidade da expansão da infra-estrutura de E&P no Brasil depende não apenas de 

elevados investimentos, mas também de um claro direcionamento das condicionantes 

ambientais. Segundo Costamilan (2007), além do significativo aumento de custos para a 

expansão da capacidade produtiva (provocado pelo aumento de preços de insumos básicos, 

como aço e cimento, além do incremento da demanda e nos preços de equipamentos, 

estimulados pelo alto preço do petróleo no mercado), as atuais dificuldades, no licenciamento 

ambiental no Brasil contribuem para uma tendência de explosão de custos. 

O processo de licenciamento ambiental do ciclo operacional das atividades de 

perfuração de poços exploratórios é muitas vezes superior a dezoito meses. Uma atividade de 

perfuração exploratória tem duração média de três meses, ou seja 20% do tempo total deste 

ciclo, sendo o restante correspondente ao licenciamento ambiental. Se estes números forem 

                                                 
94 A competência do licenciamento de atividades de E&P é do IBAMA, que em 1998 criou no Rio de Janeiro o ELPN, 
escritório dedicado ao licenciamento das atividades de E&P e de energia nuclear. De 1998 a 2006, várias mudanças foram 
feitas com vistas ao fortalecimento institucional do Escritório, que contava inicialmente com quatro profissionais. Em 2002, o 
ELPN contava com seis servidores e setenta consultores; em 2006, após a realização de dois concursos públicos, e a 
reorganização institucional que transformou o Escritório em Coordenadoria Geral de Petróleo e Gás – CGPEG, ligada 
diretamente à Diretoria de Licenciamento Ambiental), o IBAMA conta com 110 servidores (analistas ambientais) e dezessete 
consultores (Margarido, 2007).  
95 No tocante às atividades de sísmica, estas foram excluídas na Resolução no 23/94. Assim, coube ao IBAMA, a partir de 
1999, passar a exigir, com base nas normas gerais do licenciamento ambiental, que as atividades de sísmica fossem obrigadas 
a requerer a concessão da licença ambiental. A ANP concedia autorizações para a realização de atividade sísmica sem que 
fossem consideradas as zonas de exclusão sensíveis estabelecidas na legislação ambiental, como as Unidades de Conservação 
e suas zonas de amortecimento (Malheiros, 2002). No período de 1999 a 2003, o que se observou foi uma discussão contínua 
sobre o impacto ambiental potencial decorrente da atividade de sísmica e a necessidade, ou não, de submeter esta atividade 
ao processo de licenciamento ambiental. Finalmente, em 2004, o CONAMA disciplinou o assunto, provocado principalmente 
pelos constantes e crescentes conflitos dessas atividades com as atividades de pesca em todo o País. 
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comparados aos de um projeto de infra-estrutura com um ciclo de vida de trinta anos e uma 

fase de licenciamento ambiental de cerca de trinta meses, ou seja, 8% de tempo do ciclo do 

empreendimento, conclui-se que os processos de licenciamento ambiental para as atividades 

de perfuração devem ser repensados (Costamilan, 2007).  

Uma das principais críticas ao processo de licenciamento das atividades de E&P reside 

no excessivo detalhamento na duplicação de requisitos e no tempo requerido para a concessão 

de licenças. O PROMINP96, implantado em 2003, estabeleceu uma agenda de trabalho para o 

projeto de aperfeiçoamento do licenciamento ambiental de E&P envolvendo oito fases, que 

compreendem a listagem preliminar das dificuldades do licenciamento ambiental (Fase I), 

entrevistas com os principais agentes do setor de P&G (Fase II), análise dos processos de 

licenciamento (Fase IV), entrevistas com os principais agentes dos órgãos ambientais federal 

e estadual, workshops temáticos envolvendo as diferentes instâncias de licenciamento 

ambiental (estadual e federal) e relatório consolidado (Fase VII). A última fase é dedicada à 

minuta de novos instrumentos normativos, a ser promovida em 2008.  

Dos estudos sobre os problemas do processo de licenciamento das atividades de 

petróleo (upstream e downstream) elaborados no âmbito do PROMINP, cabe destacar os 

resultados de dois estudos elaborados pela empresa de consultoria E.labore Assessoria 

Estratégica em Meio Ambiente: “Diagnóstico do Processo de Licenciamento Ambiental 

das Atividades de E&P” (síntese dos resultados apresentados no Quadro 4.8), e “Análise do 

Licenciamento Ambiental das Atividades do Ciclo de Petróleo e Gás Natural”. A síntese 

dos principais aspectos levantados é apresentada no Quadro 4.9. 

                                                 
96 O Governo Federal, em 2003, instituiu o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural – 
PROMINP, no âmbito do Ministério das Minas e Energia, que representa o compromisso do Governo e das empresas do 
setor de atuar de forma integrada, priorizando a participação da indústria nacional de bens e serviços nos negócios de petróleo 
e gás natural, criando empregos e competências, gerando oportunidades e riquezas para o Brasil. 

Dentre os projetos aprovados sob a coordenação do MME e do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, insere-se o IND P&G 
08 - Licenciamento Ambiental das Atividades do Setor de Petróleo e Gás Natural, o qual trata de criar condições favoráveis à 
otimização do prazo para obtenção das licenças ambientais necessárias ao desenvolvimento das atividades do ciclo de 
petróleo e gás natural, assegurando a previsibilidade dos investimentos e a dinâmica do setor (E.labore 2007). 
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Quadro 4.9 – Síntese dos Principais Problemas do Licenciamento Ambiental de E&P 

Aspectos avaliados Principias Problemas 

Termo de Referência 

de Relatório de 

Controle Ambiental 

Análise da relação entre a estrutura do TR x conteúdo do RCA, e pareceres 

técnicos: RCA não coincide com o que está no TR, TR não claro quanto à 

informação pedida, imposição de conduta por parte do IBAMA, demanda 

complementar por informação condicionada a uma outra atividade, rejeição de 

metodologias por parte do IBAMA, suspeita de veracidade das informações ou 

da ação descrita pelo IBAMA.  

Conclusão: a análise identifica que a principal origem dos problemas tem haver 

com o conteúdo (qualidade e domínio técnico do tema) do TR e com a 

qualidade do RCA (o maior problema reside nas ações mitigadoras e 

compensatórias e nos projetos de controle e monitoramento ambiental). Para os 

técnicos do IBAMA, os maiores questionamentos envolvem os Planos de 

Emergência Individual (PEI) 

Prazos 

No caso de Licença Prévia para Perfuração: de 6 a 9 meses para a emissão de 

LPPer, após a entrega do RCA. O tempo médio compreende 16 dias para a 

elaboração do TR, 137 dias para a elaboração do RCA e 228 dias para a análise 

do Estudo pelo IBAMA. 

Conclusão: O prazo de obtenção de licença não é compatível com a dinâmica 

do setor. “O atual processo resulta invariavelmente em uma crise que está 

centrada na chegada da plataforma para a atividade de perfuração 

exploratória” (Elabore, 2005). 

Relacionamento com 

os operadores 

Entre autoritária, formal e difícil.  

Conclusão: demanda pelo aperfeiçoamento da comunicação, com a 

incorporação de etapa de discussão prévia do TR antes da entrega formal ao 

operador e por reuniões de trabalho (esclarecimentos de procedimentos e de 

exigências) com as equipes técnicas. 

Propostas 

encaminhadas  

- Elaboração de diferentes TR para diferentes características ambientais (p.e. 

TR para perfuração em águas profundas, rasas, proximidade da costa e áreas 

sensíveis). 

- Reuniões de esclarecimentos e negociação do TR. 

- Construção de Banco de Dados com informações apresentadas no RCA 

- Estrutura padronizada de pareceres técnicos. 

- Redução do tempo de licenciamento, com fortalecimento e capacitação das 

equipes de analistas ambientais e de grupo permanente para aperfeiçoamento de 

TR. 

Fonte: Elaboração própria, com base em E. Labore (2005). 
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Quadro 4.10 – Síntese dos aspectos que caracterizam os principais problemas do 
Licenciamento do Ciclo de Petróleo e Gás Natural 

Aspectos Análise 

Legal 

• Ausência de normas específicas. 

• Necessidade de adequação e/ou complementação das normas existentes. 

• Dificuldade na interpretação da norma. 

• Norma que possibilita várias interpretações dificultando sua interpretação (o 
entendimento do órgão ambiental é diferente do entendimento do 
empreendedor). 

• Irregularidade no atendimento de normas. 

Técnico 

• Ausência ou carência de dados técnicos e científicos. 

• Inadequação técnica – solicitação de exigências ou apresentação de 

informações não fundamentadas técnica e cientificamente. 

• Ausência ou carência dados técnicos e científicos. 

Administrativo 

• Relacionada com a gestão dos meios do processo de licenciamento: 

• Recurso humano – número de técnicos. 

• Condições de trabalho (instalações, equipamentos). 

• Instrumentos administrativos para a condução e registro de documentação. 

• Instrumentos administrativos para registro e consulta de andamento e 

conteúdo do processo de licenciamento. 

Gerencial 

Relacionada às ações-fim de condução das atividades associadas ao processo de 

licenciamento, que incluem: 

• Formação, liderança e motivação de equipes. 

• Estabelecimento de diretrizes técnico-operacionais. 

• Definição de mecanismos de capacitação. 

• Capacidade de avaliar e reorientar o processo de trabalho obtendo melhoras 

contínuas de desempenho. 

• Esforço na busca de recursos orçamentários para adequação de infra-estrutura 

e desenvolvimento de atividades do licenciamento ambiental. 

• Definição de funções e responsabilidades dos funcionários. 

• Indicação de alternativas para superar dificuldades. 

Informação 
• Organização, tratamento e disponibilização das informações essenciais ao 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades do setor. 

Política 
Fatos oriundos da intervenção de um grupo com interesses específicos (não estão 

relacionados com os aspectos gerenciais, administrativos e técnicos). 
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Da análise do licenciamento ambiental das atividades de E&P, cabe destacar a etapa 

que envolve a expedição de licenças prévias de perfuração, que são essenciais para que as 

empresas possam cumprir o programa exploratório mínimo (PEM) exigido pela ANP, no 

âmbito do contrato de concessão. Para cada perfuração realizada por um operador diferente, 

este deve encaminhar ao IBAMA detalhes técnicos sobre as plataformas a serem utilizadas e 

os projetos (fase de avaliação com vistas à concessão de LPPer). Tais informações são 

demandadas mesmo que a plataforma tenha servido a outros operadores na região, em meses 

anteriores. Para a indústria, a atividade de pesquisa exploratória é de curto prazo e o conjunto 

de informações exigidas é excessivo, o que não se coaduna com o planejamento das empresas. 

Estas, muitas vezes, não detêm todas as informações acerca da plataforma a ser utilizada 

naquele projeto específico, com a antecedência requerida pelo IBAMA (Costamilan, 2007).  

Questões desta natureza ou ligadas a novos procedimentos, à racionalização das filas 

de espera para a obtenção da licença ambiental ou, ainda, à solução das deficiências técnicas, 

gerenciais e procedimentais identificadas no sistema de licenciamento determinam a demanda 

do setor de petróleo pela simplificação do atual de concessão de licenças ambientais. A 

abordagem é pela busca de eficiência do sistema de licenciamento e da gestão ambiental 

pública das atividades do setor de petróleo. Para tal, a agilidade e a eficácia das instituições do 

Governo Federal responsáveis pelos setores de petróleo e meio ambiente são fundamentais 

para a eficiência que se espera do licenciamento e para a redução dos custos associados. 

Também, é necessário aperfeiçoar o diálogo com a sociedade, no âmbito do processo de 

licenciamento ambiental que, atualmente, está circunscrito às audiências públicas, visando 

tornar disponível a informação pertinente e minimizar os conflitos potenciais associados a 

atividades co-localizadas.  

O foco das ações deve ser o de encontrar soluções duradouras, calcadas em um 

objetivo comum de conservação e proteção do meio ambiente. A demanda é de 

implementação de um sistema de licenciamento ambiental próprio, adequado aos novos 

desafios da indústria do petróleo no Brasil e à dinâmica de investimentos do setor, ágil, menos 

discricionário e mais bem fundamentado em critérios, argumentos técnicos e normas 

específicas (Freitas, 2006). 

A despeito dos esforços e das diversas iniciativas estabelecidas nos últimos anos, o 

entendimento de vários representantes de governo e da indústria de petróleo é que a legislação 

que disciplina o licenciamento ambiental das atividades de E&P ainda é insuficiente e 

inadequada para lidar com a diversidade de questões ambientais (Teixeira, 2004). Segundo 
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Antunes (2003), a situação demanda por uma legislação federal específica a respeito dos 

aspectos ambientais das atividades de E&P. Esse aspecto também vem sendo defendido por 

representantes do setor de petróleo e do governo, como pode ser observado nas 

recomendações do 5° Encontro Nacional do PROMIMP, realizado em novembro de 2007, em 

Brasília, que por intermédio do GT do Projeto “Aperfeiçoamento do Licenciamento 

Ambiental do Setor de Petróleo e Gás Natural” definiram duas ações para 2008:  

(a) A primeira, a ser coordenada pelo MMA, voltada para os ganhos de eficiência nos 

procedimentos do processo de licenciamento ambiental; 

(b) A segunda, sob responsabilidade do MME, envolvendo elaboração de projeto de 

novo arcabouço legal para abordar a viabilidade ambiental de atividades de E&P, 

com especial atenção aos blocos exploratórios (buscar meios legais para amparar a 

avaliação da viabilidade ambiental de empreendimentos, prévia à fase de 

licenciamento). 

Pode-se constatar que a agenda de trabalho em torno do licenciamento ambiental das 

atividades do ciclo de petróleo, em especial no segmento de E&P, é ampla e diversificada. 

Para que se possa avançar, é necessário o entendimento comum sobre as causas dos 

desequilíbrios e sobre as possíveis opções de novos caminhos. O Estado deve reconhecer sua 

limitada capacidade para cumprir com suas responsabilidades e exercer a função reguladora 

de forma contínua, reconhecendo também que sua ação tem sido usualmente motivada por 

crises. Deve admitir também que não dispõe de instrumentos nem qualificação técnica 

suficiente para lidar com a medição dos conflitos socioambientais. 

Por outro lado, a sociedade detém capacidade limitada de atuar diretamente, 

mobilizando-se em trono de temas específicos; sua influência é ainda muito ligada à 

percepção dos problemas e induzida por crises. Não há processos estruturados ou 

institucionalizados de mobilização e atuação direta da sociedade para encaminhar propostas 

políticas, em contextos específicos de negociação, que envolvam a consecução de objetivos 

de políticas públicas nacionais em harmonia com interesses locais ou regionais (E labore 

2007). 

Finalmente, a avaliação do sistema de licenciamento ambiental de atividades do ciclo 

de petróleo demonstra que a gestão ambiental pública tem dado ênfase à regulação, porém 

sem uma formulação clara de objetivos. Trata-se de uma gestão ambiental voltada para o 

interior das instituições, e não para a eficiência (inexiste relação direta entre os objetivos 

estabelecidos e os recursos institucionais postos à disposição); a regulamentação é complexa e 
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paralisante, centralizada e carente de processos estruturados de avaliação de resultados e 

atribuição de responsabilidades. 

4.3. Considerações Finais  

Passados dez anos da aprovação da Lei de Petróleo, o quadro geral é de avanços no 

desenvolvimento do setor, com a consecução dos objetivos de auto-suficiência de petróleo, 

incorporação de novas reservas e participação de novos investidores nacionais e 

internacionais. Igualmente, os avanços na área ambiental ocorreram, mas de forma pontual e 

carente de uma visão estratégica associada ao licenciamento de projetos de E&P. O modelo 

adotado de concessão de blocos exploratórios não avançou na avaliação da viabilidade 

ambiental dessas atividades. Isso reforça o entendimento de que as bases de governança e 

diálogo intersetorial sobre o uso sustentável dos recursos naturais e a definição de objetivos 

estratégicos de desenvolvimento não estão totalmente estruturadas (TCU, 2004).  

A flexibilização do monopólio de E&P estabeleceu as condições para que essas 

atividades passassem a se regularizar frente à legislação ambiental, o que representou um 

ganho ambiental para o País. Mas, foi exposta a insuficiência de instrumentos e capacidade 

institucional para lidar com o controle ambiental de todo o ciclo de atividades que envolvem o 

planejamento, a concessão e o desenvolvimento das atividades de E&P, revelando os 

problemas do sistema de licenciamento ambiental bem como as dificuldades a que os 

concessionários de blocos exploratórios estão submetidos.  

Cabe assinalar, ainda, que o processo de análise adotado para avaliar da viabilidade 

ambiental da concessão de blocos exploratórios tem sido insuficiente, não fazendo uso de 

instrumentos adequados para esse tipo de avaliação. O modelo em prática no Brasil é distinto 

dos modelos adotados em outros países produtores de petróleo e gás natural com sólida 

experiência na proteção e na conservação do meio ambiente. A análise da experiência 

brasileira permite identificar as oportunidade de adoção de processos de avaliação ambiental 

que permitam avançar na análise da viabilidade ambiental dos blocos exploratórios, bem 

como a necessidade de se rever e de modernizar o sistema de licenciamento ambiental das 

atividades de E&P. São duas tarefas distintas, embora interligadas, que definem os contornos 

para a proposição de uso da AAE. Afinal, como afirmou o ex-Secretário Executivo do MMA, 

Claudio Langone, “um bloco, depois de licitado, não pode ser excluído pelo IBAMA. Isso 

caracteriza calote do governo, pois ele vende uma coisa e depois não entrega” (Freitas, 

2006). 
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Capítulo 5.: A AAE aplicada ao processo de oferta de blocos exploratórios de 

petróleo e gás natural no Brasil: uma proposta 

Este capítulo apresenta uma proposta de aplicação da AAE para facilitar a 

abordagem e a integração da variável ambiental ao planejamento de concessão de 

blocos exploratórios de petróleo e gás natural no Brasil. Embora o País faça uso de 

processo de análise ambiental prévia das áreas indicadas pela ANP como de interesse 

para os leilões ou rodadas de licitação, este não está estruturado para abordar a 

viabilidade ambiental das atividades de E&P nessas áreas nem faz uso de avaliação do 

potencial de impacto e de risco ambiental do incremento das mesmas. Neste contexto, a 

decisão por motivação ambiental assume um caráter limitado, restrito a recomendações 

com vista ao licenciamento ambiental e à exclusão temporária de áreas propostas 

(exceto daquelas com restrições legais de uso, cuja exclusão é permanente).  

Por outro lado, pode-se constatar que o caminho adotado para abordar a 

viabilidade ambiental dessas atividades limita-se ao licenciamento ambiental, cujo 

modelo e escopo de abordagem das questões ambientais estão restritos à instância de 

projetos. O quadro resultante expressa dois problemas relevantes: o primeiro expõe a 

insuficiência do licenciamento ambiental para encaminhar questões socioambientais de 

natureza estratégica (por exemplo, potenciais conflitos com outras atividades 

econômicas co-localizadas ou conflitos entre objetivos de uso de áreas de interesse 

comum, em particular entre os setores de meio ambiente e de energia), que não são 

previamente avaliadas pelas entidades governamentais envolvidas, e que se tornam cada 

vez mais evidentes pelo incremento progressivo das atividades E&P; o segundo revela 

que o modelo adotado não minimiza a incerteza dos investidores quanto à viabilidade 

ambiental do desenvolvimento da atividade petrolífera nos blocos ofertados.  

Do processo de concessão de blocos analisados, identifica-se que as rodadas de 

licitação, a cada ano, continuam a incluir novos blocos e avançar sobre áreas de novas 

fronteiras. A estratégia de expansão das atividades de E&P orienta-se não apenas pelo 

objetivo de manter a auto-suficiência do País em petróleo, mas também pela demanda 

crescente de incremento das reservas nacionais provadas de gás natural. No entanto, 

novas áreas de E&P também significam expansão para áreas sobre ecossistemas frágeis 

ou ambientalmente sensíveis e outras onde habitam comunidades dependentes dos 

recursos naturais para subsistência. Tais aspectos estão evidenciados nos pareceres 



 

212 

técnicos emitidos pelo IBAMA. Muitas das áreas que de potencial para E&P também 

representam alto valor em diversidade biológica, quer as áreas protegidas e prioritárias 

para conservação, quer outras áreas ainda não estudadas (IBAMA, 2006; Garcia, 2007). 

Pode-se antever o incremento dos conflitos socioambientais associados a usos distintos 

do território, caso não se avance na avaliação da viabilidade ambiental de E&P no 

Brasil e no entendimento dos interesses da sociedade em torno da preservação de áreas 

de interesse ambiental. 

Este é o contexto político-institucional que oferece a oportunidade de proposição 

de uso da AAE como auxiliar do ciclo de planejamento de oferta de blocos exploratório. 

O desafio reside na reordenação da prática atual de abordagem da variável ambiental e 

na alteração da forma de tomada de decisão por motivação ambiental. Para tanto, é 

necessário definir um modelo para a aplicação deste instrumento no ciclo de 

planejamento das atividades de E&P, por meio da especificação das premissas de 

abordagem da AAE e da consideração das capacidades técnicas, institucionais e legais 

existentes das entidades envolvidas. Este capítulo apresenta uma proposta de sistema de 

AAE e um quadro de referência para a sua instituição no contexto do planejamento de 

E&P para a oferta de blocos exploratórios no Brasil e está como segue:  

a) Proposição de quadro-problema, com base na análise SWOT97, contendo a 

identificação dos avanços, fragilidades, ameaças e oportunidades que 

condicionam o atual contexto de abordagem da variável ambiental no 

planejamento de blocos exploratórios e que explicitam as oportunidades e 

os riscos para a implementação da tomada de decisão de seleção dos 

blocos por motivação ambiental. Especificação dos requisitos técnicos, 

legais e institucionais (responsabilidades) para a proposição de uso da 

AAE. 

                                                 
97 Técnica de gestão estratégica, que adota uma abordagem lógica e subjetiva que ajuda a estruturar idéias. 
Instrumento para compreender e decidir sobre diferentes situações em áreas empresariais e organizações. Permite 
rever estratégias, posições e direções de uma proposta ou de uma idéia (Partidário, 2007). A Análise SWOT é uma 
ferramenta utilizada para a análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo usado como base para gestão e 
planejamento estratégico. O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, um acrónimo de Forças (Strengths), 
Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). A análise SWOT foi criada por dois 
professores da Harvard Business School: Kenneth Andrews e Roland Christensen. Segundo TARAPANOFF 
(2001:209), a idéia da análise SWOT já era utilizada há mais de três mil anos quando cita em uma epígrafe um 
conselho de Sun Tzu: “Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se 
contra as ameaças ” (SUN TZU, 500 a.C.) (Wikipedia, 2007). 
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b) Especificação dos requisitos técnicos, legais, institucionais 

(responsabilidades) e de controle social para a implementação de um 

sistema de AAE. 

c) Proposta de sistema de AAE para o planejamento de E&P, segundo distintas 

abordagens 

d) Proposta de quadro de referência contendo os elementos fundamentais para a 

instituição da AAE no planejamento de E&P. 

5.1.Proposta de Quadro-Problema  

Após dez anos de vigência do atual modelo regulatório das atividades de 

petróleo e gás natural no Brasil, podem ser observados avanços no tocante à abordagem 

das questões ambientais, em particular quanto à adoção de novas bases para a 

governança ambiental com vistas à adoção de processo formal de decisão,; Outros 

avanços referem-se ao fortalecimento institucional do CGPEG/IBAMA, ao 

desenvolvimento de ferramentas específicas para suporte ao licenciamento ambiental e 

à adoção de regulamentos para “sanear” lacunas normativas no licenciamento ambiental 

das atividades de E&P.  

No entanto, como já assinalado, o processo de decisão por motivação ambiental 

ligado à escolha de blocos exploratórios ainda carece de procedimentos e bases técnicas 

apropriadas para encaminhar o diálogo intersetorial (entre os setores de meio ambiente e 

petróleo), no sentido de lidar com a incerteza a respeito da viabilidade ambiental das 

atividades de E&P e gerar insumos técnicos que permitam dotar de eficiência o 

licenciamento ambiental dessas atividades. Com base no modelo praticado pelo IBAMA 

e pela ANP, elabora-se o Quadro-Problema, com base na metodologia SWOT 

(esquematizado na Figura 5.1)98, com o objetivo de identificar e focalizar os aspectos 

técnicos, processuais e legais que condicionam e fundamentam a ação dos órgãos 

governamentais envolvidos, levando à tomada de decisão motivada pela variável 

ambiental na escolha de blocos exploratórios. A análise com vistas à montagem do 

quadro-problema está apresentada nas tabelas 5.1 e 5.2 

                                                 
98 Foi opção de pesquisa de tese aplicar a metodologia SWOT e propor um quadro-problema a partir da minha 
experiência profissional e de consultas informais a profissionais dos setores de meio ambiente e de petróleo. Uma 
consulta estruturada na forma de pesquisa ou de entrevistas possibilitaria que as análises feitas pudessem ser 
referendadas por um número maior de especialistas.  
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Figura 5.1 - Diagrama de SWOT 

Fonte: Wikipedia, 2007  
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Tabela 5.1 – Análise SWOT Forças x Fraquezas do Processo de Avaliação Ambiental de Blocos Exploratórios de Petróleo e Gás Natural no 
Brasil 

Processo de avaliação ambiental para a escolha de blocos exploratórios 

Forças Comentários Fraquezas Comentários 

Espaço institucional para o  
diálogo intersetorial  

Definição de espaço específico no  
processo de planejamento conduzido 
pela ANP; competências definidas para 
o CNPE. 

Abordagem técnica 
insuficiente da variável 
ambiental  

Questões ambientais determinando incerteza e risco de investimentos; 
sem visão de futuro e de tendências das atividades de E&P x versus as 
estratégias de sustentabilidade do desenvolvimento. 

Estratégia Nacional de 
Biodiversidade 
Plano Nacional de Áreas 
Protegidas 
Cartas SAO – Sensibilidade 
ambiental 

Existência de ferramentas de 
planejamento ambiental atualizadas e 
reconhecidas como documentos oficiais 
de governo. 

ANP não domina todas as 
variáveis do ciclo de 
planejamento de E&P 

Não há previa avaliação ambiental dos blocos exploratórios propostos 
pela instituição responsável pelo planejamento setorial; negociação 
com o setor ambiental restrita e limitada ao IBAMA (e aos agencias 
ambientais estaduais, quando cabe); falta interlocução estruturada 
com outras políticas públicas (pesca e turismo) 

Conhecimento técnico para a 
proposição de blocos 
exploratórios 

Domínio do Banco de Dados de 
Exploração e Produção – BDEP por 
parte da ANP 
 

Análise previa de viabilidade 
ambiental de E&P frágil e 
insuficiente. 

Transferência para a instância do licenciamento de tomada de decisão 
sobre viabilidade ambiental; aumento dos custos associados ao 
licenciamento ambiental (estudos, articulação com o Governo e 
cronogramas de investimentos periodicamente revistos); 
licenciamento ambiental de E&P complexado; atitude institucional da 
área ambiental “conservadora”; incerteza quanto à E&P em áreas 
ambientalmente sensíveis. 
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Processo de avaliação ambiental para a escolha de blocos exploratórios 

Forças Comentários Fraquezas Comentários 

Processo estruturado de leilões 
de blocos com resultados 
financeiros expressivos 

O Brasil detém, após dez anos de 
vigÊncia da Lei de Petróleo, processos 
de leilão e de concessão de blocos 
exploratórios reconhecidos como 
exitosos pelas empresas nacionais e 
internacionais. Ganhos crescentes em 
termos financeiros associados às 
concessões de E&P e estratégias de 
comunicação empresarial bem definida. 

Pouco domínio técnico por 
parte da ANP e do IBAMA de 
outros instrumentos de 
avaliação ambiental 

Processo de analise ambiental corrente não avalia o potencial de 
impacto e risco ambiental das atividades nos blocos propostos; 
incremento da incerteza na decisão motivada pela questão ambiental; 
posição “conservadora” do IBAMA na tomada de decisão que leva a 
escolha do conjunto de blocos exploratórios a serem ofertados.  

Legislação ambiental sobre UC 
e proteção da biodiversidade 
consolidada. 

Base legal sobre a gestão de UC e de 
áreas protegidas estabelecida e de 
domínio público.  

Base de dados e informações 
ambientais nas áreas de 
interesse para atividades de 
E&P não estruturada. 

Informações ambientais geradas pelo processo de licenciamento 
ambiental indisponíveis em formato apropriado para o processo de 
avaliação ambiental com vistas a escolha de blocos; demanda 
continua por novos dados ambientais; aumento dos custos 
relacionados aos aspectos ambientais das empresas concessionárias; 
processo de licenciamento oneroso e com cronogramas não factíveis 
com a dinâmica de investimentos do setor. 

  
Participação e comunicação 
com a sociedade insuficiente  

Inexistência ou insuficiência de processos estruturados de dialogo 
com setores da sociedade e com as empresas preliminarmente a 
decisão de escolha de blocos.  

  

Legislação ambiental sobre o 
licenciamento ambiental de 
E&P insuficiente e 
extemporânea  

Sistema de licenciamento ambiental de E&P não “ajustado” a nova 
dinâmica de investimentos e de regulação do setor de E&P. 
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Tabela 5.2– Análise SWOT Oportunidades x Ameaças ao Processo de Avaliação Ambiental de Blocos Exploratórios de Petróleo e Gás Natural 

Processo de avaliação ambiental para a escolha de blocos exploratórios 

Oportunidades Comentários Ameaças Comentários 

Incremento de mercados; 
sustentabilidade da auto-
suficiência em petróleo e 
redução da dependência 
externa de gás natural 

Novos investimentos de empresas 
internacionais e nacionais; ampliação do 
mercado petrolífero no Brasil; incremento 
n desenvolvimento dos segmentos de 
midstream e downstream; redução da 
vulnerabilidade e disponibilidade de 
hidrocarbonetos associada ao mercado 
internacional; 

Incremento dos conflitos 
socioambientais de interesse da 
industria de petróleo com outras 
atividades econômicas co-
localizadas não necessariamente 
compatíveis  

A indefinição de regras ou critérios mais claros bem como de 
processos mais bem estruturados e próprios de avaliação ambiental 
que orientem o uso do território e harmonize interesses distintos 
pode levar a exclusão dessas áreas de E&P; falta de envolvimento 
das políticas de turismo e de pesca no processo de avaliação 
ambiental pode levar a leituras “ restritivas” e não necessariamente 
convergentes com os objetivos dessas políticas.  

Desenvolvimento de novas 
tecnologias para E&P e 
conquista de novos 
mercados  

Avanços tecnológicos da indústria de E&P 
no Brasil; novas áreas de negócios; 
incremento na qualificação técnica em 
meio ambiente das empresas de petróleo no 
Brasil. 

Ação de outros poderes 
(Legislativo e Judiciário) na 
tomada de decisão motivada pela 
variável ambiental. 

Limitação ou exclusão das instituições do Executivo e do 
Ministério Público na tomada de decisão, em particular na esfera 
do licenciamento ambiental; acirramento de conflitos de interesses 
e redução do interesse de investimentos estrangeiros no setor. 

Incremento de receitas 
associadas ao 
desenvolvimento das 
atividades de E&P 
(royalties,participação 
especial, impostos, etc.)  

Disponibilidade de novos recursos para 
investimentos em infra-estrutura e logística 
regional, financiamento de programas 
sociais e ambientais 

Decréscimo das reservas 
provadas de petróleo e gás 
natural. 

Comprometimento dos cenários de matriz energética; maior 
dependência do mercado internacional de petróleo e gás natural, 
que pode se dar em função de redução das atividades de E&P 
contrariando as expectativas do planejamento setorial. 
Comprometimento dos objetivos setoriais de produção nacional de 
petróleo e gás natural 

Segurança energética  

Novas reservas provadas e redução da 
incerteza associada à participação de 
energia fóssil na matriz energética; redução 
da dependência externa desses recursos  

Falta de sustentação das bases de 
dialogo intersetorial e governança 
ambiental 

Ruptura ou posições institucionais antagônicas, cuja solução passa 
a ser arbitrada por outras instancias de governo; posições 
divergentes do Governo levando ao descumprimento dos acordos 
estabelecidos com as empresas. 
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Processo de avaliação ambiental para a escolha de blocos exploratórios 

Oportunidades Comentários Ameaças Comentários 

Novas bases de gestão 
ambiental pública e 
governança ambiental; 
ganhos em competitividade 
para o País; Estado mais 
eficiente. 

Ênfase na eficiência (clara relação entre 
objetivos de desenvolvimento e uso de 
recursos ambientais); melhoria na 
determinação de responsabilidades; clareza 
de responsabilidades institucionais nos 
macroprocessos de gestão ambiental 
(licenciamento, gestão do território, gestão 
da biodiversidade, controle ambiental e 
aplicação de instrumentos econômicos 
compensações ambientais, certificados de 
emissões); redução da “burocracia 
ambiental”; adoção de novos instrumentos 
de avaliação ambiental e fortalecimento das 
instituições governamentais envolvidas; 
acesso à informação e incremento no 
controle social dos resultados de 
desenvolvimento e de proteção ambiental. 
Bases técnicas para decisão ambiental mais 
consistente menos conservadora. 

Pouca clareza sobre perspectivas 
e a viabilidade de E&P em áreas 
ambientalmente sensíveis;  

Tomada de decisão por motivação ambiental mais conservadora e 
restritiva; continuação de atitude institucional determinística; 
comprometimento de visão de futuro de desenvolvimento; 
diálogos e negociação de conflitos baseados em pouco domínio 
técnico e “enviesadas” politicamente.  

  
Pouca credibilidade técnica das 
instituições governamentais 
envolvidas 

Insuficiência da capacidade institucional para lidar com os desafios 
associados à proteção ambiental e ao incremento das atividades de 
E&P; controle insuficiente da capacidade das empresas 
concessionárias de atuarem em áreas sensíveis em novas 
fronteiras. 

  

Incerteza afetando investimentos 
internacionais e nacionais; 
diminuição da atratividade do 
Brasil para atividades de E&P  

Incerteza de desenvolvimento de atividades de E&P em áreas de 
novas fronteiras (regras pouco claras, custos crescentes associados 
aos requisitos ambientais); redução da oferta de blocos 
exploratórios; ausência de regras claras que orientem a decisão do 
investidor antes da concessão de direitos de exploração. 
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Da análise SWOT, identificam-se quatro componentes que caracterizam a 

natureza dos problemas: (a) técnico; (b) legal; (c) de governança pública; (d) de 

participação e social. Estes componentes estruturam o quadro-problema resultante do 

modelo de análise técnica conforme atualmente praticado pela ANP e pelo IBAMA com 

vistas à tomada de decisão de escolha de blocos exploratórios para os leilões públicos. 

A definição do quadro-problema da experiência brasileira e a avaliação da experiência 

internacional determinam o contexto que oferece a oportunidade para a proposição da 

AAE com o objetivo de facilitar a integração da variável ambiental ao ciclo de 

planejamento de blocos exploratórios (Figura 5.2). 

 

 
Figura 5.2 – Quadro-Problema da Análise Ambiental no Planejamento de Blocos 

Exploratórios 
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5.2.Requisitos técnicos, legais, institucionais e de controle social para a 

proposição de sistema de AAE aplicável ao planejamento de E&P no 

Brasil 

A experiência internacional de aplicação da AAE ao setor de petróleo e gás 

natural não se limita a um único modelo, como pode se ler no Capítulo 3. Seu caráter 

flexível permite que este instrumento seja adotado por diferentes sistemas de 

planejamento e tomada de decisão, adaptando-se à realidade legal de cada país 

(Partidário, 2002, Fisher, 2005, Sadler, 2005), sem que os seus propósitos se vejam 

comprometidos. A despeito da flexibilidade e das distintas abordagens que a AAE 

admite, é importante ressaltar que qualquer proposta de adoção deve observar o seu 

caráter de instrumento facilitador da abordagem das questões ambientais em processos 

de planejamento, concebido para atuar ex-ante à tomada de decisão de natureza 

estratégica, orientando-se por uma visão de futuro que busca assegurar um percurso 

tendente à sustentabilidade. 

 No caso do uso da AAE como parte do planejamento de oferta de blocos 

exploratórios de petróleo e gás natural no Brasil, alguns desafios devem ser enfrentados. 

Esses desafios não devem ser entendidos como barreiras à implementação da 

abordagem da variável ambiental no planejamento do setor de petróleo mas sim como 

motivação para um a instituição de um processo de gestão ambiental pública mais 

moderno, menos centrado no controle e na verificação dos planos propostos e mais 

focado na melhoria das práticas de formulação de políticas e planejamento setorial. 

A análise do quadro-problema do atual modelo brasileiro de escolha de blocos 

exploratórios por motivação ambiental revela que a postura institucional é a de controle 

pontual, fortemente influenciada pelo potencial de impacto e dano ambiental das 

atividades de E&P, embora nem os impactos ambientais nem o risco ambiental sejam 

avaliados previamente. Por outro lado, tampouco é possível identificar as razões de 

natureza estratégica que determinaram a decisão do CNPE de encaminhar novas 

rodadas de licitação nem como são estas avaliadas por parte dos atores institucionais 

envolvidos na tomada de decisão de escolha desses blocos exploratórios. Não é possível 

perceber, nos pareceres técnicos avaliados (do IBAMA ou conjuntos) nem nos 

argumentos empregados no processo de negociação estabelecido entre as partes 

envolvidas, os princípios-chave e os critérios de decisão que fundamentam se e como as 

novas áreas selecionadas irão contribuir (mesmo considerando-se a incerteza das 
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descobertas) para a consecução dos objetivos de desenvolvimento do setor. A percepção 

que emerge é a de um comportamento político-institucional que leva a um processo de 

planejamento dissociado dos objetivos de outras de políticas públicas (proteção da 

biodiversidade, sustentabilidade da pesca, desenvolvimento do turismo); os caminhos 

(estratégias) adotados para a consecução desses objetivos não são claros nem 

estabelecidos numa posição do Governo, sólida e de consenso, o que não favorece uma 

boa estrutura de governança pública (cooperação institucional e participação pública 

construtiva). 

Da avaliação desse processo, pode-se identificar a oportunidade de uso da AAE, 

segundo uma perspectiva de facilitar a integração da variável ambiental ao 

planejamento setorial de E&P, com vistas a uma tomada de decisão mais sólida em 

termos técnicos e de sinergia dos objetivos das políticas de petróleo e meio ambiente. 

Para a proposição de um quadro de referência que defina de AAE os elementos 

fundamentais para a sua implementação, qualquer que seja o modelo de abordagem 

escolhido (de natureza estratégica ou de base na AIA), ou o sistema de AAE adotado, a 

pesquisa desta tese faz uso dos seguintes aspectos-chave identificados no quadro-

problema proposto, isto é:  

a) Aspectos técnicos (requisitos técnicos e abrangência das questões ambientais 

que orientam a aplicação da AAE); 

b) Aspectos legais (base mínima de referência para uso da AAE);  

c) Estrutura de governança (que possibilite o diálogo intersetorial e a 

integração da variável ambiental ao ciclo de planejamento setorial e de 

tomada de decisão); 

d) Participação social. 

Entendida a oportunidade de adoção da AAE para melhorar a abordagem das 

questões ambientais no processo de planejamento indicativo de E&P e na tomada de 

decisão que compreenda a escolha de blocos exploratórios, discutem-se a seguir estes 

mesmos aspectos-chave.  

I. Aspectos Técnicos:  

1.1 Definição de áreas: um dos aspectos que emerge como essencial para que 

avance o processo de seleção de blocos exploratórios por motivação ambiental envolve 

o planejamento físico de uso do território. A avaliação da situação atual identifica dois 
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contextos diferenciados de definição de áreas. No tocante ao setor de petróleo, as áreas 

de interesse de E&P são definidas por bacia sedimentar como maduras, em produção e 

novas fronteiras. Já para o setor ambiental, a abordagem é notadamente orientada pelas 

características ecossistêmicas e biológicas dessas áreas e conduz à definição de três 

categorias distintas: áreas de exclusão (por requisitos ambientais e pela legislação 

ambiental), áreas de uso com restrição (condicionadas a exigências ambientais) e áreas 

ambientalmente sensíveis, cuja proposta de uso para as atividades de E&P expõe 

conflitos e requer tempos diferenciados de análise técnica com vistas à definição de 

outros usos econômicos (áreas sujeitas a “moratória).  

O processo corrente carece de uma abordagem integrada de planejamento do uso 

do território, no qual as prioridades e as condicionantes setoriais e ambientais estejam 

previamente estabelecidas. O uso da AAE, ao definir o contexto de avaliação das 

questões ambientais e de sustentabilidade e os horizontes espaciais e temporais das 

ações propostas, estabelece as bases técnicas necessárias para a análise das relações de 

causa e efeito das atividades propostas e o meio ambiente, possibilitando a identificação 

dos insumos técnicos necessários à proposição de usos do território, segundo os 

interesses do setor de petróleo, mas empregando processo técnico e político-

institucional de conciliação com os interesses de outros usos definidos ou propostos 

(Figura 5.3). 

A tomada de decisão sobre a escolha de novos blocos exploratórios por 

motivação ambiental, fazendo uso da AAE, deve propiciar a definição de áreas 

potencialmente produtoras de petróleo (A3P ou Zonas de E&P), nas quais o 

desenvolvimento de atividades de E&P esteja condicionado a diretrizes ambientais 

(especificadas como resultante do processo de AAE), a parâmetros tecnológicos de 

referência em função da sensibilidade ambiental das áreas99 e ao cumprimento de 

exigências ambientais (a serem definidas na instância dos projetos, quando do 

licenciamento ambiental dessas atividades), consolidadas nas condições de concessão 

das áreas. Essas áreas podem ser classificadas, considerando-se as questões ambientais, 

como: 

                                                 
99 Sensibilidade ambiental da biodiversidade ao óleo definida por cartas SAO – cartas de sensibilidade ambiental 
para derramamentos de óleo -, nos níveis de detalhamento estratégico (com abrangência regional), e onde couber 
para facilitar a tomada de decisão, nos níveis tático (1:150.000) e operacional (para regiões de alto risco/sensibilidade 
ambiental (MMA, 2002).  
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Zonas ou áreas de exclusão de atividades de E&P, com a definição de critérios e 

de normas e apresentação de justificativa (áreas legalmente protegidas); 

Zonas de E&P ou áreas potencialmente produtoras de petróleo e gás natural – 

A3P (envolvendo áreas maduras, em produção e novas fronteiras), com a indicação de 

outras atividades co-localizadas e de usos não excludentes.  

Zonas ou áreas em “moratória” (para áreas ambientalmente sensíveis localizadas 

em áreas de novas fronteiras ou bacias em exploração, sobre as quais há insuficiência de 

conhecimento técnico-científico dos efeitos do desenvolvimento das atividades de E&P 

ou nas quais os interesses de uso sejam conflitantes. Áreas entendidas como de alta 

importância para a conservação da biodiversidade ou de outros usos/interesses 

estratégicos – pesca, cultural e turismo – sem proteção legal). 

 
Figura 5.3 – Esquematização das relações entre o planejamento físico de E&P e o 

processo de AAE 

Fonte: elaboração própria, com base em nota pessoal de Partidário (2002). 
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O processo atual é marcado por posições consolidadas em ambos os setores que 

determinam o uso pretendido por cada um como determinante do uso do território. Com 

o avanço da demanda de incremento das atividades de E&P, o fato de o setor ambiental 

deter a identificação de áreas ambientalmente sensíveis e de interesse para a proteção da 

biodiversidade e o dever de o setor de petróleo buscar novas reservas nas 29 bacias 

sedimentares brasileiras podem levar a situações que talvez não sejam sustentáveis dos 

pontos de vista técnico e político-institucional.  

A experiência internacional mostra que a abertura de áreas ambientalmente 

sensíveis e de elevado interesse de proteção da biodiversidade para as atividades de 

E&P não é uma decisão isenta de conflitos de interesse, que assuma caráter 

determinístico sem despertar reações. Por outro lado, a discussão em torno de objetivos 

estratégicos de desenvolvimento (assegurar o atendimento de geração de energia 

elétrica ou a segurança energética associada à diversidade de matriz energética 

nacional) ou geopolíticos (manutenção da auto-suficiência em petróleo e a suficiência 

em gás natural) pode levar à decisão de oferta de áreas para E&P por parte do Governo 

sem que se tenha necessariamente de excluir outros usos pretendidos ou outras 

atividades econômicas co-localizadas. 

A classificação de áreas quanto aos usos potenciais e condicionantes ambientais 

poderia ainda facilitar a abordagem do planejamento setorial de oferta de blocos na 

direção de evitar a proposição de áreas por parte da ANP quando inexiste consenso com 

o setor ambiental (quanto aos usos pretendidos). O processo de planejamento de oferta 

de blocos exploratórios se tornaria mais objetivo se fosse balizado por critérios bem 

determinados de exclusão e “moratória”, definindo-se uma escala de tempo suficiente 

para o encaminhamento da decisão em contexto político-decisório próprio. A idéia é 

evitar ações institucionais individuais e isoladas sujeitas a questionamentos legais, que 

contribuem para um ambiente de incerteza quanto à viabilidade dos investimentos e da 

consecução dos objetivos de desenvolvimento e proteção ambiental, além de corroborar 

a fragilidade institucional dos órgãos envolvidos. 

1.2. Viabilidade ambiental: a discussão a respeito da viabilidade ambiental no 

planejamento de blocos exploratórios envolve a avaliação prévia de impacto e risco 

ambiental das atividades de E&P nos ecossistemas costeiros e marinhos e no ambiente 

humano, assim como um acordo sobre temas de referência que balizem o processo de 

avaliação ambiental. É necessário estabelecer uma linha base que possibilite orientar a 

avaliação ambiental, a partir da definição de temas-chave para a tomada de decisão, isto 
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é, temas ambientais que devem ser considerados no processo de decisão para a 

consecução dos objetivos setoriais. Esses temas-chave não necessariamente se limitam 

às exigências legais ou normativas, definindo-se. com o objetivo de identificar os 

aspectos ambientais que devem ser considerados pelo tomador de decisão não apenas 

para a consecução dos objetivos setoriais e ambientais, mas para propiciar uma decisão 

de natureza estratégica mais sólida em termos ambientais. Neste contexto, esta pesquisa 

de tese propõe os seguintes temas-chave e os respectivos impactos ambientais 

estratégicos100 negativos para a análise da viabilidade ambiental de novos blocos para 

atividades de E&P, conforme se apresenta no Quadro 5.1: 

Quadro 5. 1 – Temas-chave e impactos ambientais estratégicos das atividades de E&P offshore 

Temas-chave Impactos Ambientais estratégicos 

Biodiversidade101 

- Perturbação de recursos biológicos por contaminação; 

- Perturbação da biota devido ao ruído; 

- Redução e fragmentação da biodiversidade. 

- Interferência em rotas de espécies migratórias 

Pesca102: 

- Perda ou redução de áreas de pesca (zonas de exclusão temporária, no caso da 

sísmica, e permanente, no caso da produção) 

- Conflitos com as comunidades de pescadores artesanais pelo uso do espaço marítimo. 

- Redução dos estoques pesqueiros. 

                                                 
100 Os impactos ambientais estratégicos relacionados às atividades de E&P estão baseados no estudo de AAE para as 
atividades de E&P na Bacia de Camamu-Almada (LIMA, 2003); consideram-se as fases de sísmica, perfuração 
exploratória, produção (armazenamento de hidrocarbonetos e desativação) e transporte de fluidos (dutos e navios). 
101 Sugere-se, com base em Garcia (2007), que o conceito de biodiversidade a ser adotado considere a diversidade de 
espécies, com foco na riqueza das espécies e a sua diversidade regional, os processos evolutivos, considerando as 
escalas espaciais e temporais, em um contexto de cumulatividade. Para Wagner et al (2005), a habilidade de integrar 
a biodiversidade nas avaliações ambientais não depende mais do levantamento de informações adequadas sobre fauna 
e flora, mas também informações sobre os processos e concepções associados a biodiversidade. 
102 Para a finalidade da AIA de projetos com vistas ao licenciamento ambiental, faz-se uso da análise de categorias de 
pesca e segundo um enfoque sistêmico, isto é, a análise do regime de trabalho, das características da frota, a 
participação familiar e a reprodução social dos pescadores (IBAMA, 2007). A pesca marítima no Brasil pode ser 
avaliada segundo a sua finalidade ou categoria econômica e está estruturada segundo: pesca amadora [voltada para o 
turismo e praticada em todo o litoral do país]; pesca de subsistência (não tem finalidade comercial), pesca artesanal 
(com captura de espécies aquáticas, i.e., não se limita à ictiofauna, mas envolve captura de moluscos, crustáceos e 
algas, com finalidade de subsistência e comercial) e a pesca industrial. A pesca artesanal por fazer uso de 
embarcações de pequeno porte e por adotar territórios específicos é potencialmente mais impactada pelas restrições 
temporárias e permanentes de áreas em função das atividades de E&P, em particular quando das atividades em águas 
próximas à costa. Outro impacto importante para a pesca artesanal diz respeito ao aumento do tráfego de 
embarcações, no caso da fase de perfuração, e da presença da embarcação, na fase de sísmica  
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Temas-chave Impactos Ambientais estratégicos 

Turismo 

- Perda ou redução de locais de recreação 

- Interferência em patrimônio arqueológico, paleontológico e cultural. 

- Degradação de paisagem 

Qualidade do ar 

- Degradação da qualidade do ar devida a emissões associadas às operações de rotina 

(violação dos padrões de qualidade do ar e comprometimento da qualidade ambiental 

das bacias aéreas). 

 

Além da avaliação do potencial de impacto ambiental das atividades de E&P, a 

questão da avaliação do risco ambiental dessas atividades requer uma abordagem 

distinta do atual entendimento do setor ambiental. A análise do atual processo de 

escolha de blocos exploratórios pelo IBAMA e pela ANP revela dois aspectos que 

merecem ser observados com atenção. O primeiro diz respeito à ausência da abordagem 

do potencial de risco à biodiversidade103 das atividades de E&P, cuja expansão para 

novas áreas também significa a oferta em áreas ambientalmente sensíveis (Garcia, 

2007); e o segundo uma postura institucional de análise centrada na perspectiva do dano 

à biodiversidade e os efeitos negativos associados ao turismo e à pesca. 

Apesar das atividades de E&P não representarem a principal ameaça à 

biodiversidade (Tabelas 5.3 e 5.4) e à biodiversidade costeira e marinha no Brasil e na 

América do Sul (Chatwin, 2007), é fato que essas atividades podem representar risco e 

impactos negativos nos ecossistemas (EBI, 2003), em todo o seu ciclo de atividade: 

sísmica, perfuração exploratória, produção e transporte por dutos e navios tanques. A 

avaliação de histórico dos acidentes por derramamento de óleo104 (LIMA, 2001) indica 

que estas atividades apresentam perigo105 que podem se materializar em riscos à 

biodiversidade (Garcia, 2007). 

                                                 
103 Risco à biodiversidade: definido como a quantificação do perigo, isto é, da possibilidade de ocorrência de dano 
que ameace a biodiversidade. Refere-se ao risco direto, isto é, ao produto da freqüência do evento acidental causador 
do dano pela severidade do mesmo. Dano é entendido como prejuízo causado à biodiversidade biológica, 
indispensável para a garantia de meio ecologicamente equilibrado, que ameaça o ecossistema levando à sua 
degradação e conseqüentemente ao desequilíbrio ecológico. Há que se observar também os efeitos desencadeados 
pela ocorrência do dano à biodiversidade, em particular às comunidades dependentes da biodiversidade afetada, que 
dependem dos serviços ambientais advindos dessa biodiversidade (Garcia, 2007).  
104 Entendido como qualquer perda de hidrocarboneto que alcance o meio ambiente, independente da quantidade 
recuperada ou recolhida. 
105 Perigo é definido como uma circunstância potencial para o dano à biodiversidade (Garcia, 2007) 
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Esse cenário indica a necessidade da análise do risco à biodiversidade como 

parte do processo de tomada de decisão para a escolha de blocos exploratórios. O 

planejamento de novas áreas de E&P e a respectiva tomada de decisão por parte do 

CNPE deveria fazer uso de processos de compatibilização entre os objetivos setoriais de 

desenvolvimento de E&P com a Estratégia Nacional de Biodiversidade e seus Planos de 

Ação, equilibrando-se o trade off entre conservação da biodiversidade e o crescimento 

econômico (EBI, 2003; Garcia, 2007) e permitindo que os processos de planejamento 

setorial e ambiental adotados no Brasil sejam menos determinísticos. 

Tabela 5.3 – Principais ameaças à biodiversidade marinha e costeira na América 
do Sul e no Brasil  

Biodiversidade Costeira (%) Biodiversidade Marinha (%) 
Ameaças Águas 

Norte 
Águas 

Nordeste
Águas 

Sudeste
Águas

Sul 
Águas 
Norte

Águas 
Nordeste 

Águas 
Sudeste 

Águas
Sul 

Desenvolvimento na 
Região Costeira 

21,7 22 23 30.7 8.6 6.0 3.7 1.0 

Poluição 17,1 15 17,4 16.5 16.7 7.0 6.5 36.4 
Pesca 16,2 15 15.3 9.0 29.4 47 49 52.5 
Extração de 
recursos 

14,4 8 7.9 8.4 9.2 8.0 2.1 2.0 

Sedimentação 8,3 - 0 2.6 2.6 -  - 
Transporte maritime 4.4 1.2 5.6 1.4 13.8 0.3 2.5 - 
Agricultura 4.3 3 1.6 10.4 1.7 0.3 - - 
Petróleo e Gás 0.8 0.6 6.0 0 9.8 9.5 21 1.0 
Governança 1.7 10 4.0 0.8 1.4 10.0 7.5 7.1 
Turismo 2.0 14 13.2 10.2 2.3 5.0 4.6 - 
Espécies invasivas 0,1 2.6 1.3 3.8 - - 0.3 - 
Mudanças 
climáticas 

2.1 1.6 1.2 0.6 2.0 7.0 2.2 - 

Pecuária 3.1 - 0 4.4 - - 0 - 
Aqüicultura 3.8 6 2.6 1.0 2.3 0.0 0.9 - 
Ruído 0.1 - 0.8 - - - - - 

Fonte: Elaboração própria, com base Chatwin, 2007. 

Tabela 5.4 - Principais ameaças à biodiversidade costeira e marinha na América 
do Sul. 

Ameaça Ranque Mapeamento existente 
Pesca 1 Sim 
Poluição 2 Não 
Desenvolvimento Urbano 3 Sim 
Extração de recursos naturais 4 Não 
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Ameaça Ranque Mapeamento existente 
Indústria de Petróleo e gás 5 Sim 
Aqüicultura 6 Sim 
Transporte marítimo 7 Sim 
Turismo 8 Não 
Espécies invasivas 9 Não 
Mudanças climáticas 10 Não 

Fonte: Chatwin, 2007. 

Mapa 1 – Ameaça de Indústria de Hidrocarboneto 

 
Fonte: TNC, 2007 
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Mapa 2 – Áreas de biodiversidade costeira e marinha da América do Sul 

 
Fonte: TNC, 2007 



 

230 

A atual prática de análise do risco às atividades de E&P limita-se à instância dos 

projetos (nível operacional), no âmbito do licenciamento ambiental. A falta de 

consideração do risco à biodiversidade em instância estratégica do planejamento setorial 

contribui para o quadro de incerteza associado à variável ambiental, além de complicar 

o processo de licenciamento ambiental de atividades de E&P. Como o potencial de risco 

à biodiversidade não é previamente abordado pelo IBAMA nem pela ANP na fase de 

planejamento estratégico de oferta de blocos exploratórios, a incerteza associada à 

viabilidade ambiental das atividades nessas áreas, bem como a análise dos danos por 

derramamento de óleo, são determinados na fase de licenciamento ambiental de cada 

projeto.  

Essa situação também contribui para um contexto técnico de bases pouco 

sólidas, o que acaba por levar a uma tomada de decisão cercada de incerteza quanto à 

viabilidade do desenvolvimento da atividade petrolífera, ou contraditória aos objetivos 

de conservação ambiental. Exemplos podem ser citados como no caso da concessão de 

bloco na área de influência da REBIO Santa Isabel e do Parque Nacional de 

Abrolhos106, com o indeferimento da licença ambiental por parte do IBAMA e do 

cancelamento do contrato de concessão. Por outro lado, essa situação também contribui 

para a adoção de posições que levam à exclusão de áreas ou à definição de restrições 

extremamente rigorosas para o licenciamento ambiental nessas áreas, que na prática 

funcionam como “exclusão de áreas por parte do mercado”, que não identifica a 

viabilidade do desenvolvimento das atividades de E&P em função das posições 

assumidas pelo IBAMA para a concessão de licenças ambientais. A resultante desse 

processo é um ambiente de incerteza para o processo de governança pública, para os 

investidores e para a sociedade como um todo e um sistema de licenciamento ambiental 

“carregado” de conflitos cuja responsabilidade e competência sobre as decisões de uso 

de recursos ambientais, muitas vezes, não cabem aos órgãos licenciadores. 

O propósito de adoção da AAE no ciclo de planejamento de E&P também é o de 

permitir que os potenciais impactos e riscos ambientais estratégicos associados à 

introdução ou ao incremento das atividades de E&P em novas áreas sejam avaliados 

numa perspectiva estratégica, e não numa abordagem operacional, por uma estrutura de 

governança pública própria para a tomada de decisão que envolva objetivos de políticas 

públicas. É pouco eficiente e inadequado, sob a ótica do Estado, que este debate 

                                                 
106 Por opção, esses casos não são detalhados nesta pesquisa de tese. Para uma consulta mais específica, sugere-se 
consultar Garcia, K (2007). 
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envolvendo a consecução de objetivos estratégicos de desenvolvimento 

(sustentabilidade de produção de petróleo, incremento nas reservas nacionais de gás 

natural e a conservação da biodiversidade) fique limitado às instâncias de órgãos 

executores e regulatórios de políticas, ou limitados à decisão da esfera do licenciamento 

ambiental. 

II. Aspectos Legais 

Para a implantação de um sistema de AAE ao planejamento de E&P, é 

necessário o desenvolvimento de uma legislação de apoio, mas não restritiva à sua 

aplicação. Isso em função de permitir que a AAE mantenha a flexibilidade, adaptando-

se mais facilmente ao conjunto de ações estratégicas que definem o contexto do 

processo de planejamento a que se aplica, não se limitando a um conjunto específico de 

normas (Therivel e Partidário, 1996). A proposta é que o setor disponha de um quadro 

de referência de diretrizes e procedimentos que definam a abordagem da AAE, sua 

relação com os processos de planejamento setorial e tomada de decisão, estabelecendo 

os prazos, as responsabilidades e os princípios legais que embasem seu uso. Sugere-se 

que o sistema de AAE adotado pelo segmento de E&P seja definido por uma Resolução 

do CNPE, que discipline o seu emprego com vistas à avaliação ambiental dos blocos 

exploratórios e à apropriação de seus resultados pelo Conselho, com vistas à tomada de 

decisão. O entendimento é que deve se baixar um ato normativo daquele Colegiado, em 

desdobramento à Resolução 08/2003, relacionado à tomada de decisão setorial de sua 

competência legal. 

III. Governança 

Para que a adoção da AAE possa ser favorecida, o atual modelo de governança 

pública que acolhe o processo de planejamento e escolha de novos blocos exploratórios 

de petróleo e gás natural no Brasil requer avanços e melhorias. Tais melhorias devem se 

orientar pela definição de um sistema próprio de AAE, em contexto político-decisório 

específico, que não deve se limitar às atuais relações bilaterais entre ANP e IBAMA. É 

necessário o estabelecimento de redes interinstitucionais de governança ambiental 

pública, dotadas de canais próprios, dedicadas à proposição e à interlocução técnica e 

política entre as instituições envolvidas, e mecanismos de intervenção, aferição de 
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responsabilidades e desempenho. Deve-se buscar a consolidação de uma cultura 

institucional de “trabalhar juntos”no planejamento do desenvolvimento. 

A estrutura institucional da gestão ambiental pública das atividades de E&P de 

petróleo offshore no Brasil envolve instituições do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA)107 e do Setor de Petróleo e Gás Natural (entendido como o CNPE, MME e 

ANP108). Do ponto de vista da articulação interinstitucional, percebem-se avanços nos 

últimos anos, como a definição de lócus específico de diálogo e negociação entre as 

instituições dos setores de petróleo e de meio ambiente. Cabe ressaltar que este “espaço 

intersetorial” foi instituído, por determinação do CNPE (Resolução n0 08/2003), e está 

definido como uma das etapas de processo de planejamento de oferta de blocos que leva 

à realização das rodadas de licitação. Há uma base de governança intersetorial 

estabelecida, que se orienta pelo objetivo de viabilidade ambiental da oferta de novos 

blocos exploratórios, limitada, porém, a esse contexto, sem uma perspectiva de 

integração de interesses e responsabilidades em torno da consecução de objetivos de 

infra-estrutura energética e conservação ambiental. 

O processo de planejamento de oferta de blocos está estruturado em espaços 

institucionais específicos: a ANP fazendo os estudos técnicos setoriais (não envolvendo 

estudos ambientais) e o IBAMA analisando estes estudos, sob a perspectiva da proteção 

ambiental e dos possíveis conflitos de interesse em função dos usos pretendidos para os 

recursos naturais. Embora o sistema de governança pública atrelado ao planejamento de 

novas áreas exploratórias tenha o potencial de integração interinstitucional sólida entre 

os setores de petróleo e meio ambiente, pois é estabelecido sob orientação do CNPE, do 

qual o Ministério do Meio Ambiente é membro, o que se observa é uma interlocução 

pontual e específica, sem perspectivas de avanços para outras instancias de diálogo 

intersetorial. O “pacote de informações” resultante dos estudos encaminhados pela ANP 

é encaminhado ao IBAMA, que o avalia e oferece as seu parecer técnico e institucional 

                                                 
107 SISNAMA: instituído pela Lei n0 6938/81 e é estruturado por um órgão superior (Conselho de Governo), um 
Conselho Consultivo e Deliberativo (CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente), um órgão central 
(Ministério do Meio Ambiente – MMA), Órgão executor (IBAMA), órgãos setoriais (órgãos e entidades integrantes 
da administração pública federal direta ou indireta, bem como fundações instituídas pelo Poder Público, órgãos 
seccionais (órgãos estaduais responsáveis pela gestão ambiental) e órgãos locais (órgãos ou entidades municipais 
responsáveis pela coordenação da administração ambiental em suas jurisdições). 
108 A ANP assuma regulamentações específicas relacionadas às questões ambientais. A Agência tem atribuições 
específicas determinadas pela Lei do Petróleo (artigos 10, 80, 28, 44, 55 e 57) e pela lei n0 9.9966/00, denominada de 
Lei do óleo (por encaminhar as questões referentes a acidentes e derramamentos por óleo e substâncias químicas, nos 
artigos 10, 11 e 27). 
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dissociado de qualquer avaliação estratégica de contexto dos objetivos da rodada em 

análise. Esta atitude institucional é reativa, no primeiro momento, e de negociação dos 

pontos de discordância por parte da ANP. Não se percebe que a governança 

estabelecida promova avanços na direção dos objetivos da sustentabilidade setorial e da 

transversalidade109.  

Para a adoção da AAE, a base institucional que molda as relações de governança 

sobre os usos pretendidos para áreas de interesse para as atividades de E&P de petróleo 

e gás natural não deve se limitar nem à interlocução com o setor ambiental nem 

tampouco a um processo pouco integrado de planejamento. O espaço de negociação e 

diálogo requer o envolvimento de outros setores, cujas políticas, objetivos e interesses 

sejam também de natureza estratégica para o desenvolvimento do País e a proteção do 

meio ambiente. A experiência internacional revela que as estruturas estabelecidas de 

governança ambiental em torno da tomada de decisão sobre novas áreas exploratórias 

de petróleo e gás natural não se restringe ao setor ambiental nem à instância federal do 

Poder Público.  

No caso do Brasil, emerge a necessidade de ampliação do diálogo com os 

setores de pesca e turismo, além da proposição de novas bases de entendimento técnico 

entre os setores de meio ambiente e de petróleo. Atualmente, os setores de turismo e 

pesca não se envolvem diretamente no processo de escolha de blocos exploratórios, 

embora argumentos técnicos relacionados ao potencial de impacto ambiental das 

atividades de E&P a essas atividades econômicas sejam usualmente considerados pelo 

setor ambiental para fundamentar propostas de exclusão ou salvaguardas para a 

realização de atividades exploratórias e de produção. Os dados apresentados nas tabelas 

5.3 e 5.4 revelam que às ameaças à biodiversidade não se limitam às atividades de 

petróleo nem são estas as maiores ameaças. O sistema de governança pública que 

acolha um sistema de AAE requer uma abordagem mais ampla das oportunidades e 

riscos inerentes ao desenvolvimento de atividades de E&P e proteção e conservação 

ambiental. 

A proposição de uso da AAE no planejamento de novos blocos exploratórios 

requer que uma nova base de governança seja estabelecida, no âmbito do CNPE. Esta 

base seria estruturada numa Câmara Setorial específica, coordenada pela Casa Civil da 

                                                 
109 Transversalidade: diretriz da atual política ambiental do Governo Federal que trata da formulação e 
implementação de uma política integrada de governo pela qual a dimensão ambiental esteja presente no planejamento 
das políticas setoriais (energia elétrica, petróleo e gás, transportes, e outras). 
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Presidência da República, composta por representantes110 do MME, ANP, EPE, MMA, 

IBAMA, Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade, Ministério do 

Turismo e da Secretaria Extraordinária da Pesca e da Aqüicultura da Presidência da 

República; a tomada de decisão seria orientada por processo prévio de avaliação 

ambiental associado ao desenvolvimento das atividades de E&P nas áreas propostas, 

considerando-se o potencial de impacto e risco ambiental e as ameaças e oportunidades 

de desenvolvimento. Os estudos geológicos, geofísicos e ambientais que fundamentam 

a proposição de novos blocos exploratórios seriam desenvolvidos pela ANP111 

(diretamente pelo seu corpo técnico ou pela contratação de especialistas), e objeto de 

avaliação no âmbito da Câmara Setorial do CNPE. 

Do ponto de vista institucional, a adoção da AAE requer que a ANP defina uma 

unidade especializada para encaminhar as questões ambientais associadas à proposição 

de novos blocos exploratórios: “unidade AAE” ou “ninho de AAE” (Partidário, 2006), 

estruturada para a definição do modelo e do sistema de AAE que vier a ser adotado, 

exercendo a função de coordenação da interlocução das questões ambientais referentes 

ao planejamento de blocos exploratórios e facilitação dos processos de planejamento. 

Esta unidade estaria diretamente ligada à Diretoria responsável pela estruturação das 

rodadas de licitação e delimitação de blocos exploratórios e estaria voltada à criação de 

uma “cultura ambiental” dentro da Agência.   

No setor ambiental, a atual estrutura institucional de governança deve ser 

revista. Os processos de avaliação ambiental da expansão das atividades de E&P no 

Brasil e implantação de novas áreas protegidas requerem nova governança ambiental 

que não se limite à interlocução com o setor de licenciamento das atividades de E&P do 

IBAMA. A própria criação do Instituto Chico Mendes para a Proteção da 

Biodiversidade determina uma nova configuração institucional para lidar com a 

demanda do setor de petróleo no contexto de preparação das Rodadas de Licitação. 

Propõe-se que o MMA estruture, vinculada à Secretaria Executiva, uma unidade de 

planejamento ambiental qualificada em AAE, para ser a responsável pela coordenação 

das instituições vinculadas e dos órgãos internos afins do Ministério e pela condução 

                                                 
110 Para que a Câmara Setorial não seja vista como mais um colegiado técnico e sem importância política, o 
entendimento é que os seus membros são funcionários de governo da direção dos órgãos, assessores diretos dos 
ministros-membros do CNPE e com poder de decisão setorial (por exemplo, no caso de ministérios, secretários 
nacionais e diretores). 
111 Esta pesquisa de tese não entra no mérito da discussão que envolve o papel das agências reguladoras do setor de 
energia (ANP, ANEEL) versus a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
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das negociações técnicas na esfera da Câmara Técnica do CNPE. Quanto ao Ministério 

do Turismo e à Secretaria Extraordinária de Pesca e Aqüicultura, o assunto deve ser 

conduzido por unidades ligadas ao planejamento das políticas de turismo e de pesca.  

IV. Participação e controle social 

Este certamente é o aspecto menos avançado para a adoção da AAE no 

planejamento de blocos exploratórios. O atual processo pode ser entendido como 

“fechado”, ou seja, limitado a instituições governamentais, restrito às salas de reunião 

dos ministérios. O público só tem acesso às informações resultantes do processo de 

escolha de blocos por motivação ambiental quando da realização dos seminários 

técnicos de divulgação das rodadas ou quando da discussão de projetos específicos, na 

fase do licenciamento ambiental. A participação social é um dos requisitos de boa 

prática da AAE (Partidário, 1996, Sadler e Verheem, 1996, Therivel, 2005), pois 

assegura integridade procedimental à abordagem das questões ambientais e à tomada de 

decisão e fornece informações relevantes como insumo à formulação de políticas e de 

planos de desenvolvimento (Sadler e Verheem, 1996). É também importante para 

oferecer aos grupos de interesse a oportunidade de comunicar as suas preferências 

ambientais e seus valores e de contribuir para o processo de AAE.  

Para Sadler (2005), como a opinião de grupos de interesse sempre estará em 

conflito com a dos planejadores, a participação social acaba por fornecer informações 

importantes para que os tomadores de decisão reduzam os conflitos durante o processo 

de planejamento. Ainda, cabe assinalar que os grupos de interesse contribuem com 

informações valiosas para melhorar o entendimento do processo de avaliação de 

impacto; a consulta prévia à sociedade auxilia a construção de “propriedade coletiva” da 

proposta de planejamento, uma vez que contribui para o entendimento dos temas em 

discussão, inclusive do que está sendo planejado e dos seus potenciais impactos 

ambientais. 

Para a adoção da AAE no planejamento de blocos exploratórios, sugere-se que a 

Câmara Técnica adote mecanismos de consulta a segmentos da sociedade, consulta 

dirigida a especialistas, à sociedade civil organizada e à academia, além de consulta 

pública, via Internet, quando da proposição do plano de oferta de blocos. Os objetivos 

principais da consulta seriam identificar potencias conflitos, dotar o processo de escolha 

de transparência e informar sobre as oportunidades e ameaças associadas ao 
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desenvolvimento das atividades de E&P. O processo de consulta deve estar vinculado e 

integrado ao processo de planejamento, em particular nas fases de scoping e definição 

dos propósitos das AAE, bem como na fase de consolidação dos resultados da avaliação 

ambiental das áreas planejadas. 

5.3.Proposição de sistema de AAE no planejamento de oferta de blocos 

exploratórios 

A proposição de uso da AAE no processo de planejamento e tomada de decisão 

de escolha de blocos exploratórios tem por objetivo apoiar a avaliação da viabilidade 

ambiental das atividades de E&P, considerando-se as implicações ambientais, de modo 

a contribuir para uma visão de sustentabilidade do setor de petróleo no Brasil. Além 

disso, busca-se que tomada de decisão setorial seja baseada em premissas técnicas mais 

sólidas que considerem as questões de meio ambiente como condicionantes à escolha de 

blocos exploratórios, segundo uma abordagem estratégica de uso dos recursos 

ambientais, contribuindo para o aperfeiçoamento das práticas de formulação de políticas 

públicas e planejamento.  

A proposta apresentada nesta pesquisa de tese visa colaborar para o 

aperfeiçoamento do atual processo de abordagem das questões ambientais, que se revela 

insuficiente quanto à viabilidade ambiental da consecução dos objetivos setoriais de 

incremento de reservas nacionais de petróleo e gás natural e à sustentabilidade dos 

processos adotados. Embora apresente os requisitos necessários para a prática da AAE 

(como bases de governança, demanda por uma abordagem estratégica das questões 

ambientais, potenciais conflitos entre usos pretendidos e demanda por uma visão de 

impactos cumulativos), o modelo de análise ambiental em prática com vistas à escolha 

de blocos exploratórios carece de métodos sólidos de avaliação ambiental, bases 

estruturadas de informações ambientais e participação e controle social. 

Espera-se que a abordagem da variável ambiental no nível estratégico e a 

respectiva tomada de decisão do CNPE, a partir da adoção da AAE, possibilitem que o 

setor de petróleo tenha um melhor domínio das variáveis que condicionam o ciclo de 

E&P contribuindo para a redução da incerteza de investimentos e para a minimização de 

conflitos ambientais em torno do uso de recursos ambientais, fortalecendo as bases de 

governança pública e o controle social.  
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A experiência internacional mostra que a AAE é um instrumento flexível, de 

abrangência ampla de aplicação, com abordagens setoriais e regionais, nas quais são 

adotados diferentes abordagens, critérios e procedimentos. O planejamento de blocos 

exploratórios de E&P remete à tomada de decisão com implicações ambientais que não 

se limitam às propostas setoriais analisadas, estendendo-se também à abordagem 

espacial, ou seja, de planejamento de uso do território. 

Como sinaliza Wood (2002), a avaliação ambiental dos planos de uso do 

território é de mais fácil implementação do que todos os demais tipos de AAE. Para 

Horvath & Barnes (2006), a aplicação da AAE ao segmento de E&P de petróleo e gás 

natural deveria incorporar as características tanto da AAE setorial como da regional, 

devendo considerar todas as atividades existentes em uma área definida.  

Portanto, a análise das questões ambientais para a tomada de decisão de oferta 

de blocos exploratórios remete à oportunidade de adoção da AAE orientada para a 

previsão e a avaliação das implicações ambientais do planejamento setorial, 

considerando, também, facilitar o planejamento espacial. O principal foco de análise 

envolve o potencial de impacto e risco à biodiversidade associado às perspectivas de 

incremento das atividades de E&P, não se podendo excluir os aspectos sociais e 

econômicos, uma vez que o conceito de meio ambiente adotado no Brasil não se limita 

aos aspectos ecológicos e físicos. O resultado esperado da AAE é o de fornecer os 

insumos referentes à variável ambiental que possibilitem uma decisão mais sólida por 

parte do CNPE em torno das opções de desenvolvimento das atividades de E&P 

associadas à escolha de novas áreas exploratórias. Busca-se a redução da incerteza 

quanto à viabilidade ambiental das áreas planejadas pelo setor, bem como a definição de 

subsídios para o planejamento espacial das bacias sedimentares, com a definição de 

áreas potenciais de produção de petróleo e gás natural (sujeitas ou não a restrições 

ambientais), de exclusão e de exclusão temporária (“em moratória”). 

A aplicação da AAE deve ser conduzida em nível estratégico, isto é, na instância 

de planejamento das atividades de E&P, diferentemente da AIA de projetos que está 

vinculada à prática do licenciamento ambiental das atividades do ciclo de E&P. 

Portanto, a sua aplicação deve ser prévia à tomada de decisão sobre a oferta de blocos, 

orientada para facilitar a estruturação das propostas de conteúdo das Rodadas de 

Licitação, possibilitando o envolvimento dos órgãos de planejamento ambiental e 

estratégico e não somente das instituições responsáveis pelo licenciamento ambiental. A 

tomada de decisão deve considerar a definição de áreas potencialmente produtoras de 
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petróleo e gás natural, a partir da consideração das seguintes alternativas oferecidas pelo 

processo de avaliação ambiental estratégica: 

(a) Não-concessão de blocos nas áreas de planejamento; 

(b) Adiamento da concessão de blocos nas áreas de planejamento por meio do 

estabelecimento de áreas em moratória. 

(c) Concessão de blocos nas áreas de planejamento, acompanhada de restrições 

de áreas para o licenciamento de atividades; 

(d) Concessão de blocos nos quais não haja restrições espaciais nem temporais de 

áreas de planejamento. 

O processo de adoção da AAE requer que a sua aplicação seja simultânea à 

concepção e à formulação das propostas de planejamento de oferta de blocos 

exploratórios e integrada à tomada de decisão. Portanto: sua condução deve caber à 

instituição responsável pelo planejamento setorial, a ANP, e a decisão, ao CNPE e não 

ao presidente dessa agência; os prazos do cronograma das rodadas devem ser 

observados; o formato da informação e a linguagem adotada devem ser adequados aos 

requisitos daquele colegiado. 

Os resultados da AAE devem ser expressos em relatórios específicos elaborados 

com base nas informações disponíveis, segundo uma escala de dados definida pelo setor 

como apropriada para o planejamento de blocos exploratórios como um todo. O 

processo de consulta ao público não deve ficar restrito à fase final do processo de 

planejamento, quando o relatório de AAE já estiver consolidado (na sua versão 

preliminar).  

Para a proposição ao planejamento de E&P no Brasil de um sistema de AAE, 

alguns desafios precisam ser enfrentados: 

(a) Entendimento de que a natureza da variável ambiental requer uma abordagem 

estratégica quanto à perspectiva de uso dos recursos naturais tanto quanto às 

questões energéticas, econômicas e tecnológicas; 

(b) Introdução e consolidação do diálogo no sistema de governança pública, em 

torno da visão estratégica da variável ambiental, associada a uma visão de 

futuro sustentável, cuja responsabilidade não se restrinja às instituições 

ambientais; 

(c) Mudança de cultura de AIA para AAE, fazendo com que a sociedade de 

desvincule da visão de impacto ambiental e passe para uma visão de uso 

estratégico dos recursos ambientais. 
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(d) Definição de um quadro legal de apoio que não limite a aplicação da AAE. 

(e) Ownership da AAE pertencente ao setor de petróleo e gás; a AAE deve 

pertencer a quem usa e não a quem pensa que ela deve ser usada (Partidário, 

2006). 

5.3.1.A integração da AAE ao ciclo de planejamento de blocos 

exploratórios de petróleo e gás natural 

O sistema de AAE aqui proposto considera duas situações distintas de processo 

de planejamento de E&P: o sistema praticado atualmente, com uma periodicidade anual, 

e um sistema de planejamento que encaminhe um processo mais estruturado de 

avaliação ambiental e defina um plano de áreas de E&P com uma abrangência temporal 

de quatro anos. Isto se justifica por conta dos seguintes aspectos da realidade brasileira: 

(a) A forte influência da AIA na abordagem das questões ambientais, que tem 

prática consolidada tanto nas instâncias governamentais quanto no mercado 

de consultoria e acaba por influenciar, por conseqüência, a adoção de AAE 

com base na AIA. 

(b) Um processo de planejamento setorial estruturado em rodadas anuais de 

licitação, conduzido por instituições cujo contexto intra-institucional não 

facilita a apropriação nem a integração das questões ambientais aos seus 

processos de formulação de PPP. 

Assim sendo, propõe-se, inicialmente, um sistema de AAE que considere a 

abordagem da AAE com base em AIA, cujos resultados sejam distintos em função do 

processo de planejamento de E&P adotado, e um quadro de referência para a sua 

instituição. Na parte final do capítulo, apresenta-se outra proposta de uso de AAE, dessa 

vez de base estratégica, segundo metodologia sugerida por Partidário (2007). 

A escolha de áreas para a realização dos estudos de AAE do planejamento de 

E&P offshore deve seguir o modelo sugerido pela ANP, isto é, a AAE seria aplicada às 

bacias sedimentares e a setores determinados pela ANP e pelo CNPE, em áreas 

definidas como áreas de planejamento de E&P. Os mapas 3 e 4 mostram, 

respectivamente, as áreas de esforço de pesquisa exploratória nas bacias sedimentares 

brasileiras e as áreas de concentração de atividades de E&P, facilitando a definição 

dessas áreas de planejamento, conforme os setores propostos, por bacia sedimentar, para 

a consecução dos objetivos estratégicos estabelecidos pelo CNPE. De qualquer forma, 
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entende-se que cabe à ANP e ao CNPE proporem os critérios técnicos que 

fundamentem a proposição das áreas de planejamento de E&P. 

Mapa 3 – Áreas de pesquisa exploratória de petróleo e gás natural no Brasil 

 

Fonte: Freitas, 2007 
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Mapa 4– Áreas de concentração das atividades de E&P nas bacias sedimentares 

brasileiras. 

 

Fonte: Freitas, 2007 

5.3.2.Sistema “AAE com base AIA” para E&P de petróleo e gás natural 

De acordo com a descrição dos possíveis modelos de AAE, apresentada no 

Capítulo 1, e como sinaliza Partidário (2007), a abordagem da AAE com base em AIA 

trabalha numa perspectiva de execução e de curto e médio prazo, com os 

desdobramentos da aplicação da avaliação ambiental na fase de elaboração e proposição 

de projetos e, uma vez indicada a sua viabilidade ambiental, os projetos (no caso do 

Brasil, na instância do licenciamento) são implantados. O seu objetivo é avaliar o 

potencial de impacto ou efeito ambiental (e de risco, como a prática internacional revela 

e como Garcia (2007) sugere) das soluções propostas em um plano ou um programa. A 

AAE com base AIA avalia os impactos do resultado do planejamento sobre um 

conjunto de fatores ambientais. Esta abordagem possui uma capacidade limitada ou 

Áreas com atividades 
de E&P no Brasil 
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mesmo nula de influenciar decisões estratégicas de políticas ou de planos de 

desenvolvimento (Partidário, 2006). 

I. Programas anuais de oferta de áreas de E&P 

O processo estabelecido no Brasil para a oferta de blocos exploratórios, 

associado à forte cultura de AIA na prática da gestão ambiental, contribui para a adoção 

de um processo de AAE com base AIA para aperfeiçoar as atuais bases de avaliação de 

escolha de blocos por motivação ambiental. O processo que se sugere está 

esquematizado na Figura 5.2, no qual se introduz a AAE para avaliar os potenciais 

impactos e riscos ambientais associados ao plano de blocos exploratórios proposto pela 

ANP. 

Neste contexto, a concepção do sistema de AAE considera os princípios da boa 

prática (Partidário, 1996, 2006ª; Sadler, 1996) e os critérios de bom desempenho 

estabelecidos pela IAIA, em 2001, apresentados no Capítulo 1. Considera, também, as 

etapas ou seqüências básicas para a condução operacional de um processo de AAE, 

conforme enumeradas no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 – Etapas seqüenciais básicas de AAE  

1. Seleção de propostas de decisão estratégica ou triagem (screening) 
2. Estabelecimento de prazos (timing) 
3. Definição de conteúdo (scoping) 
4. Avaliação dos impactos estratégicos 
5. Documentação e informação 
6. Revisão 
7. Decisão 
8. Acompanhamento da implementação da decisão estratégica 

Fonte: MMA, 2002. 

A primeira etapa, de triagem, consiste da clara definição da necessidade de se 

aplicar AAE ao objeto de planejamento (política, plano ou programa – PPP) em análise 

para evitar atrasos na tomada de decisão. É possível obter três resultados diferenciados 

nesta etapa: PPP deve ser submetida à AAE; PPP não necessita à AAE, estando isenta; e 

a necessidade de a PPP ser submetida à AAE não está clara, requerendo uma apreciação 

adicional. 
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Figura 5.2 – Representação esquemática de proposta de uso da AAE ao planejamento anual de oferta de blocos exploratórios de petróleo e gás 

natural 
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No caso do planejamento de E&P, tanto a experiência internacional como a 

nacional indicam a necessidade de se submeter o processo de oferta de blocos 

exploratórios à AAE. A idéia que orienta a triagem, no caso do setor de petróleo, é o 

fato de o desenvolvimento das atividades de E&P determinar exposição ao perigo ou 

ameaças aos recursos ambientais e o uso pretendido pelo setor definir conflitos de uso 

em relação a outras atividades econômicas co-localizadas. Nesta etapa, deve-se indagar 

ainda qual o grau estratégico da PPP em análise, com vistas à definição da abrangência 

dos efeitos em cascata que poderá provocar nos níveis subseqüentes da hierarquia de 

planejamento. 

Para a definição do grau estratégico da AAE, observe-se que o resultado do atual 

processo de planejamento de E&P tem por finalidade a definição de conteúdo de 

Rodadas de Licitação, numa concepção de programas anuais de concessão de direitos 

para E&P de petróleo e gás natural. Nesse sentido, como o planejamento de blocos 

exploratórios está orientado para a definição de um programa anual de concessões de 

áreas exploratórias, a abrangência dos efeitos da AAE estaria limitada ao planejamento 

de projetos, podendo contribuir para a simplificação das exigências e a modernização do 

licenciamento ambiental das atividades do ciclo de E&P. 

No que diz respeito aos requisitos legais, as diretrizes básicas para proceder à 

AAE seriam definidas por intermédio de Resolução do CNPE, como sugerido no item 

5.2 deste Capítulo, e em regulamentos operacionais a ANP (portarias), quando couber, 

por serem estas instituições públicas formalmente responsáveis pelo planejamento 

setorial e pela prática da AAE.  

Em seguida, ainda na etapa de triagem, tem-se a definição da matriz institucional 

interveniente, que consiste na identificação dos principais órgãos e instituições 

governamentais participantes no processo de planejamento e avaliação ambiental, 

considerando o grau estratégico e o tipo de AAE (setorial ou regional). Como já 

avaliado anteriormente, a matriz institucional interveniente deve refletir a composição 

da Câmara Técnica, incluindo-se além dos órgãos de meio ambiente e do setor 

energético, representantes, pelo menos, dos setores de turismo e de pesca. Sugere-se, 

também, que em função das áreas de E&P em análise, sejam convidados a participar do 

processo de AAE representantes dos governos estaduais dos setores de energia e de 

meio ambiente. 

Finalmente, para consolidar esta fase inicial do processo de AAE, tem-se a 

avaliação preliminar do potencial de impactos e dos riscos ambientais resultantes das 
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atividades de E&P. Os impactos ambientais avaliados são de natureza estratégica e têm 

como foco os efeitos sobre a biodiversidade, a pesca e o turismo. Também, nesta fase 

podem-se identificar as áreas ambientalmente sensíveis ou frágeis que poderiam ser 

afetadas pelas atividades decorrentes da proposta de oferta de blocos, por meio, por 

exemplo, de técnicas de superposição de cartas temáticas e mapas de licenciamento que 

têm sido empregados nas rodadas anteriores.  

A segunda etapa compreende o estabelecimento de prazos (timing) e 

corresponde à análise de temporalidade do programa de blocos exploratórios. Nesse 

caso, é importante observar os prazos estabelecidos para a elaboração e a realização da 

Rodada de Licitação (até o momento, em ciclo anual) e os prazos pertinentes à tomada 

de decisão. Para a melhor prática da AAE associada ao ciclo de planejamento de blocos 

exploratórios e a respectiva tomada de decisão por parte do CNPE, sugere-se que o 

processo de AAE não esteja limitado a uma periodicidade anual.  

Da análise do atual processo de avaliação ambiental pelo IBAMA e a ANP, é 

possível perceber que a ANP oferece no ano subseqüente áreas que não foram 

adquiridas na rodada anterior, além de novas áreas. Isto possibilita que seja sugerido um 

programa de oferta de blocos exploratórios com vistas à avaliação ambiental não 

limitado a periodicidade anual. A possibilidade de se avaliar previamente a viabilidade 

ambiental de E&P das áreas, por bacia sedimentar, numa perspectiva mais ampla 

certamente contribuiria para a eficiência da análise ambiental e possibilitaria a definição 

mais flexível de conteúdo e freqüência das rodadas (este aspecto é abordado com mais 

detalhes no próximo item). 

As etapas seguintes, de definição de conteúdo da AAE e realização dos estudos 

ambientais, envolvem atividades que merecem ser especificadas, conforme montra o 

Quadro 5.2. 

 A primeira dessas atividades, referente à definição do propósito do estudo de 

AAE, é um dos aspectos-chave para a consecução dos objetivos de adoção do 

instrumento. No caso do programa de oferta de blocos exploratórios, o propósito do 

estudo não deve se limitar à consideração dos aspectos ambientais relevantes e à 

prevenção dos impactos ambientais negativos incidentes sobre recursos ambientais 

estratégicos. Sugere-se que também procure incorporar os princípios da sustentabilidade 

ambiental a estes propósitos e, conseqüentemente ao planejamento setorial de E&P, 

segundo a perspectiva da demanda nacional futura de petróleo e gás natural. 
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Quadro – 5.2 Atividades dos Estudos de AAE 

1. Estabelecimento dos propósitos da AAE 

2. Identificação dos objetivos, público-alvo e indicadores 

3. Estabelecimento de responsabilidades 

4. Identificação de grupos de interesse e formas de participação 

5. Levantamento das informações e caracterização das questões ambientais 

relevantes 

6. Identificação de alternativas 

7. Previsão de impactos e riscos ambientais e comparação das alternativas 

8. Definição de procedimentos de acompanhamento e follow up 

Fonte: (MMA, 2002; LIMA, 2003) 

A identificação dos objetivos da AAE é feita após o reconhecimento do seu 

propósito, enfocando os objetivos do processo de planejamento. No caso do programa 

de oferta de blocos exploratórios adotado no Brasil, o objetivo da AAE estaria voltado à 

avaliação da viabilidade ambiental de desenvolvimento das atividades de E&P 

propostas pelo planejamento indicativo, mesmo com a incerteza própria das descobertas 

(de volume, natureza e localização), que caracteriza este setor. Esta etapa, se bem 

desenvolvida, também contribuiria para a comparação e a análise de situações de trade-

off determinadas em função dos objetivos e eventuais conflitos de uso nas áreas 

pretendidas, em função das implicações ambientais. Por exemplo, uma análise do tipo 

de trade-off que envolvesse o incremento de oferta de áreas de sensibilidade e interesse 

de proteção ambiental, mas com potencial de descoberta de gás natural versus a redução 

da dependência internacional desse combustível.  

A seleção do público-alvo compreende a identificação, em termos de grandes 

categorias (agentes econômicos, população, grupos de interesse, espacialmente 

localizados), que tenham interesse direto na implementação do programa de blocos 

exploratórios; nesse caso, se teria, além das empresas petrolíferas, as organizações não 

governamentais ambientalistas e sociais, o Ministério Público, as universidades e as 

instituições municipais, dentre outras, que seriam definidas em função da região e do 

interesse nas atividades propostas. O estabelecimento de indicadores112 está orientado à 

                                                 
112 Indicador: parâmetros que são expressão quantitativa de um determinado fenômeno. 
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definição das metas de sustentabilidade ou de qualidade ambiental e são importantes 

para a construção de cenários.  

A definição de responsabilidades é feita com base na matriz das instituições 

envolvidas no programa de blocos exploratórios, com a identificação de funções e 

responsabilidades de cada uma delas no processo de elaboração dos estudos de AAE. 

No caso se optar pela contratação de consultores independentes para a elaboração dos 

estudos de AAE, a matriz institucional deve estar voltada a dar suporte técnico e 

político-institucional requerido e à avaliação dos seus resultados, até a consolidação de 

proposta ao CNPE. 

A identificação de grupos de interesse é essencial para a definição de formas 

objetivas e efetivas de consulta e participação social. A partir dos objetivos do programa 

de oferta de blocos exploratórios e da seleção das regiões afetadas, deve-se proceder ao 

levantamento de grupos de interesse que nelas atuam, isto é, aqueles que possam ser 

afetados, colaborar ou conturbar a implementação do programa proposto. O processo de 

interlocução busca identificar a percepção ambiental desses segmentos da sociedade, 

além dos problemas por eles percebidos. No segmento de E&P, esses grupos 

compreendem, na sua maioria, entidades ambientalistas, pescadores e profissionais 

ligados ao turismo, participantes de entidades representativas estabelecidas em todas as 

regiões de interesse da indústria de petróleo. Há formas distintas de promover a 

identificação de interesses, construir mapa de conflitos potenciais e fazer uso dessas 

informações para melhorar o processo de planejamento e escolha de blocos 

exploratórios. 

A caracterização ambiental, ou definição da linha de base, visa identificar a 

qualidade ambiental na área de interesse e, se possível, sua capacidade de suporte. 

Trata-se de uma análise ambiental objetiva, voltada para a identificação dos temas 

ambientais que sejam realmente relevantes para o desenvolvimento das atividades de 

E&P e a tomada de decisão, fundamentada nas informações e nos dados secundários 

disponíveis. Faz-se uso de informações oficiais, mapeamentos georeferenciados de 

potencialidades ou restrições ambientais, estudos ambientais, cartas de sensibilidade 

ambiental.  

No caso do Brasil, os temas-chave associados às atividades de E&P envolvem a 

biodiversidade, a situação da pesca artesanal, a dinâmica econômica regional e a 

qualidade ambiental do ar e do território (no caso de áreas costeiras). Dependendo da 

área de planejamento de E&P, os sítios arqueológicos e culturais bem como a infra-
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estrutura urbana também devem ser caracterizados. No caso da biodiversidade, especial 

atenção deve-se dar a mamíferos aquáticos, pássaros marinhos e costeiros, ictiofauna, 

principalmente as espécies de valor para a pesca ou que estejam expostas à -exploração 

excessiva, e os ecossistemas costeiros e marinhos. Devem ser também consideradas as 

possibilidades de mudança nas características sociais do desenvolvimento da região de 

inserção das atividades de E&P, bem como a identificação de comunidades locais e 

tradicionais e as alterações na oferta de empregos e na geração de renda vinculadas à 

pesca e ao turismo. 

A atividade de identificação de alternativas é um passo importante do processo 

de AAE, por permitir a escolha de opções melhores, compatíveis com os objetivos 

setoriais e ambientalmente mais amigáveis. Garcia (2007) sugere que a escolha das 

alternativas que compõem os planos e programas de E&P mais amigáveis para a 

biodiversidade pode auxiliar a redução dos riscos associados às liberações acidentais de 

hidrocarbonetos no mar. Como conseqüência, as atividades de E&P podem se tornar 

mais compatíveis com as políticas e planos nacionais e internacionais de conservação da 

biodiversidade.  

Nesta etapa, a exemplo do processo adotado nos Estados Unidos, podem-se 

estabelecer cenários hipotéticos de E&P, considerando-se a natureza das descobertas 

(gás natural ou petróleo e gás natural), a localização (proximidade da costa) e a 

magnitude da produção (volume baixo, médio e alto), considerando-se também 

variantes de cenários em função, por exemplo, do número de poços que poderão ser 

perfurados versus as prováveis descargas, do número de plataformas de produção que 

poderão ser instaladas, das operações de suporte associadas ou das possíveis alternativas 

de transporte e escoamento da produção.  

Na experiência canadense, os cenários hipotéticos são apresentados 

considerando-se as variações das distâncias das atividades de E&P da costa, para 

avaliação do tempo de “toque do óleo na costa”, segundo as diferentes direções e 

velocidades dos ventos, de acordo com os padrões identificados para cada estação do 

ano. No Canadá, também se faz uso de cenários hipotéticos de acidentes mais 

detalhados, levando-se em conta diferentes volumes de óleo, correntes e ventos, assim 

como de avaliações das possíveis interações das atividades de E&P e os componentes 

dos ecossistemas considerados mais relevantes (VEC- valued ecosystem components), 
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para o que alguns estudos avaliam a produtividade primária dos ecossistemas e das 

estruturas alimentares de mamíferos e aves marinhas.113 

A análise dos impactos estratégicos (sugeridos no item 5.2 ou outros a serem 

definidos em função da realidade das áreas propostas) bem como a avaliação do risco 

ambiental pode se dar tanto qualitativamente como quantitativamente, dependendo dos 

métodos de AIA empregados e da disponibilidade de informações. Os impactos e riscos 

ambientais são avaliados segundo os cenários propostos, para cada etapa do ciclo de 

E&P. São avaliados os impactos ambientais diretos, indiretos e cumulativos, de acordo 

com as exigências legais vigentes em cada país. No caso do risco ambiental, a 

experiência americana revela que a possibilidade de um derramamento de óleo é 

assumida com vistas à identificação dos seus efeitos potenciais. A experiência 

canadense é marcada pela identificação das estatísticas de acidentes e pela apresentação 

de faixas de probabilidades de riscos, dos valores aceitáveis para a realidade da 

indústria de petróleo e das exigências ambientais daquele país. São também descritos os 

possíveis danos causados por derramamento de óleo à flora, à fauna e à biodiversidade, 

com destaque para os danos causados por bio-acumulação de óleo ao longo da cadeia 

alimentar, irritação que afete a sensibilidade na pele (principalmente no caso de 

mamíferos), perda de flutuabilidade de aves marinhas tornando-as mais vulneráveis a 

outras ameaças e persistência do óleo no ambiente , dentre outros (Whitford, 2001). 

Garcia (2007) sugere que a avaliação estratégica de risco à biodiversidade por 

óleo (AERB) faça uso de uma avaliação quantitativa ou qualitativa da freqüência de 

ocorrência de eventos indesejáveis e da extensão do dano decorrente desses eventos, 

conjugada a um julgamento de valores concernentes ao significado dos resultados 

obtidos. Em resumo, tem-se a identificação de perigos e a determinação de cenários de 

acidentes vis-à-vis a avaliação das conseqüências (efeitos e danos); a determinação das 

freqüências de falhas e a avaliação dos riscos propriamente dita (quanto à freqüência de 

ocorrência e a severidade dos danos). Os cenários de derramamento de óleo adotados 

para a avaliação de risco também auxiliam na previsão do potencial de impacto na pesca 

artesanal e comercial. 

Nas etapas de documentação e informação, os resultados da AAE são 

consolidados em relatório específico e tornados disponíveis a consulta pública e 

                                                 
113 Os VECs mais utilizados são as comunidades bentônicas, plâncton, aves marinhas, mamíferos e tartarugas 
marinhas, peixes, espécies ameaçadas e ambientes sensíveis. Algumas ameaças à biodiversidade são descritas, como 
alterações nos habitats.  
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comentários, que são avaliados pelos órgãos responsáveis pelo processo de 

planejamento de oferta de blocos exploratórios. Na experiência americana, os 

comentários recebidos por meio de consulta pública via Internet, ou em audiências 

públicas, são avaliados pela MMS e incorporados, ou não, à estruturação do programa 

de cinco anos. 

Finalmente, tem-se o a etapa de tomada de decisão que deve levar em conta os 

resultados da AAE. No caso do programa de blocos exploratórios, as alternativas de 

decisão sugeridas são construídas com base nas implicações ambientais do 

planejamento indicativo de E&P. O nosso entendimento é que cabe ao CNPE a escolha 

da composição de blocos exploratórios por setor/bacia, considerando-se os objetivos 

estratégicos estabelecidos e as condicionantes ambientais.  

O processo e as atividades da AAE devem ser submetidos ao controle de 

qualidade para que sejam assegurados resultados consistentes em termos procedimentais 

e técnicos. Sugere-se que a revisão seja atribuída a especialistas independentes que não 

estejam envolvidos no processo de AAE. Pode-se fazer uso de universidades, centros de 

excelência ou de consultores independentes, por exemplo. 

A última etapa do processo de AAE é a de acompanhamento da implementação 

do programa de blocos E&P, com base nos indicadores definidos pela AAE e em ações 

de monitoramento. Sugere-se que as informações das conseqüências ambientais da 

implementação da decisão sejam reunidas pela ANP e comunicadas ao CNPE, via 

Câmara Técnica, para contribuir para eventuais ajustes das medidas preconizadas no 

estudo de AAE e servir de insumo para a avaliação ambiental de novos programas 

exploratórios. A Câmara Técnica não tem a sua composição limitada por representantes 

do IBAMA e da ANP. Como descrito no item 5.2, a proposição de uso desse 

mecanismo institucional visa estruturar processos mais sólidos de avaliação técnica, 

envolvendo gestores setoriais e definindo opções mais objetivas para a tomada de 

decisão de natureza político-estratégica a ser encaminhada pelos membros do CNPE. 

Não se trata de uma Câmara definida como um colegiado técnico cuja ação esteja 

dissociada das diretrizes políticas e sim um colegiado que busca integrar os interesses 

setoriais e construir novas bases institucionais à tomada de decisão que considerem os 

distintos interesses e objetivos de desenvolvimento.  

Na concepção desta proposta, a AAE é aplicada quando da proposição de 

planejamento de blocos exploratórios e assume um caráter voltado a subsidiar a tomada 

de decisão sobre a escolha de blocos por motivação ambiental. Está voltada à 
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identificação dos impactos e riscos ambientais associados ao planejamento de E&P, 

procede ao diagnóstico da situação atual e se orienta para a definição de medidas de 

mitigação dos possíveis impactos ambientais. Porem, não está alinhada nem integrada a 

todas as etapas do planejamento de E&P, pois avalia uma proposta indicativa de blocos 

exploratórios por áreas de planejamento que resulta dos estudos conduzidos pela ANP a 

partir das diretrizes do CNPE. Também, não é possível identificar as implicações de 

suas recomendações à consecução dos objetivos estratégicos de atendimento à demanda 

de hidrocarbonetos do país. 

II. Plano de quatro anos de oferta de áreas de E&P (P4AE&P) 

Uma segunda proposta de adoção da AAE faz uso de um processo de 

planejamento de áreas de E&P diferenciado da atual prática adotada no Brasil pois se 

fundamenta num plano de áreas de E&P que abrange programas anuais de oferta de 

blocos exploratórios por quatro anos. Trata-se de uma abordagem mais ampliada de 

planejamento setorial, orientada para uma maior flexibilidade na formatação de rodadas 

anuais de licitação de blocos e dirigida para a integração da variável ambiental ao 

planejamento de oferta de áreas. A abordagem sugerida no item anterior, AAE de base 

AIA, foi motivada pela cultura política e pela capacidade institucional dos setores de 

petróleo e meio ambiente no Brasil, em torno do planejamento ambiental. Já a 

abordagem alternativa preconizada neste item, AAE de base no planejamento, implica a 

mudança do patamar e da dinâmica de tomada de decisão sobre o conteúdo das rodadas 

de licitação e o desenvolvimento das atividades de E&P em nosso País. Essa mudança é 

orientada por uma visão mais ampla do significado do desenvolvimento das atividades 

planejadas de E&P para o atendimento das necessidades nacionais de hidrocarbonetos e 

das implicações ambientais decorrentes dessas atividades. 

O esquema básico do proposto processo de planejamento de quatro anos e sua 

integração com a AAE estão representados na Figura 5.3. Cabe lembrar que a 

proposição de uso da AAE de base na AIA, no item anterior, está voltada para avaliar a 

viabilidade ambiental das áreas de planejamento de E&P a partir da avaliação dos 

potencias impactos e riscos ambientais, e definir as condicionantes ambientais que vão 

determinar o conteúdo de programas de oferta de blocos exploratórios, por bacia 

sedimentar. 
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Na nova proposta, as etapas básicas do processo e o conteúdo técnico da AAE 

coincidem com os estabelecidos nos Quadros 5.1 e 5.2, descritos no item anterior. As 

diferenças residem na identificação das possíveis opções de concepção do plano de 

E&P, a partir da análise das implicações ambientais das alternativas de áreas de 

planejamento e na formatação das informações ambientais de forma a possibilitar uma 

tomada de decisão mais sólida em termos de ambientais.  

Para a proposição de um plano de quatro anos de E&P, é necessário a que se 

estabeleçam os requisitos procedimentais para a sua preparação, bem como a matriz 

institucional de responsabilidades e a orientação legal necessária. No caso brasileiro, 

estes aspectos poderiam ser estabelecidos pelo CNPE, a partir de proposta de modelo 

oferecida pelo MME e ANP. A orientação legal seria determinada pela Lei de Petróleo e 

pela Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. 

Os requisitos e procedimentos para a participação social (comentários e acesso à 

informação) referentes à preparação do plano seriam definidos pela ANP e iniciados 

com a definição do escopo dos estudos de AAE. A definição dos objetivos e do 

conteúdo do processo de AAE possibilitaria a consulta aos interessados, o que também 

compreenderia o encaminhamento de comunicados formais às instituições federais e 

estaduais de governo envolvidas. 

O processo de elaboração do P4AE&P compreenderia, essencialmente, a 

apresentação por parte da ANP de uma proposta inicial de plano, a ser anunciada 

juntamente com a proposta de realização dos estudos de AAE. Com base no resultado 

desses estudos, seriam propostas alternativas de áreas de E&P, consolidadas em uma 

versão preliminar do P4AE&P. A decisão objeto da apreciação do CNPE estaria 

orientada para a escolha das áreas de planejamento por bacia sedimentar, considerando-

se os objetivos de atendimento à demanda nacional por hidrocarbonetos e os objetivos 

de proteção ambiental e conservação da biodiversidade. O resultado definiria o 

conteúdo do Plano bem como as diretrizes ambientais que orientariam a proposição e a 

realização de programas anuais de concessão de áreas de E&P (Rodadas de Licitação). 

A elaboração da proposta de P4AE&P deveria levar em conta os seguintes itens 

de análise:  

(a) Apresentação dos cenários de demanda nacional de energia e a demanda em 

torno de petróleo e gás natural, acompanhada da análise do potencial de 

contribuição das atividades nacionais de E&P para o atendimento dessas 

demandas, das alternativas de produção de petróleo e gás natural e das 
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considerações sobre as demandas específicas regionais ou setoriais. 

(b) Avaliação do potencial de impacto e risco das atividades de E&P nos 

ecossistemas marinhos e costeiros (no caso de atividades offshore de E&P) e 

terrestres e nos sistemas construídos. Avaliação de sensibilidade ambiental 

das áreas de planejamento em função do potencial de risco ambiental, com a 

classificação das áreas segundo a sua sensibilidade ambiental a 

derramamento de óleo. Identificação e avaliação de outros usos co-

localizados nas áreas de planejamento e dos possíveis efeitos das atividades 

de E&P nessas e noutras atividades econômicas e de subsistência. Análise 

comparativa dos potenciais impactos sociais e econômicos relacionados ao 

desenvolvimento e ao não desenvolvimento das atividades de E&P.  

(c) Fatores que determinaram a escolha e o momento apropriado para a oferta de 

áreas, com vistas à concessão de exploração e produção: características 

geológicas e geofísicas, localização em função das estruturas de produção e 

de logística existentes, localização versus outros usos das áreas costeiras e 

marinhas, interesse potencial dos investidores e produtores de petróleo e gás 

natural, legislação ambiental, programas de gestão da zona costeira, 

sensibilidade ambiental e restrições ambientais existentes.  

(d) Análise da proposta inicial apresentada pela ANP, considerando-se os 

princípios e as diretrizes estabelecidas pelo CNPE que orientam a 

formulação do P4AE&P. Essas diretrizes podem contemplar, por exemplo, 

orientações sobre a oferta em áreas de nova fronteira e em áreas maduras. Ou 

ainda, em áreas ambientalmente sensíveis não protegidas. Podem também 

incorporar orientações para os tipos de operadoras versus requisitos para 

operarem em áreas ambientalmente sensíveis ou para um tipo de 

hidrocarboneto, como, por exemplo, no caso atual do Brasil, o gás natural. 

A proposta do plano de quatro anos a ser objeto de apreciação pela Câmara 

Técnica do CNPE seria estruturada para propor um conjunto de alternativas de áreas de 

planejamento submetidas à avaliação ambiental, cujo resultado permitiria a 

identificação de opções de áreas a serem oferecidas à concessão pública de E&P em 

função das considerações ambientais. A decisão do CNPE a respeito das alternativas de 

áreas propostas e suas opções em função das questões ambientais definiria o formato 

final do plano. As áreas de planejamento aprovadas poderão compor, com base em 
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critérios adotados pelo CNPE, o conteúdo dos programas de E&P objeto das rodadas 

anuais de licitação (Figura 5.4). 
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Figura – 5.3 Representação esquemática de proposta de uso da AAE ao planejamento de 4 anos de áreas de E&P 
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Figura 5.4 – Etapas de Elaboração do Plano de 4 anos de E&P 

 

Assim, a adoção da AAE permite que as questões ambientais também possam 

ser consideradas na concepção do Plano de E&P para quatro anos. Ao CNPE, seria 

oferecida uma proposta preliminar de plano que apresentasse as considerações indicadas 

anteriormente, além das análises por área de planejamento. No quadro 5.3, tem-se a 

estrutura de apresentação dessas informações, definida para orientar o debate e a tomada 

de decisão por parte do CNPE, considerando o seguinte conjunto de opções 

(especificadas no item 5.3) apresentadas, novamente, a seguir: 

(a) Não concessão de blocos nas áreas de planejamento; 

(b) Adiamento da concessão de blocos nas áreas de planejamento com o 

estabelecimento de áreas em moratória. 

(c) Concessão de blocos nas áreas de planejamento, com restrições de áreas para 

o licenciamento de atividades; 

(d) Concessão de blocos sem restrições espaciais e temporais de áreas de 

planejamento. 
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Quadro 5.3 – Formato de apresentação da avaliação ambiental de áreas de 
planejamento de E&P 

I. Região ou Bacia Sedimentar 

II. Resultados-chave de comparação: principais benefícios associados à E&P versus grau 

de sensibilidade ambiental da área ou de interesse de conservação para a biodiversidade 

III. Comentários: visão geral sobre interesses convergentes e divergentes sobre a proposta; 

tipo de área (com presença ou não de atividade de E&P; oportunidade estratégica para o 

setor de petróleo com o desenvolvimento da área, setores que apóiam x setores que não 

apóiam a proposta de uso para E&P, dentre outros. 

IV. Opções para a tomada de decisão: 

(a) Proposta original, com a inclusão de: áreas de interesse ambiental para a criação de 

novas UC e áreas que determinem a exclusão temporária de atividades (por 

exemplo, presença de áreas de reprodução de baleias); áreas já concedidas em 

rodadas anteriores, propostas de oferta em “x” novas rodadas de licitação; e áreas de 

alto interesse de proteção da biodiversidade (presença de corais, por exemplo) 

(b) Proposta original com restrições temporárias das áreas de reprodução de mamíferos 

aquáticos e padrões tecnológicos específicos para áreas sensíveis. 

(c) Suspensão da oferta da área (moratória). 

(d) Não-oferta da área (por definição de outro uso) 

V. Discussão para cada proposta de decisão, considerando-se os impactos e riscos 

ambientais e os comentários recebidos por parte dos grupos de interesse e da sociedade 

e potenciais de conflitos. 

VI. Benefícios econômicos esperados para cada opção de tomada de decisão. 

VII. Possíveis efeitos do plano de quatro anos em outras políticas e atividades (turismo, 

pesca - artesanal e comercial, associadas a populações tradicionais, geração de energia, 

transporte marítimo, portos e em outras áreas de especial interesse (unidades de 

conservação, sítios culturais, etc.) 

 

5.4.A AAE de base estratégica 

Como já se afirmou nesta pesquisa de tese, a adoção de um sistema de AAE 

implica o uso de metodologias distintas, em função do respectivo modelo. O modelo de 

abordagem estratégica (de base estratégica) tem características distintas do modelo de 

AAE de base AIA, conforme se demonstra no Quadro 5.6, conforme Partidário (2007). 
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Quadro 5.6 – Diferenças fundamentais entre AAE e AIA 

AAE AIA 

 Perspectiva é estratégica e de longo 

prazo 

 Processo é cíclico e contínuo 

 Não se procura saber o futuro; o 

objetivo é construir um futuro 

desejável 

 A definição a ser adotada é cercada de 

incerteza 

  O seu desdobramento faz-se por 

intermédio de definição de PPP e de 

projetos 

 A estratégia pode vir a não ser 

concretizada 

 Perspectiva de execução de curto e 

médio prazo 

 O processo é motivado por propostas 

concretas de intervenção 

 A definição do que planeja fazer é 

mais precisa, com disponibilidade 

razoável de dados 

 O seu desdobramento se dá por 

intermédio de projetos 

 Os projetos sujeitos à AIA são 

executados, uma vez assegurada a sua 

viabilidade ambiental 

 

Fonte: Partidário, 2007. 

 

Uma abordagem estratégica de AAE fundamenta-se em sete pressupostos, 

podendo ser esquematizada como apresenta a Figura 5.5. 

1. Compreensão da estratégia objeto da AAE e contexto de sua avaliação 

2. Manutenção de um horizonte de longo prazo e uma perspectiva holística, 

transversal e integrada 

3. Focalizada nos fatores críticos de decisão, trabalhando com tendências 

(processos) 

4. Adoção de atitude de facilitação da decisão 

5. Informação freqüente sobre a decisão, de forma estratégica e pragmática (nas 

janelas críticas de decisão), com o propósito de auxiliar a tomada de decisão. 

6. Uso de estratégias de comunicação, requerendo boa governança para a sua 

ação. 

7.  Mecanismos de garantia de acompanhamento das decisões tomadas. 
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Figura 5.5 – Esquematização de metodologias de AAE 

Fonte: Partidário, 2007 

 

A adoção da AAE de base estratégica está orientada para ajudar aos 

formuladores de planos e programas a refletir sobre as oportunidades e os riscos de 

optar por determinados caminhos de desenvolvimento. De maneira distinta, a AIA 

assume que os resultados esperados dos planos e políticas são altamente prováveis e 

avalia os seus impactos positivos e negativos, sugerindo medidas de compensação e 

mitigação dos seus impactos negativos. No caso da AAE de base estratégica, é 

necessário adotar uma atitude também estratégica para aumentar as possibilidades de 

sucesso do plano ou do programa.  

Para a integração da abordagem estratégica em AAE, ou seja, em relação a quê a 

AAE deve ser estratégica, Partidário (2007) indica duas possibilidades distintas: 

(a) Seleção do que vai ser avaliado, isto é, o alcance da AAE, com base na 

identificação de fatores críticos à decisão (FTD). O interesse é de se 

concentrar na análise de fatores realmente relevantes, cujos prazos sejam 

compatíveis com o timing de uma decisão estratégica. 

(b)  Momento(s) de tomada de decisão, isto é, a AAE deve influenciar o 

processo de planejamento em vários momentos durante a etapa de 

elaboração do PPP, e não apenas ao seu final, quando se produz um 

Relatório Ambiental. 

O modelo de AAE estratégica conjuga um conjunto de componentes de natureza 

(i) técnica (definição de objetivos, metas e indicadores e identificação da base de dados 
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para cada fator crítico de decisão); (ii) processual (para assegurar a interligação entre o 

processo de AAE e os componentes de decisórios de planejamento e programação, o 

que define o caráter flexível da AAE) e (iii) de comunicação (para assegurar o acesso à 

informação, sendo ajustável à natureza dos grupos de interesse a serem envolvidos); tais 

aspectos são definidos como componentes do modelo sugerido por Partidário (2007). 

A metodologia de base estratégica para AAE está estruturada em três fases 

fundamentais, conforme apresentada na Figura 5.6 

 

Processo de AAE 

 
Figura 5.6 – Seqüência metodológica em AAE (Partidário, 2007). 

 

Para a aplicação desta metodologia, é necessária a condução simultânea dos três 

componentes fundamentais do modelo de AAE (técnica, processual e de comunicação), 

em função da integração dos processos de avaliação ambiental com os de planejamento 

e de programação e da transparência desejável da tomada de decisão. A sua adoção no 
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planejamento de E&P requer novos caminhos de avaliação e uma abordagem mais 

ampla dos objetivos estratégicos que determinam a demanda por petróleo e gás natural. 

Se considerarmos o panorama energético nacional e internacional em torno do 

petróleo e do gás natural, observa-se que estes estão entre os principais insumos 

energéticos da indústria e apresentam elevadas taxas de crescimento do consumo 

devido, principalmente, ao desempenho das economias emergentes, lideradas pela 

China e pela Índia. Some-se a isto a instabilidade política nas maiores regiões 

produtoras de petróleo e gás natural e as pressões pela redução das emissões e dos gases 

de efeito estufa para a definição de novos contornos de equacionamento da oferta de 

energia e seu impacto nos preços. A segurança de suprimento e as questões ambientais 

transformaram a energia em um tema crítico (CNI, 2007). 

Um olhar sobre a situação do petróleo no mundo revela que 85% das reservas 

mundiais estão concentradas em dez países, sendo que boa parte deles têm problemas 

geopolíticos. A gasolina e o óleo diesel são responsáveis por quase toda a energia 

consumida no setor de transporte que, por sua vez, ocupa papel de destaque nas 

emissões de gases de efeito estufa nos países desenvolvidos. Quanto ao gás natural, 

58% das reservas estão concentradas em três países – Rússia, Catar e Irã. O quadro 

internacional é de vulnerabilidade geopolítica para o petróleo e busca de redução de 

dependência desse insumo energético quer na geração de energia elétrica quer no 

consumo veicular.  

No Brasil, a situação é marcada pela orientação de diversificação da matriz 

energética, com o incremento de participação de outras fontes de geração de energia, 

considerando-se a expansão da participação da base térmica (carvão, gás natural e 

nuclear). Os cenários desenvolvidos para a Matriz Energética Nacional 2023 (MEN- 

2023)114 prevêem a necessidade de expansão da base térmica, na medida em que seja 

reduzido o potencial hidrelétrico (em função da construção de novas usinas hidrelétricas 

e das restrições ambientais), e o incremento da participação do gás natural na geração de 

energia elétrica em 21% e 44% para os cenários alternativos 1 e 2, respectivamente 

                                                 
114 A elaboração da MEN 2023 envolveu processos de avaliação das questões ambientais com base em indicadores 
que foram calculados para subsidiar uma proposição e fez uso de modelos para análise de oferta e demanda de energia 
que abordam o potencial de impacto ambiental (Modelo MESSAGE – Model for Energy Supply Strategy ans their 
General Environmental Impact). A projeção da matriz energética deve se constituir numa atividade regular dos órgãos 
de planejamento energético, de modo que se reavaliem periodicamente as premissas e hipóteses que incidem sobre a 
conjuntura de curto prazo, mais instáveis, mas se mantenham as de longo prazo, cuja reavaliação só é motivada pela 
ocorrência de fatos e/ou pela obtenção de informações que provoquem profundas mudanças na expectativa de longo 
prazo sobre o futuro (MME, 2006). 
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(MME, 2006). É preciso observar que as projeções dessa matriz são contingentes à 

corroboração das premissas básicas e hipóteses adicionais consideradas no trabalho e 

representam a melhor informação acerca do futuro, disponível durante o estudo. Essas 

hipóteses resultam de fatores condicionantes e expectativas sobre o futuro sujeitas à 

volubilidade, o que requer a atualização regular das suas projeções bem como a sua 

utilização como instrumento de simulação de políticas públicas e planos setoriais de 

desenvolvimento. 

As projeções definidas na matriz energética influenciam os cenários de demanda 

por petróleo e gás natural no País e as estratégias para a consecução dos objetivos 

setoriais de E&P e agregação de novas reservas nacionais. Este contexto estratégico 

influencia a proposição do planejamento de oferta de áreas de E&P e a definição do 

programa de rodadas de licitação. As perguntas que emergem são: as hipóteses 

formuladas em relação às questões de meio ambiente para a análise de cenários são 

sólidas e representam a melhor informação acerca das restrições ambientais? como as 

restrições ambientais às ofertas de áreas de E&P em áreas ambientalmente sensíveis ou 

na Amazônia podem influenciar as estratégias propostas para a consecução dos 

objetivos setoriais? 

Para o abastecimento energético nacional, prevê-se a necessidade de incremento 

da oferta de gás natural e a auto-suficiência sustentável de petróleo. As opções para a 

consecução desses objetivos de política setorial consolidam a visão estratégica do 

Governo, que pode envolver a entrada do GNL e de reservas dos campos do Espírito 

Santo e o incremento das reservas de petróleo. Qual a viabilidade ambiental dessas 

opções quanto à oferta de novas áreas de E&P e à implantação de infra-estrutura de 

escoamento de produção de gás natural? 

Estas questões definem um contexto diferenciado de abordagem das questões 

ambientais no planejamento de E&P de petróleo e gás natural e podem ser influenciadas 

pelas restrições ambientais impostas à definição de novas áreas exploratórias. A seguir, 

identificam-se os aspectos-chave, os critérios e as condições para a aplicação da AAE 

de base estratégica no contexto de proposição de um plano de quatro anos de oferta de 

áreas de E&P (objeto de avaliação da AAE), considerando-se a metodologia sugerida 

por Partidário (2007). 
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I. Componente Técnica 

Fase I: Fatores críticos para a Decisão e Contexto da AAE 

Dimensão estratégica do Plano: demanda do país em torno de petróleo e gás natural, considerando-se os objetivos de 

segurança energética e de geração de energia elétrica. 

Fatores críticos para a Decisão (FCD): (a) biodiversidade; (b) alterações climáticas; (c) gestão do território; (d) energia a 

serem usados na avaliação estratégica. 

(a) Quadro de referência: macro-objetivos estratégicos de desenvolvimento (PPA), política energética, política ambiental, 

estratégia nacional de abatimento de emissões de gases de efeito estufa, estratégia nacional de proteção à 

biodiversidade. 

(b) Questões estratégicas: (a) sustentabilidade da auto-suficiência de petróleo; (b) busca pela auto-suficiência em gás 

natural; (c) diversificação da matriz energética com a ampliação da sua base térmica; (d) reduzir a degradação ambiental 

da Amazônia. 

(c) Fatores ambientais: biodiversidade, ordenamento do território, fauna marinha e costeira, ecossistemas marinhos e 

costeiros, paisagem, áreas ambientalmente frágeis ou sensíveis, alterações climáticas. 

 

Fase II. Avaliação Técnica 

• Para cada FCD; uso dos cenários adotados pelo setor de energia (p.e. aqueles definidos pela matriz energética) com 

vistas à compreensão dos avanços do plano em função de cada cenário.  

• Opções de análise: (a) não incremento nas novas descobertas de petróleo e gás natural aumentando a dependência 

externa; (b) incremento das reservas nacionais; (c) uso de outros insumos energéticos para a geração de energia elétrica. 

• Análise das principais tendências ligadas aos FCD:  

Biodiversidade: (a) incremento por criação de áreas protegidas; (b) restrições legais ao uso de áreas sensíveis ou frágeis; 

(c) tendência de exclusão de áreas motivada pela proibição ou restrição de atividades de E&P (zonas de amortecimento 

de parques nacionais, por exemplo). 

Alterações climáticas (a) restrições de emissões de gases de efeito estufa; (b) vulnerabilidades associadas às mudanças 

climáticas (incremento de desastres naturais em áreas de E&P ou das restrições de localização da infra-estrutura de 

produção e de logística) 

Gestão do território: (a) aumento dos conflitos de uso de recursos ambientais; (b) exclusão de atividades econômicas 

co-localizadas. 

Energia: (a) restrições ambientais à geração de energia hidroelétrica na Amazônia; (b) instabilidade geopolítica nas 

regiões produtoras de petróleo; (c) aumento do preço da energia. 

• Avaliação e comparação de opções que permitam escolhas: opções de composição de áreas exploratórias: 

(a) Áreas consolidadas de E&P (maduras e com produção) 

(b) Áreas consolidadas e novas fronteiras; 

(c) Áreas consolidadas, novas fronteiras e áreas sensíveis ambientalmente; 

(d) Áreas consolidadas, novas fronteiras, áreas sensíveis ambientalmente e áreas com restrições ambientais. 

• Avaliação das oportunidades e riscos em torno dos objetivos e metas de proteção ambiental e de desenvolvimento 

sustentável. Deve possibilitar escolhas de opções estratégicas para a definição de conjunto de áreas de E&P a serem 

propostas, com base nos riscos e oportunidades tendo por base os conflitos potenciais com outras políticas setoriais, de 

meio ambiente e de ordenamento de uso do território, além da consideração de processos cumulativos. Avalia-se, 

também, o quadro de governança pública requerida para a implementação da opção estratégica (que no caso sugerido, 

incluiria a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) na Câmara Técnica do CNPE, em função da abordagem de matriz 

energética, e os governos estaduais. 

• Diretrizes para o planejamento para cada FCD voltadas à prevenção ou à redução de efeitos e adversos 

(a) Biodiversidade: uso de padrões tecnológicos mais modernos em áreas de interesse da proteção da biodiversidade 

(b) Alterações climáticas: não implantação de atividades de E&P em áreas vulneráveis  

(c) Energia: incremento da participação das energias renováveis e redução da participação da nuclear. 

(d) Gestão do território: minimização de conflitos de uso; 

• Acompanhamento: programa de monitoração e de avaliação da implementação do Plano de 4 anos, com base em 

indicadores de desempenho associados aos resultados das rodadas de licitação e do processo de pesquisa exploratória. O 
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arranjo institucional de gestão é definido no âmbito do CNPE, por intermédio da Câmara Técnica sugerida. 

 

II. Componente de Processo: voltado a assegurar a articulação entre o processo de AAE e o processo de concepção  

Fase 1 – Fatores críticos para a Decisão e Contexto da AAE 

• O processo de AAE deve ser conduzido pela mesma equipe responsável pela proposição do plano. Portanto, a definição 

de suas etapas é conjunta (articulação unidades da ANP e processo de construção e de discussão conjunta das premissas 

e da seleção dos FCD com os membros da câmara Técnica do CNPE). 

• Definição de cronograma e de prazos ajustados entre a AAE e as fases de elaboração do Plano. 

Fase 2 – Análise e Avaliação  

• Definição de conteúdo e de formato dos estudos de AAE ( relatório de fatores críticos, relatório de avaliação de riscos e 

oportunidades, relatório preliminar e relatório final de AAE) 

• Análise dos cenários energéticos e avaliação das tendências. Discussão sobre as opções para a definição do conteúdo de 

ofertas de áreas de E&P. 

• Consulta a especialistas e autoridades do setor sobre critérios e vantagens de fazer uso das considerações ambientais na 

concepção e definição de proposta de plano de 4 anos. 

Fase 3 – Acompanhamento 

• Monitoração ao longo do ciclo de tomada de decisão setorial (MME e CNPE); uso da Câmara Técnica. 

 

III. Componente de Comunicação: assegurar o acesso à sociedade da AAE, compreendendo o envolvimento amplo da 

sociedade e/ou o envolvimento dirigido. 

Fase I – Fatores Críticos para a decisão 

• Definição de uma estratégia de comunicação e mobilização do s grupos sociais de interesse para a AAE 

• Definição de procedimentos de participação: uso de consulta pública ampla, via internet, e dirigida por meio de reuniões 

de diálogo técnico. 

Fase II – Análise e avaliação 

• Consulta a autoridades competentes: espaço dirigido à interlocução com outros setores e governos estaduais, no tocante 

às oportunidades e aos riscos da proposta de incremento das atividades de E&P. 

Fase III - Acompanhamento. 

• Revisão e implementação de uma estratégia de comunicação. 

 

Preparação de documentos: com vistas à Câmara Técnica e ao CNPE, em formato próprio para a tomada de decisão sobre 

as opções estratégicas de atendimento à demanda de petróleo e gás natural, seus riscos e oportunidades associados às 

questões ambientais e as subseqüentes alternativas de oferta de áreas de E&P. 

 

 

5.5 Proposta de Quadro de Referência para a AAE aplicada ao 

Planejamento de E&P no Brasil 

Qualquer que seja o sistema de AAE que se decida por em prática no setor de 

petróleo e gás natural, é importante que estejam presentes os elementos fundamentais 

para a sua implementação, especificados e sistematizados no Quadro 5.5. 
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Quadro 5.5 – Quadro de Referência de AAE para o Setor de Petróleo (segmento de 
E&P) 

 Elementos 
Estruturantes 

Questões fundamentais a serem respondidas 

Necessidade 
 
Objetivos 

 Dotar o planejamento de E&P de processos mais sólidos de 
abordagem da variável ambiental 

  Integrar a variável ambiental ao planejamento setorial e à tomada 
de decisão, a partir da avaliação da viabilidade ambiental das 
atividades propostas 

Po
r 

Q
uê

 

Valor acrescentado 
 A abordagem da AIA está limitada à instância de projetos 
 Limitações da AIA de projetos para conduzir as questões de 

natureza estratégica da variável ambiental 

Q
ue

m
 

Responsabilidades 

 A competência de adoção da AAE é das instituições responsáveis 
pelo planejamento de E&P (ANP e CNPE) 

 A sua qualidade pode ser verificada por processo independente de 
avaliação (por exemplo, grupo – assessor de especialistas 
contratados com esta finalidade 

 A matriz institucional está definida na composição da Câmara 
Técnica sugerida no âmbito do CNPE. 

 Os principais agentes do processo de decisão são MME/ANP, 
MMA, IBAMA, Instituto Chico Mendes, Casa Civil e CNPE 

Valores/Participação  

 Os grupos de interesse que devem ser envolvidos dependem das 
áreas de E&P propostas (são distintos os grupos de interesse 
envolvidos numa oferta na Bacia de Campos e na Bacia do 
Solimões e na Bacia de Camamu-Almada (águas rasas). 
Participação relevante de entidades ambientalistas, empresas e 
agentes públicos locais, além do Ministério Público. 

O
 q

uê
 

Metas 
Quadro de Política 

 As metas são associadas aos objetivos estratégicos de 
sustentabilidade da auto-suficiência em petróleo e de redução da 
dependência externa de gás natural, considerando-se a participação 
desse hidrocarboneto na matriz energética 

 As políticas públicas que definem os valores de referência são as 
de petróleo, de meio ambiente e de conservação da biodiversidade 
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 Elementos 
Estruturantes 

Questões fundamentais a serem respondidas 

Critérios 

 AAE promove caminhos para opções mais amigáveis 
ambientalmente 

 AAE é facilitadora da tomada de decisão 
 Favorece a governança pública 
 Possibilita domínio do ciclo de E&P pelo setor de petróleo 
 Agrega valor à tomada de decisão 
 Dota de solidez técnica e de transparência a escolha de áreas de 

E&P 
 Faz uso de métodos sólidos de avaliação ambiental 

Alternativas/Opções 

 Considera as alternativas de E&P frente à demanda nacional de 
petróleo e gás natural 

 Considera as opções de oferta de áreas também com base nas 
condicionantes ambientais 

Comunicação 

 Os relatórios de AAE e de tomada de decisão são de acesso aos 
interessados (via internet) 

 Detém mecanismos de avaliação e de incorporação (ou não) das 
considerações apresentadas por grupos de interesse 

Guias/Diretrizes 

 Necessidade de avançar na definição de um guia de AAE para 
E&P 

 Requer definição de diretrizes e de procedimentos para a sua 
prática por parte do CNPE 

C
om

o 

Controle de Qualidade 
 Processos independentes de avaliação 
 Uso de indicadores para monitorar a efetividade da decisão e das 

suas recomendações. 

 

5.6 Comentários Finais  

Este capítulo apresenta uma proposta de adoção da AAE no planejamento de 

oferta de blocos exploratórios de petróleo e gás natural que se fundamenta nos 

princípios técnico-científicos desse instrumento, na experiência internacional do seu uso 

no setor de petróleo e na prática da avaliação de impacto ambiental no Brasil. O 

caminho adotado – a partir da proposição de um quadro-problema de referência e de um 

processo em etapas, envolvendo abordagens distintas de AAE – foi motivado pelas 
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estruturas político-institucionais e legais existentes no País responsáveis por processos 

de planejamento ambiental e setorial e pela necessidade de proposição de opções que 

pudessem ser entendidas como factíveis de adoção considerando-se os atuais quadros de 

governança ambiental pública. 

Como demonstrado no Capítulo anterior, a experiência internacional é rica, 

diversificada e aplicável ao Brasil, ressalvando-se as especificidades do processo 

brasileiro de concessão de áreas para E&P de petróleo e gás natural. No entanto, cabe 

assinalar que a experiência internacional foi usada neste Capítulo segundo a perspectiva 

de suporte à reflexão sobre o quadro-problema identificado e de orientação quanto às 

possíveis abordagens de AAE. 

As propostas de adoção de processos mais estruturados de avaliação ambiental 

no planejamento de blocos de E&P são formuladas segundo a concepção de um 

processo concebido em etapas e voltado a possibilitar a evolução das atuais práticas de 

avaliação ambiental e de tomada de decisão envolvendo o IBAMA, a ANP e o CNPE. O 

entendimento é que a boa técnica resulta da boa prática e que a proposição de um 

processo de adoção da AAE em etapas requer a convergência dos processos de 

planejamento ambiental e de planejamento energético. Por essa razão, o processo 

sugerido parte da atual prática de avaliação ambiental e de planejamento setorial anual e 

sugere caminhos para o seu aperfeiçoamento e para a estruturação de abordagens 

inovadoras de planejamento estratégico e de abordagem da natureza estratégica da 

variável ambiental. 

Desde a aprovação da Lei do Petróleo, cabe ressaltar os avanços nas relações 

interinstitucionais e na adoção de processos mais articulados de abordagem das questões 

ambientais pelo ciclo de planejamento de oferta de blocos exploratórios. Por outro lado, 

esses avanços não são suficientes para encaminhar a natureza estratégica da variável 

ambiental que a tomada de decisão de “furar ou não furar” encerra e para favorecer a 

redução da incerteza quanto à viabilidade ambiental das atividades de E&P, em 

particular em áreas sensíveis ambientalmente. Esse quadro define o contexto de 

proposição de adoção da AAE, a despeito dos aspectos que sinalizam pela 

modernização do sistema de licenciamento ambiental das atividades de E&P. 

Nesse contexto, a tese procurou estabelecer as bases e os requisitos técnicos, 

institucionais, legais e de governança necessários à adoção da AAE, segundo um 

processo que considera como positivos os avanços encaminhados nos últimos dez anos 

em torno da abordagem das questões ambientais e a decisão de oferta de novas áreas de 
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E&P. O foco principal está em aperfeiçoar as bases de governança pública, em fazer uso 

de métodos mais sólidos de avaliação ambiental e de possibilitar que o processo de 

escolha de blocos seja mais aberto à participação e ao controle social. 

A proposta de três etapas distintas de abordagem da variável ambiental (da AIA 

aplicada a programas anuais, da AAE de base de AIA aplicada a programas de quatro 

anos até da AAE de base estratégica) é definida como uma condição para que se 

desenvolva tanto no setor de energia (MME, ANP e EPE) como no setor ambiental 

(MMA, IBAMA e Instituto Chico Mendes) a “cultura da AAE”, que é distinta da AIA, 

e não rival. A proposição da AAE em bases distintas não quer dizer que a decisão 

orientada pela avaliação de impacto ambiental não encerre questões de natureza 

estratégica. A decisão que encerra a escolha de projetos de desenvolvimento também 

guarda questões estratégicas como a consecução dos objetivos desses projetos e a 

escolha de tecnologias e a AIA-P lida com todas essas questões. No entanto, o uso da 

AAE de base estratégica pressupõe outro patamar de questões de natureza estratégica e 

está relacionada com a consolidação de práticas estruturadas de planejamento 

estratégico de desenvolvimento em nosso País, onde questões e opções de médio e de 

longo prazo estão postas à decisão.  Entende-se que a proposição da AAE para o 

planejamento de E&P sugerida nesta tese também tem por objetivo resgatar a dimensão 

estratégica da AIA-P. 

A adoção da AAE no planejamento de E&P não requer rupturas e, tão pouco, 

mudanças institucionais radicais. A capacidade técnica em avaliação ambiental existente 

no Brasil é larga e sólida, bem como o domínio das instituições setoriais sobre o 

planejamento de novas áreas. O enfoque sugerido para incrementar o processo de 

avaliação ambiental considera que se faça uso da abordagem de “planejamento botton 

up” por reconhecer que a atual processo de articulação interinstitucional e a cultura de 

avaliação ambiental no Brasil devam ser fortalecidos e consolidados. Também, por 

assumir uma postura pragmática ao assumir a pouca viabilidade de proposição de uma 

abordagem de planejamento setorial “top down”, em função da ausência de processos 

estruturados e contínuos de planejamento do desenvolvimento no Brasil, que envolva 

desde a formulação de políticas públicas até a definição de programas e de projetos de 

desenvolvimento. O setor de petróleo no Brasil não dispõe de um planejamento setorial 

estruturado e que resulte em planos setoriais específicos. 

A aplicação da AAE no planejamento de E&P poderá favorecer que outras 

políticas públicas envolvidas, notadamente o turismo e a pesca, além da ambiental, 
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desenvolvam sistemas e processos mais estruturados de planejamento. As dificuldades 

atuais provocadas pela inexistência desses processos estão expostas pelos conflitos de 

uso de recursos ambientais apontados pelo licenciamento ambiental das atividades de 

E&P. Também, se espera que a adoção da AAE no planejamento setorial e possibilite a 

consolidação de uma cultura institucional de “trabalhar juntos”, que inexiste nas 

instituições públicas no Brasil. 

A AAE é um instrumento de planejamento ambiental e que faz uso de uma 

abordagem de longo prazo. É concebida para estar inserida em ciclos contínuos de 

planejamento e a sua aplicação deve ser ajustada e aperfeiçoada, segundo as demandas 

de cada país, de cada setor, de cada usuário. Faz uso de indicadores e de mecanismos de 

follow up que possibilitam o acompanhamento de seus resultados e a validação da 

qualidade dos estudos desenvolvidos. O processo proposto de uso da AAE (tanto AAE 

de base AIA e a AAE de base estratégica) encerra a proposição de mecanismos de 

acompanhamento e de validação, cujos resultados devem ser objeto de apreciação por 

parte do CNPE Esta tese não desenvolveu propostas de mecanismos de follow up por 

estes não serem objeto de interesse direto da pesquisa. No entanto, a definição de um 

sistema de AAE, independente da abordagem adotada, requer o estabelecimento de tais 

mecanismos, como citado nos capítulos anteriores. 

Um aspecto do atual processo de escolha de blocos exploratórios que merece ser 

observado diz respeito às opções de tomada de decisão, que se limitam à exclusão de 

áreas por motivação ambiental. Vale assinalar a necessidade de definir as opções de 

exclusão temporária e de moratória para que estratégias de governo de alocação de 

recursos técnicos e financeiros possam ser adotadas com vistas à realização dos estudos 

que possibilitem a redução da incerteza associada à ausência de dados ou de 

informações. Trata-se de um caminho importante que contribui para a consolidação de 

uma cultura institucional de “trabalhar juntos” e para a definição de prioridades de 

investimentos por parte do Governo federal (por exemplo, a alocação de recursos 

financeiros resultantes da “Participação Especial e de royalties” em estudos e pesquisas 

ambientais). 

Finalmente, entende-se que a proposta de quadro de referência para AAE é 

aplicável ao processo sugerido de adoção desse instrumento, nas suas distintas etapas, e 

é definida com o propósito de orientar a estruturação de um sistema de AAE para o 

segmento de E&P de petróleo e gás natural no Brasil. 
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Capítulo 6.: Conclusões e Recomendações  

O objetivo principal desta pesquisa de tese é avaliar a oportunidade de adoção, 

no Brasil, da Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento de planejamento, e 

assim contribuir para lidar com as tensões do processo de desenvolvimento frente à 

proteção ambiental. Para isso, analisa-se o processo de planejamento de oferta de blocos 

exploratórios de petróleo e gás em nosso país, visando avaliar como se abordam as 

questões ambientais e suas implicações na escolha das áreas com vistas à concessão 

pública dos direitos de E&P. 

Para verificação de pertinência, ponderam-se a experiência internacional em 

AAE do setor de petróleo e gás natural e a experiência brasileira a partir da década de 

1990, definindo-se um quadro-problema referente à fragilidade do atual processo de 

avaliação ambiental que fundamenta a escolha de blocos exploratórios para cada 

Rodada de Licitação. 

A discussão da oportunidade de uso da AAE é orientada para a facilitação do 

processo de tomada de decisão que determina se haverá ou não oferta de blocos 

exploratórios em áreas de interesse do setor petrolífero. Para a verificação da 

oportunidade de uso da AAE, são propostas três hipóteses de pesquisa voltadas a 

avaliar: 

1. A necessidade de incorporar ao atual processo de planejamento de E&P 

processos mais estruturados de avaliação ambiental com vistas à 

minimização da incerteza sobre a viabilidade ambiental das atividades nas 

áreas de concessão. 

2. A insuficiência da AIA ligada ao licenciamento ambiental para lidar com a 

natureza estratégica dos processos ambientais inerentes à oferta de áreas de 

E&P. 

3. O uso da AAE no planejamento setorial de E&P visa facilitar o processo de 

governança pública que envolve a tomada de decisão sobre a concessão de 

novas áreas. 

Da pesquisa de tese, conclui-se pela oportunidade de adoção da AAE como parte 

do planejamento de E&P, numa perspectiva de facilitação da tomada de decisão de 

escolha de áreas motivada por questões ambientais, e voltada para aperfeiçoar a análise 

técnica atualmente realizada. A expectativa em torno do uso da AAE é que o processo 
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de planejamento de E&P seja melhorado com vistas à proposição de novas áreas e que 

os seus resultados possam também contribuir para a AIA de projetos na instância do 

licenciamento ambiental. Esse quadro geraria um ambiente de governança pública mais 

favorável à integração dos processos de planejamento ambiental e de petróleo, 

favorecendo à redução de potenciais conflitos causados por interesses distintos de uso 

do território e de apropriação dos recursos ambientais.  

Para isso, entretanto, precisam ser desenvolvidos alguns requisitos em termos de 

procedimentos legais, capacitação técnica, qualificação institucional e governança 

pública, assim como um modelo de tomada de decisão diferenciado do atualmente 

praticado. A análise da experiência internacional em AAE aplicada ao planejamento de 

E&P possibilitou a constatação da pertinência de uso do instrumento para a abordagem 

das questões ambientais e para dotar esse processo de mecanismos de consulta e 

participação da sociedade. Além disso, revelou que um sistema de AAE integrado ao 

planejamento e com regras claras favorece a definição de exigências ambientais para a 

instância seguinte de definição dos projetos de E&P, contribuindo para a eficiência do 

licenciamento ambiental dessas atividades.  

A prática internacional ainda mostrou que a tomada de decisão quanto à escolha 

de áreas exploratórias é orientada por critérios objetivos que levam em conta a 

classificação dessas áreas segundo características ambientais, as oportunidades e 

ameaças associadas ao desenvolvimento das atividades petrolíferas e a possibilidade de 

suspender temporariamente (moratória) e excluir a oferta de áreas por motivação 

ambiental.  O tratamento das questões ambientais se dá no contexto do planejamento 

setorial, sendo os estudos de AAE conduzidos pelas instituições do setor de petróleo. Os 

sistemas internacionais analisados também definem papéis e responsabilidades para as 

instituições de outros setores de interesse, notadamente para as instituições ambientais, 

de turismo e de pesca, embora a responsabilidade seja do setor de petróleo. Finalmente, 

papel político e estratégico é definido para os governos dos estados ou de províncias, 

com as suas posições sendo relevantes para o encaminhamento das alternativas de 

decisão.  

Finalmente, foi possível constatar na experiência internacional em AAE que a 

decisão sobre a escolha dessas áreas com vistas à definição de planos ou de programas 

de concessão pública dos direitos de E&P cabe a instâncias político-institucionais 

estratégicas dos países analisados (Parlamento, Congresso e Poder Executivo, por 
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exemplo) e é baseada em processos sólidos de avaliação ambiental, fortemente 

influenciada pela avaliação de impacto e de risco ambiental.  

É possível concluir que a adoção da AAE requer a definição de um sistema 

específico, com o estabelecimento de regras mínimas que possibilitem assegurar a 

eficiência dos seus propósitos e funções. Nesse sentido, recomenda-se que o avanço na 

proposição de um sistema de AAE para o planejamento de E&P no Brasil seja 

acompanhado do estabelecimento de procedimentos técnicos e legais de referência, 

além da matriz institucional de responsabilidades e da definição dos processos de 

integração entre a AAE e o planejamento setorial. Entende-se que, para o segmento de 

E&P, a adoção de um sistema de AAE requer, num primeiro momento, decisão do 

CNPE ligada à definição de novo modelo de avaliação ambiental para atender a suas 

orientações definidas na Resolução 08/2003. A prática do uso da AAE nesse setor 

permitirá que se evolua à proposição de um quadro legal de referência flexível e 

adequado às características e aos requisitos do planejamento setorial. 

No caso da análise da experiência brasileira em AAE, esta se revela limitada, 

pouco diversa e fortemente influenciada pela abordagem de AAE de base AIA, em 

decorrência da cultura consolidada no País da prática da AIA de projetos e do 

licenciamento ambiental. A avaliação ambiental que tem sido praticada com vistas à 

escolha de blocos exploratórios por motivação ambiental, mesmo frágil por conta da 

carência de métodos sólidos de avaliação do potencial de impacto e dados ambientais, 

apresenta bases de governança intersetorial definidas e com lócus de diálogo técnico. O 

MMA é um dos membros do CNPE e a adoção da Deliberação 08/03 possibilitou 

avanços no diálogo intersetorial com vistas à inserção das questões de meio ambiente na 

decisão setorial de escolha de áreas de interesse para E&P.  

A análise do processo de avaliação ambiental revela seus ganhos e suas 

insuficiências e aponta o caminho adotado pela ANP com vistas à permanência de áreas 

previamente excluídas pelo IBAMA de transferir a incerteza sobre a viabilidade 

ambiental dessas áreas para o licenciamento ambiental. Tal situação acrescenta um novo 

nível de problemas ao licenciamento ambiental (lidar com questões de conflitos e de 

interesses diferenciados de uso do território e de apropriação dos recursos ambientais), 

além daqueles decorrentes da aprovação da nova lei de petróleo e da inexistência de um 

sistema de licenciamento ambiental adequado à dinâmica do setor.  

A esse respeito, recomenda-se que sejam adotadas medidas diferenciadas. No 

tocante à incerteza da viabilidade ambiental das áreas de E&P, a discussão técnica deve 
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ser encaminhada por intermédio da AAE, retirando da instância do licenciamento 

ambiental o encaminhamento desse assunto. Busca-se com isso fazer com que as 

negociações entre os setores de meio ambiente e de petróleo se dêem em bases técnicas 

e metodológicas mais próprias e sólidas e que a ANP tenha o domínio e a 

responsabilidade legal sobre a viabilidade das concessões públicas de E&P. Por outro 

lado, o sistema de licenciamento ambiental das atividades de E&P requer mudanças, 

com a definição de um novo modelo adequado à dinâmica e às características dos 

projetos e das etapas do ciclo de E&P e mais efetivo quanto aos seus propósitos 

ambientais. Para isso, recomenda-se que sejam editadas novas normas aplicáveis às 

atividades do setor de petróleo e gás, voltadas para a racionalização do licenciamento 

ambiental, mas que também instituam as bases legais para a consolidação de um sistema 

de AAE a ser aplicado ao planejamento de E&P. Sugere-se que seja o sistema de 

licenciamento ambiental seja definido para três instâncias de licenças – Licença 

Exploratória, Licença de Produção e Licença de Descomissionamento, além do processo 

de licenciamento de atividades de sísmicas. 

Outro tema que merece ser abordado de forma distinta da atual envolve a 

exclusão de áreas frágeis ou sensíveis ambientalmente com base na percepção do 

potencial de dano ambiental. Esse assunto é conduzido de maneira distinta nos países 

produtores de petróleo e de gás natural analisados. A decisão de “furar ou não furar” 

nessas áreas é orientada por métodos de avaliação de impacto e de risco ambiental, de 

medição de conflitos e de valoração econômica dos recursos e serviços ambientais, que 

permitem a análise comparativa de alternativas de uso e a identificação de trade-off.  

Por outro lado, as questões tecnológicas associadas às atividades de E&P são 

tratadas com padrões previamente definidos em função das características das áreas 

exploratórias e das condicionantes ambientais. Uma diferença com o Brasil é que nesses 

países é possível admitir a ocorrência de atividades petrolíferas em áreas 

ambientalmente sensíveis, embora a decisão não seja dissociada de conflitos sociais e 

ambientais.  

A análise do quadro-problema decorrente do atual processo de escolha de blocos 

exploratórios por motivação ambiental evidencia naturezas diferenciadas de problemas 

que apresentam riscos e ameaças à consecução dos objetivos setoriais de 

desenvolvimento. O caminho para solucionar os problemas identificados corrigindo, 

ajustando ou minimizando os seus efeitos aponta na direção da oportunidade de uso da 
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AAE. O que falta ainda definir é o tipo de abordagem de AAE: de base AIA ou de base 

estratégica?  

Por esse motivo, a pesquisa de tese abordou as duas possibilidades. No caso da 

AAE de base AIA, a análise resultou da proposta de uso desse instrumento 

considerando-se duas situações distintas:  

(a) O atual modelo de planejamento que resulta na proposição de programas 

anuais de rodadas de licitação;  

(b) Proposta de estruturação de plano de quatro anos de E&P, com a AAE 

avaliando os impactos e os riscos ambientais e possibilitando que as questões 

ambientais relevantes resultantes façam parte dos critérios que orientam 

proposição das alternativas de áreas de planejamento para a tomada de 

decisão do CNPE. 

Num contexto pragmático da viabilidade político-institucional de uso da AAE, 

cabe assinalar as condições favoráveis para a adoção da AAE de base em AIA no 

planejamento de E&P compreendem:  

• A facilidade de agir por “decorrência” da prática consolidada da AIA,  

• Um processo de planejamento cujas características favorecem os resultados 

de curto e médio prazo (rodadas);  

• A demanda de todas as partes de dotar de eficiência o licenciamento 

ambiental de E&P;  

• A orientação política da ANP de lidar com as questões ambientais na 

perspectiva da mitigação e não da antecipação de conflitos; e  

• A “cultura da sociedade” vinculada ao impacto ambiental e não ao uso 

estratégico dos recursos ambientais.  

Essa posição não quer dizer que não exista espaço para o uso da AAE base 

estratégica. O entendimento é de adoção da AAE de base AIA, numa estratégia de 

transição para a AAE de base estratégica, que seria oportuna quando o processo de 

planejamento de petróleo e gás natural fosse mais evidente em termos de suas 

ferramentas, cenários de demanda e oferta e estratégias para a consecução dos objetivos 

de desenvolvimento.  

Para a demonstração simulada de sua aplicação, fez-se uso de cenários de 

demanda de petróleo e de gás natural para a geração de energia elétrica, não sendo 

utilizados outros cenários ligados ao planejamento de petróleo e gás natural, como os de 
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combustíveis ou os de demanda de insumos para a petroquímica. Recomenda-se que 

processos de qualificação institucional sobre AAE sejam incrementados no setor de 

petróleo, bem como ajustes no atual modelo de decisão de escolhas de blocos 

exploratórios que não envolve todos os membros do CNPE e nem faz uso de relatórios 

próprios que evidenciem alternativas em função das condicionantes ambientais.  

O uso da AAE também poderia facilitar o envolvimento das instituições públicas 

no processo de planejamento setorial, com vistas a um comportamento institucional 

mais integrado e mais proativo do que reativo, em particular nas instâncias técnicas. 

Chama a atenção a necessidade do MMA de definir os novos processos de integração 

inter-institucional entre o IBAMA e o Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade, 

bem como de instituir unidade de planejamento ambiental dotada de capacidade técnica 

para fazer uso da AAE. 

O sistema de governança pública associado à escolha de áreas de E&P por 

motivação ambiental deve envolver outras instituições de governo, além dos órgãos 

ambientais e do setor de energia. O lócus de interlocução deve ser o CNPE por deter ele 

a competência de formular as políticas energéticas; suas decisões precisam assumir um 

caráter deliberativo à semelhança das resoluções do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA). A decisão de escolha de áreas de E&P está associada à 

consecução de objetivos do setor de energia e desenvolvimento; o trade off entre esses 

objetivos e os da política ambiental requer uma abordagem em níveis estratégicos de 

tomada de decisão. Não é recomendável que as decisões de fato continuem acontecendo 

em instâncias intermediárias do Governo, sendo referendadas, em sua maioria, pelo 

Presidente do CNPE.  

A adoção da AAE também deve possibilitar que o planejamento e a tomada de 

decisão sobre a oferta de áreas contemplem uma visão mais ampla dos efeitos das 

atividades de E&P em outras em atividades econômicas co-localizadas e nos objetivos 

de outras políticas públicas (notadamente do turismo e da pesca), contribuindo assim 

para a identificação antecipada de potenciais conflitos. Nesse contexto, recomenda-se 

que seja estruturada uma Câmara Técnica Permanente, no âmbito do CNPE, e que esta 

conte com a participação de representantes dos setores de pesca e turismo, além da 

possibilidade de contar com a assessoria de especialistas em meio ambiente e petróleo. 

É no contexto desta Câmara Técnica que se sugere o encaminhamento das discussões 

técnicas a respeito das recomendações do processo de AAE, no caso de se adotar a 

abordagem de AAE com base em AIA. Já no caso da adoção da abordagem de AAE de 
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natureza estratégica e de plano de E&P de quatro anos, a Câmara ganharia um papel 

mais proativo na integração da AAE com o processo de planejamento, como 

demonstrado no capítulo anterior.  

Finalmente, o atual processo de planejamento e tomada de decisão da escolha de 

áreas de E&P carece de transparência e prévio acesso à informação pela sociedade. Por 

mais que o processo setorial de avaliação de alternativas seja revestido de algum caráter 

reservado, a prática internacional mostra que é possível, com o uso da AAE, que a 

participação aconteça, quer de forma mais ampla (sociedade) quer de forma dirigida 

(especialistas). Sugere-se que o processo de adoção da AAE faça uso, inicialmente, pelo 

menos da participação dirigida, estruturando-se para possibilitar o retorno formal de 

informações aos interessados sobre os questionamentos apresentados. 
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ANEXO I: Avaliação Ambiental - Conceitos 

O quadro abaixo traz diferentes conceitos descritos na literatura especializada 

em Avaliação Ambiental e os instrumentos decorrentes da sua prática e evolução. O 

quadro é ilustrativo e tem por objetivo mostrar algumas abordagens adotadas em 

determinados países. 
 Avaliação Ambiental (Environmental Assessment): processo sistemático de avaliação e 

documentação da informação sobre as funções e os serviços ambientais desempenhados pelos 

ecossistemas e recursos naturais, com vistas a facilitar o planejamento do desenvolvimento 

sustentável, orientar a tomada de decisão relacionada ao uso dos ativos ambientais e a antecipar e 

manejar os efeitos adversos de propostas de uso (Sadler, 1996). 

 Avaliação Ambiental (Environmental Assessment): uma técnica e um processo por intermédio do 

qual se coleta informações sobre os efeitos ambientais de um projeto, tanto pelo empreendedor e por 

outras fontes, de forma que possa levada em consideração na tomada de decisão sobre a viabilidade 

ou não de se dar continuidade ao processo de desenvolvimento sugerido (UK DoE - 1989). 

 Avaliação de Impacto Ambiental (AIA): processo de identificação, predição, avaliação e mitigação 

de efeitos biofísicos, sociais, e outros julgados relevantes, de projetos propostos (Sadler, 1996). 

 Avaliação de Impacto Ambiental (AIA): Instrumento de política ambiental e gestão ambiental, 

formado por um conjunto de procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que se 

faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma proposta (projeto, programa, plano ou 

política) e de suas alternativas, que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e 

aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles considerados; no caso de decisão positiva sobre a 

implantação do projeto, os procedimentos devem garantir a adoção das medidas de proteção do meio 

ambiente. (Vocabulário Básico de Meio Ambiente, 2001)  

 Avaliação Ambiental Estratégica (AAE): é o processo de prévio exame e avaliação de conseqüências 

ambientais de políticas, planos e programas e outros pré-projetos de natureza estratégica (Sadler, 

1996) 

 Avaliação Ambiental Estratégica (AAE): procedimento sistemático e contínuo de avaliação da 

qualidade do meio ambiente e das conseqüências ambientais decorrentes de visões e intenções 

alternativas de desenvolvimento, incorporadas em iniciativas tais como a formulação de políticas, 

planos e programas (PPP), de modo a assegurar a integração efetiva dos aspectos biofísicos, 

econômicos, sociais e políticos, o mais cedo possível, aos processos públicos de planejamento e 

tomada de decisão (Partidário, 1999)(Partidário e Ministério do Meio Ambiente, 2002) 

 Avaliação de Impacto Social (AIS): processo de estimativa das conseqüências sociais que 

provavelmente decorrem de políticas públicas, particularmente no contexto dos requerimentos para a 

prática da AA (Sadler, 1996). 

 

 


