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RESUMO 

 
 

É de conhecimento geral o grande impacto que as atividade petrolíferas 

causam no meio ambiente, principalmente no caso de acidentes com proporções 

catastróficas como o ocorrido no Golfo do México na plataforma Deepwater Horizon. 

Com o objetivo de resguardar o meio ambiente e os seres vivos que o integram, 

inclusive nós seres humanos, foram desenvolvidos ao longo do tempo diversos 

intrumentos legais, como leis, regulamentos e outros. Através de tais intrumentos, o 

Estado brasileiro exerce um poder central na segurança operacional e preservação 

ambiental das atividades de exploração e produção de petróleo. Tendo isso em 

vista, o tema do presente trabalho foi escolhido. Visando o aperfeiçoamento de 

procedimentos e maneiras de se abordar a segurança ambiental dentro da indústria 

de petróleo, a pesquisa foi realizada. Buscou-se entender o arcabouço regulatório 

existente e a atuação dos órgãos envolvidos na proteção do meio ambiente da 

indústria de E&P de petróleo no Brasil, nos EUA e na Noruega. A escolha dos 

países se baseou em grandes produtores de óleo e gás, que já sejam reconhecidos 

internacionalmente como referência em segurança operacional e preservação do 

meio ambiente. 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

It is well known the great impact that oil activity cause in the environment, especially 

in case of accidents with catastrophic proportions as occurred in the Gulf of Mexico 

on the Deepwater Horizon. In order to safeguard the environment and living beings 

that comprise it, including us humans, have been developed over time various legal 

instruments such as laws, regulations and others. Through such instruments, the 

Brazilian state has a central power in operational safety and environmental protection 

of oil exploration and production activities. With this in view, the subject of this work 

was chosen. Aiming at the improvement of procedures and ways of addressing the 

environmental safety within the oil industry, the survey was conducted. It was sought 

to understand the existing regulatory framework and the activities of agencies 

involved in environmental protection of the E & P oil industry in Brazil, the US and 

Norway. The choice of countries was based on major producers of oil and gas, which 

are already internationally recognized as a reference in operational safety and 

environmental preservation. 
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1 Apresentação Do Trabalho 

 

1.1 Introdução 

 

O petróleo e o gás são, atualmente, as principais fontes de energia primária 

do mundo. Segundo a International Energy Agency, em sua última análise estatística 

realizada em 2015, representam 52,5% de toda oferta de energia primária no 

mundo. No Brasil, segundo a Empresa de Pesquisa Energética, representam 52,9%. 

Nas últimas duas décadas, a indústria offshore tornou-se cada vez mais 

importante como fonte de produção mundial de petróleo, e ainda mais importante no 

Brasil com a descoberta do pré-sal.1 O potencial econômico de tais descobertas 

atraem a atenção do governo para descobrir campos novos. 

Apesar dos potenciais benefícios econômicos, uma variedade de impactos 

ambientais está associado às atividades de exploração e produção offshore de 

petróleo e gás, em particular, a poluição marinha. Tais impactos ambientais têm 

atraído atenção significativa, levando muitos governos a pôr em prática medidas 

regulatórias rigorosas. Por razões políticas, econômicas e, mais importante, pela 

proteção ambiental, é de consenso geral que esta forma de atividade deve ser 

estritamente controlada.2 

Da literatura, é possível distinguir três formas de poluição provenientes das 

atividades de exploração e produção (E&P) offshore. A primeira forma, a poluição 

intencional, é menos comum porque qualquer perda de hidrocarbonetos contraria 

interesses comerciais. A segunda, a poluição acidental, deriva de blow-outs3, 

rupturas de tubulações, derrames de petroleiros e colisões quando os navios estão 

                                                           

1 Petrobras. Pré-sal. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/ 
exploracao -e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/> Acesso em 01 de julho de 2016. 
2 Gao, Z. Environmental Regulation of Oil and Gas. Londres: Editora Kluwer Law International Ltd, 1998. Pag. 93. 
3 Fluxo descontrolado de fluidos de formação de um poço. – Schlumberger Oilfield Glossary. Disponível em: 
<http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/b/blowout.aspx>  Acesso em 01 de julho de 2016. 
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ancorando nas plataformas. Esta forma de poluição pode ter impactos significativos 

sobre o meio ambiente e a indústria de petróleo e gás. Finalmente, há a poluição 

operacional, que surge como resultado do funcionamento normal das instalações 

offshore. Embora esta seja uma questão relativamente recente, está atraindo 

crescente atenção por parte dos governos, da indústria, de ativistas ambientais e 

cada vez mais do público em geral em muitas partes do mundo.4 

Tais tipos de poluição provam que a extração de hidrocarbonetos é uma 

atividade inerentemente perigosa, e apresenta riscos potenciais gravíssimos para o 

meio ambiente em geral, como já foi observado em incidentes anteriores no mundo 

e no Brasil. Dentre os mais conhecidos, a explosão da plataforma Deepwater 

Horizon nos Estados Unidos da América (EUA) em 2010, e o derramento de petróleo 

na Baía de Guanabara em 2000.  

Tais fatos justificam assim, todas as medidas cabíveis para restrição e 

regulação ambiental das atividades desta indústria, com destaque para o principal 

instrumento ambiental atual, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Em geral, uma 

AIA é necessária antes de iniciar qualquer atividade petrolífera em uma área 

localizada na plataforma continental e compreende uma análise das características 

geológicas, geográficas, sociais e biológicas da área. O foco é avaliar os prováveis 

impactos que uma atividade de petróleo e gás pode causar tanto para o meio 

ambiente local quanto para as comunidades costeiras que dependem da região para 

viverem. Além disso, as avaliações de impacto ambiental são amplamente 

envolvidas com a gestão de riscos e precauções de emergência em caso de um 

eventual acidente. 

Com isso em vista, o presente trabalho buscou abordar tais medidas 

regulatórias, principalmente as voltadas para atividades offshore do Brasil, dos EUA 

e da Noruega. O objetivo principal foi identificar semelhanças e diferenças na 

abordagem de seus arcabouços regulatórios e analisar como as diferentes 

                                                           

4 Gao, Z. Environmental Regulation of Oil and Gas. Londres: Editora Kluwer Law International Ltd, 1998, pag. 93 
e 94. 
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jurisdições conduzem essas avaliações de impacto ambiental, para possíveis 

modificações futuras e aperfeiçoamentos para o Brasil. 

Como justificativa para a escolha dos países a serem comparados com o 

Brasil, a Noruega foi selecionada por ser um país de primeiro mundo, com visão 

ambiental e de futuro superior a diversos outros países e por possuir significativa 

produção de petróleo e gás. Os EUA foi escolhido por ter sido utilizado em certos 

aspectos como base para a construção da regulação relativa à produção de petróleo 

e gás no Brasil e por sua vasta experiência na produção e regulação de atividades 

petrolíferas. 

 

1.2  Estrutura do Trabalho 

 

Para melhor compreensão do trabalho, sua organização ocorre da seguinte 

maneira:  

O primeiro capítulo se divide em uma introdução, postulando a motivação do 

trabalho, seus objetivos, e uma sucinta apresentação da estrutura à qual foi 

utilizada. 

O segundo capítulo teve como objeto de estudo inicial o panorama de como 

começou e com o tempo foi modificada e aperfeiçoada a preocupação com o meio 

ambiente na indústria de petróleo. Primeiramente é apresentado a evolução no 

pensamento da indústria e da população no mundo e após, feito o mesmo para o 

Brasil. 

No terceiro capítulo são apresentadas as principais medidas regulatórias e 

órgãos envolvidos na restrição da indústria do petróleo quanto a questão ambiental 

no Brasil. 

No quarto capítulo é feito o mesmo, porém para os EUA e para a Noruega, 

com objetivo de comparação. 
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No quinto capítulo é feita uma sucinta comparação entre pontos específicos 

das regulações que não foram abordados anteriormente nos outros capítulos. 

No sexto e último capítulo é feita uma análise conclusiva sobre as principais 

diferenças encontradas nos quadros regulatórios dos países analisados, visando a 

melhora da atual conjuntura ambiental no Brasil e possíveis futuras discussões a 

cerca do assunto. 

 



 

17 

 

2  Histórico Ambiental da Indústria de Petróleo e Gás 
 

O capítulo apresenta a evolução ao longo das últimas décadas da 

compreensão ambiental na indústria petrolífera no Brasil e no mundo, resultando nas 

atuais políticas ambientais dos mesmos. O estudo é relevante para melhor 

entendimento do momento e contexto em que as regulações ambientais na indústria 

petrolífera foram criadas. 

 

2.1  No Mundo 
 

O século XX representa um ápice do desenvolvimento humano em diversas 

questões. No setor de recursos naturais, o estabelecimento da indústria petrolífera 

moderna com certeza foi um marco de sucesso para nossa geração. Outra evolução 

significante durante esse período foi quanto à mudança ambiental global, iniciada na 

América do Norte e Europa Ocidental no final dos anos 60 e começo dos anos 70, 

que gradualmente atingiu outras partes do mundo nos anos 80. O direito ambiental 

internacional é muito recente, e no seu começo era muito limitado em extensão e 

profundidade. Poucas tentativas, se ocorreram, foram feitas para se desenvolver 

normas legais ambientais focadas nas atividades de óleo e gás, talvez devido ao 

fato da indústria ainda não ser fator crucial para o desenvolvimento econômico, e 

também pela falta de consciência ambiental naquela época. A partir da metade do 

século, tem ocorrido um aumento de normas legais que afetam as operações de 

óleo e gás.  

O quadro jurídico para regulação ambiental de transações petrolíferas é uma 

combinação de direito internacional e legislação nacional, sendo o primeiro com 

alguns elementos e o segundo o componente dominante do sistema. Para melhor 

compreensão do assunto, será dividido na jurisdição a nível internacional e nacional.  
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O direito ambiental relevante para indústria do petróleo pode ser classificado 

em três principais categorias de acordo com sua origem e natureza: tratados 

internacionais, acordos regionais e normas soft law5. 

2.1.1 Principais Tratados Internacionais  

 

Serão discutidos brevemente os principais tratados internacionais relevantes 

para a indústria de óleo e gás. 

 

2.1.1.1 Convenções de Genebra em 1958 

 

Um bom ponto para começar a revisar as leis internacionais contemporâneas 

em relação às operações de óleo e gás são as Convenções de Genebra em 1958, 

ou mais precisamente, a Convenção sobre a Plataforma Continental e a Convenção 

sobre Alto Mar.  

A Convenção sobre a Plataforma Continental de 1958 inclui um número de 

disposições relacionadas à prevenção da poluição marinha devido à exploração 

offshore6, que: 

a) exclui operações offshore que causam interferência injustificável 

com outras atividades marítimas, incluindo os esforços para conservação; 

b) apela aos membros de estado à estabelecer zonas de 

segurança de 500 metros em volta de todas as plataformas de perfuração; 

                                                           

5 Segundo Valério de Oliveira Mazzuoli, acerca do significado de soft law. “pode-se afirmar que na sua moderna 
acepção ela compreende todas as regras cujo valor normativo é menos constringente que o das normas jurídicas 
tradicionais, seja porque os instrumentos que as abrigam não detêm o status de 'norma jurídica', seja porque os 
seus dispositivos, ainda que insertos no quadro dos instrumentos vinculantes, não criam obrigações de direito 
positivo aos Estados, ou não criam senão obrigações pouco constringentes.” Mazzuoli, Valério de Oliveira. Curso 
de direito internacional público. 4 ed., Editora RT, 2010. 
6 Offshore: que se situa ou é realizado ao largo da costa. 
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c) exige aos membros de estado à adotar todas as medidas 

apropriadas para a proteção dos recursos biológicos do mar contra todos os 

agentes nocivos; 

d) estabelece que qualquer instalação que for abandonada ou 

inutilizada, deve ser totalmente removida. 

Essa convenção também contém um amplo artigo no qual exige que cada 

estado elabore regulamentos para prevenir a poluição dos mares pela descarga de 

óleo dos oleodutos ou resultantes da exploração e prospecção de petróleo. 

A maioria dos estados produtores offshore, incluindo os principais produtores 

como os EUA e o Reino Unido (UK), faz parte dessas convenções.  

Todas estas disposições permanecem em vigor, exceto para aqueles que 

ratificaram a Convenção de 1982 sobre o Direito do Mar, que foi projetada para 

substituir as Convenções de 1958 de Genebra e suas implicações serão tratadas 

mais a frente. 

 

2.1.1.2 Convenção sobre Alijamento de Londres em 1972 

 

É um importante instrumento ambiental de aplicação global para todas as 

áreas marinhas que não sejam águas interiores.7 Nos termos da presente 

Convenção, alijamento é definido como: 

a) todo despejo deliberado, no mar, de resíduos e outras 

substâncias efetuado por embarcações, aeronaves, plataformas ou outras 

construções no mar;  

b)  todo afundamento deliberado, no mar, de embarcações, 

aeronaves, plataformas ou outras construções no mar;  

                                                           

7 Do ponto de vista da Lei do Mar, consideram-se águas interiores os mares completamente fechados, os lagos e 
os rios, bem como as águas no interior da linha de base do mar territorial.  "Texto da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar - ver Artigo 8" 
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Também é explicitado que “o despejo de resíduos ou outras substâncias 

diretamente derivadas de prospecção, exploração e tratamentos afins dos recursos 

minerais do leito do mar, fora da costa, ou com os mesmos relacionadas, não estará 

compreendido nas disposições da presente Convenção”. 

Sendo assim, a Convenção de Londres traz algumas das atividades de 

petróleo e gás sob a tutela de sua regulação. Isto inclui a eliminação de instalações 

e estruturas offshore. 

Em resposta à crescente preocupação internacional acerca do problema de 

abandono de instalações de petróleo, uma reunião especial das partes contratantes 

da Convenção de Londres adotou um novo protocolo em 7 de novembro de 1996, 

para deixar clara a posição do tratado sobre o problema em questão. A definição de 

alijamento na convenção foi atualizada e expandida para incluir explicitamente: “todo 

abandono ou derrubamento em local de plataformas ou outras construções no mar, 

com a única finalidade de despejo deliberado”.8 Esse protocolo de 1996 e sua nova 

definição de alijamento produziu um grande efeito na indústria offshore de óleo e gás 

por sua relevância direta. 

 

2.1.1.3 MARPOL em 1973/78 

 

Outro ato internacional significante foi o MARPOL9 de 1973, que se destina à 

indústria naval, mas tem implicações diretas nas operações de petróleo offshore. 

MARPOL define “descarga” como sendo o despejo de substâncias nocivas 

decorrentes diretamente da exploração, explotação e processos offshore associados 

a recursos mineirais do fundo do mar.10 Assim, a Convenção exclui sua aplicação e 

                                                           

8 Protocolo relativo à Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e outras 
Matérias, 1972. 
9 Protocolo de 1978 relativo à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973. 
10 Ibid., Art.2(3). 
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jurisdição sobre a poluição causada por blow-out11, falha estrutural das instalações 

ou acidente no oleoduto. 

Ainda, no Anexo I desta convenção, prevê que plataformas fixas e flutuantes, 

quando engajadas na exploração e produção de recursos do fundo do mar, devem 

usar as regras aplicáveis a navios de 400 toneladas ou mais.12  

O efeito da aplicação dessas regras é a proibição da descarga de óleo e 

misturas de hidrocarbonetos no ambiente marinho, embora com algumas exceções 

específicas. 

 

 

2.1.1.4 Convenção sobre Direito do Mar de 1982 

 

A Convenção foi a deliberação da comunidade internacional em um período 

de mais de duas décadas.13 Pela primeira vez na história, essa Convenção global 

inclui um capítulo separado sobre proteção do ambiente marinho (parte XII), que 

especifica em uma maneira compreensiva que os Estados devem tomar medidas 

para prevenir, reduzir e controlar a poluição do ambiente marinho, e em particular: 

a poluição proveniente de instalações e dispositivos utilizados na 

exploração ou aproveitamento dos recursos naturais do leito do mar 

e do seu subsolo, em particular medidas para prevenir acidentes e 

enfrentar situações de emergência, garantir a segurança das 

operações no mar e regulamentar o projeto, construção, 

equipamento, funcionamento e tripulação de tais instalações ou 

dispositivos;14 

                                                           

11 Blowout  é um fluxo descontrolado de hidrocarbonetos, gás ou água saindo de um poço de petróleo devido a 
alguma falha no seu sistema de controle de pressão.  
12 Ibid., Reg. 21 do Anexo I. 
13 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluída na Jamaica em 1982, entrou em vigor 
internacional e para o Brasil em 1994. 
14 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluída na Jamaica em 1982, entrou em vigor 
internacional e para o Brasil em 1994, Art. 194.3(c). 
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Além disso, prevê que os Estados devem adotar leis e regulamentos não 

menos eficazes que as normas internacionais, práticas e procedimentos 

recomendados, para lidar com a poluição de atividades offshore; e devem cooperar 

com a proteção do ambiente marinho no caráter mundial e regional.15 

Todas essas disposições são claramente relevantes para as operações de 

petróleo offshore. No entanto, nota-se que a Convenção fornece um quadro 

importante para o desenvolvimento jurídico futuro, e não obrigações operacionais. 

Consequentemente, existe a necessidade do desenvolvimento de um conjunto de 

regras complementares para as atividades de exploração e produção offshore.  

 

 

2.1.1.5 Convenção do Clima em 1992 

 

Um dos pactos internacionais mais recentes com alguma significância na 

indústria de óleo e gás.16 Essa Convenção foi adotada no contexto internacional da 

mudança climática global causada pela emissão de gases de efeito estufa, onde 

fazem parte o consumo de combustíveis fósseis, incluindo carvão mineral, o óleo e o 

gás.  

A Convenção tem como objetivo a estabilização da concentração desses 

gases na atmosfera a um nível que evite uma interferência antropogênica perigosa 

no sistema climático.17 Para atingir tal objetivo, é requerido a todas as partes, o 

desenvolvimento de inventários nacionais de emissão; a formulação e 

implementação nacional e regional de programas de medidas de mitigação; todas as 

partes que sejam países desenvolvidos e a comunidade européia são 

especificamente obrigados a tomar medidas de maneira que limitem as emissões 

dos gases estufas do ano 2000, aos mesmos níveis de 1990.18 

                                                           

15 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluída na Jamaica em 1982, entrou em vigor 
internacional e para o Brasil em 1994.  Art. 208 (1 e 5). 
16 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de 1992.  
17 Ibid., Art. 2. 
18 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de 1992. Art. 4 (1 e 2). 
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Com os anos, mais medidas específicas estão sendo adotadas pela 

comunidade internacional para implementar as obrigações do Tratado. A real 

aplicação de tais medidas tem inevitavelmente um impacto na produção e no 

consumo de petróleo, já que os combustíveis fósseis são responsáveis pela maior 

parte da demanda mundial de energia e são uma causa importante do aquecimento 

global.  

 

2.1.1.6 Convenção sobre Biodiversidade 1992 

 

Além da mudança do clima, outra preocupação da comunidade internacional 

é sobre a perda da biodiversidade no planeta Terra. Pensando nesta visão é que foi 

adotada a Convenção sobre Biodiversidade na Conferência realizada no Rio de 

Janeiro conhecida como RIO-92. 

Sua relevância para a indústria é bastante evidente, uma vez que suas 

operações de upstream19 irão sempre produzir interferência com fontes biológicas 

como a terra, a vegetação e florestas, e operações de downstream20 causam 

diversos problemas ambientais como a poluição do ar.  

Dentre outras coisas, a Convenção prevê que os Estados participantes 

identifiquem e monitorem os efeitos de tais processos e atividades que tem ou são 

suscetíveis a ter impactos adversos significantes na conservação e uso sustentável 

da biodiversidade.21 Todas essas disposições possuem um potencial impacto direto 

nas atividades de upstream, uma vez que aplicadas ao nível nacional. 

 

 

                                                           

19 Upstream: resumindo, são as atividades de exploração, perfuração e produção. 
20 Downstream refere-se à  logística  da distribuição e transporte dos produtos da refinaria até os locais de 
consumo. 
21 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de 1992. Arts. 7(c) e 8(a). 
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2.1.2 Maiores Acordos Regionais  

 

Um segundo nível de elementos do direito internacional é o aumento de 

acordos ambientais firmados no nível regional desde aproximadamente a década de 

1970. Mais uma vez, somente os principais acordos serão brevemente analisados 

nos próximos parágrafos. 

 

2.1.2.1 A Convenção de Oslo de 1972 

 

Foi um acordo regional cobrindo somente o Atlântico Nordeste, o Mar do 

Norte e partes do Oceano Ártico.22 

A Convenção estipulou que resíduos volumosos, que podem apresentar um 

sério obstáculo para a pesca e navegação, devem ser despejados a profundidades 

não menores que 2000 metros e a distâncias de no mínimo 150 milhas náuticas da 

costa; e proíbe o despejo de certos materiais listados provenientes de navios e 

aeronaves, incluindo plataformas fixas ou flutuantes.23 

As partes contratantes permaneceram dividas sobre se o tratado abrangia o 

despejo das próprias plataformas, mas o debate se tornou obsoleto porque a 

Convenção foi suplantada por um novo tratado. 

 

2.1.2.2 Convenção OSPAR de 1992 

 

A fim de evitar ambigüidades e atualizar as disposições já existentes, as 

Comissões de Oslo e de Paris, realizaram em 1992 a Convenção OSPAR,24 que foi 

projetada para consolidar as convenções regionais anteriores, e complementar 

                                                           

22 Convenção de Oslo para a Prevenção de Poluição Marinha por Alijamentos provenientes de Navios e 
Aeronaves, 1972.  
23 Ibid., Art 4 (a & b) do Anexo II e 19(2). 
24 Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste, 1992. 
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tratados multilaterais como a Convenção de Genebra de 1958 e a Convenção de 

Londres de 1972.  

Ao que interessa para as operações offshore de óleo e gás, a convenção 

proíbe o despejo de resíduos e outros materiais provenientes de instalações 

offshore; descarga ou emissão provenientes de instalações offshore não estão 

incluídas na proibição, mas estão estritamente sujeitas à autorização, regulação e 

monitoramento.25 

A Convenção faz ênfase no descarte de instalações através da disposição: 

1. Nenhuma instalação ou oleoduto offshore que esteja em desuso 

poderá ser despejado e nenhuma instalação offshore em desuso, seja partes 

ou a mesma integralmente, poderá ser deixada no lugar na área marítima 

sem a permissão emitida pela autoridade competente da parte contratante em 

questão avaliada caso à caso.26 

A Convenção OSPAR entrou em vigor em 25 de Março de 1998. 

 

2.1.2.3 Tratado da Carta da Energia de 1994 

 

É o primeiro do seu tipo a limitar seu escopo especificamente para o setor de 

energia.27 É um tratado super-regional tendo em vista que participam toda a Europa 

e os membros da Comunidade dos Estados Independentes, mais o Japão e a 

Austrália. 

Em sua introdução, o tratado explicitamente reconhece a necessidade cada 

vez mais urgente de medidas para proteger o meio ambiente, como a desativação 

de instalações energéticas e de eliminação de resíduos.28 O artigo ambiental contém 

algumas disposições vagas: 

                                                           

25 Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste, 1992. Art. 3 do Anexo III. 
26 Ibid., Art. 5. 
27 Tratado da Carta da Energia, 1996. 
28 Tratado da Carta da Energia, 1996. Preâmbulo. 
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i. Expõe três princípios gerais de desenvolvimento sustentável, 

prevenção e o princípio pagador-poluidor para ser observado pelas partes na 

implementação de suas obrigações ambientais; 

ii. Define uma obrigação geral sobre as partes contratantes de 

esforçarem-se para minimizar os impactos ambientais prejudiciais provenientes 

de todas as operações dentro do ciclo energético; 

iii. Prevê 11 ações pontuais para os Estados participantes 

cumprirem, das quais incluem: 

i.  integração ambiental na política energética; 

ii.  reflexo dos custos ambientais no preço da energia; 

iii.  harmonização das normas ambientais; 

iv.  eficiência energética e fontes de energia renováveis, 

etc.29 

Essas disposições, entretanto, não criam compromissos exigíveis, e sim 

servem como indicadores de boas práticas. 

 

2.1.2.4 Programa de Mares Regionais do PNUMA (Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente) 

 

Este programa representa outra vertente dos acordos regionais. É um 

programa ambicioso que visa desenvolver tratados, outras regras e normas para a 

proteção do ambiente marinho de mares marginais do mundo. O programa 

atualmente alcança 18 áreas regionais e possui mais de 30 convenções e 

protocolos.30  

Muitos deles afetam as atividades de exploração offshore de óleo e gás. Dois 

desses acordos são o Protocolo de Exploração Offshore de 1994 sob a Convenção 

                                                           

29 Ibid., Art. 19. 
30 Programa de Mares Regionais. Disponível em: <http://www.unep.org/regionalseas/programmes/default.asp > 
Acesso em: 14. Fev. 2016. 
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de Barcelona de 1976 e o Protocolo de Exploração Offshore de 1989 sob a 

Convenção do Kuwait de 1978. 

Apesar de suas diferentes áreas de atuação, as questões abordadas em 

ambos os Protocolos incluem: autorização e licença para atividades de perfuração, 

eliminação de resíduos e substâncias perigosas, e planejamento de segurança e 

contingência. Os dois Protocolos possuem ênfase na remoção de instalações. No 

Protocolo de Barcelona, o operador deve remover qualquer instalação que está 

abandonada ou em desuso, a fim de garantir a segurança da navegação; enquanto 

no Protocolo do Kuwait, estruturas e plataformas podem ser removidas totalmente 

ou em partes, mas não podem ser eliminadas no mar.31 Além disso, o Protocolo de 

Barcelona é mais agressivo por possuir disposições sobre responsabilidade e 

compensação, e requerer uma avaliação de impacto ambiental. 

O Programa de Mares Regionais do PNUMA é caracterizado por sua 

abordagem única de uma série de convenções regionais, e pelo progresso 

substancial que tem sido alcançado através de protocolos adicionais que 

transformam tratados muito amplos em obrigações de trabalho efetivas. 

 

2.1.2.5 Direito / Diretrizes Ambientais da Comunidade Européia (CE) 

 

Por fim, mas não menos importante, o direito ambiental da CE pode ser 

analisado como componente dos tratados regionais relevantes para as operações de 

petróleo.  

Desde a década de 1970, o direito ambiental na CE tem se desenvolvido 

extensivamente, atualmente compreende mais de 250 diretrizes ambientais, 

regulações e decisões. Muitas dessas diretrizes afetam a indústria de óleo e gás, 

seja direta ou indiretamente. 

                                                           

31 Protocolo de Barcelona, 1994. Art. 20. 
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A Diretriz de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) de 1985 é uma das 

diversas orientações ambientais.32 O objetivo da AIA é avaliar certos projetos 

públicos e privados susceptíveis a terem um impacto considerável no ambiente.33  

A diretriz divide os projetos em duas categorias: projetos que presumidamente 

terão um efeito significante ao meio ambiente estão sujeitos à obrigatoriamente 

realizarem a AIA (projetos do Anexo I); e projetos cuja avaliação não é necessária, 

mas pode ser requerida se possivelmente causarem impacto significante no meio 

ambiente (projetos do Anexo II).34 

Ao que se refere à indústria de óleo e gás, basta dizer que ambas operações 

de upstream e downstream, assim como refinarias de óleo cru, centrais térmicas, 

instalações de armazenamento, instalações químicas integradas, portos comerciais 

e instalações de eliminação de resíduos estão listados no Anexo I e portanto, 

sujeitos à avaliação obrigatória. 

Essas diretrizes deixam clara a necessidade obrigatória de uma AIA antes de 

ser concedida a licença para a E&P de óleo e gás, tendo em vista que o 

desenvolvimento dessas atividades são sempre susceptíveis a causar preocupação 

e consequências ambientais. 

 

2.1.3 Normas “soft law” 

 

Um terceiro elemento do direito internacional a ser comentado são os assim 

chamados princípios e instrumentos soft law. Por ser algo recente, com diversas 

fontes, escopos e características, não é fácil definir e categorizar tais instrumentos. 

Porém, foi feita uma tentativa de agrupá-los nas quatro seguintes categorias: 

 

 

                                                           

32  Diretiva 85/337 EEC de 1985 sobre a avaliação dos efeitos ambientais de certos Projetos Públicos e Privados. 
33  Ibid., Art. 1(1). 
34  Ibid., Art. 4. 
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A. Declarações Ambientais Internacionais / Planos de Ação 

A prática de tais atos se iniciou em 1972 com a Declaração de Estocolmo. 

Seu famoso Princípio 21 prevê que os estados têm o direito soberano de explorar 

seus próprios recursos e a responsabilidade de garantir que tais atividades dentro de 

sua jurisdição ou controle não causem danos ambientais.35 Mais exemplos recentes 

de declarações e planos de ação incluem os documentos como a Declaração do Rio 

e a Agenda 21 produzidos na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92.  

B. Diretrizes e normas de organizações internacionais 

Um volume crescente de diretrizes e princípios ambientais tem sido emitido 

por relevantes organizações internacionais durante as últimas décadas. Um exemplo 

de diretrizes internacionais na regulação ambiental de petróleo é a “Perfuração e 

Mineração Offshore” do PNUMA emitido em 1982, que contém algumas políticas e 

direções legais para os estados seguirem no controle e gerenciamento de operações 

de mineração e de petróleo offshore, dentro dos limites da jurisdição nacional.  

C. Diretrizes Ambientais de Instituições Financeiras Internacionais 

Outro nível de “soft laws” são as diretrizes operacionais e normas ambientais 

desenvolvidas por bancos multilaterais de desenvolvimento e instituições pelo 

mundo, dentre os quais o mais notável e amplamente estudado são os 

procedimentos ambientais e requerimentos adotados pelo Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (O Banco Mundial). Seus requerimentos 

ambientais e diretrizes operacionais são específicos para diversos projetos e setores 

da atividade industrial. No setor de hidrocarbonetos, o Banco introduziu diretrizes 

ambientais particulares para os projetos de E&P de petróleo.36  

D. Normas Técnicas Internacionais 

Uma variedade de norma técnicas internacionais adotadas por agências como 

a Organização Internacional para Padronização, mais conhecida como ISO, fazem 

parte das “soft laws”. A com maior influência é a ISO 14000, um conjunto abrangente 

                                                           

35 Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – 1972.  
36 Livro de Consulta para Avaliação Ambiental do Banco Mundial. 
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de padrões e diretrizes para avaliação do impacto ambiental, gerenciamento 

ambiental, auditorias ambientais, etc. Mais especificamente, atualmente foi criada a 

ISO/TS 29001 de 2010, que define a qualidade do sistema de gestão de 

organizações que oferecem produtos e prestação de serviços para as indústrias de 

petróleo, petroquímica e de gás natural.37 É esperado que as companhias que 

alcançaram as normas são mais susceptíveis a receberem tratamento especial no 

processo de avaliação da licitação para licenças de petróleo. 

A seqüência de categorias das soft laws apresentadas acima em relação à 

indústria petrolífera não é exaustiva. Muitos outros documentos têm sido produzidos 

atualmente por instituições relevantes, criando um grande acúmulo de soft laws. 

Analisando o panorama ambiental internacional da indústria de óleo e gás, 

podemos observar que sua regulação é um fenômeno muito recente e seu quadro 

atual legal é uma combinação de elementos do direito internacional e de legislações 

nacionais. Além disso, seu desenvolvimento se apresenta de maneira esporádica e 

não coordenada, requerendo suporte de novos instrumentos legais para sua 

execução. Podemos observar que desde sua concepção, o número de regulações 

ambientais vem crescendo de maneira exponencial em diversos escopos, de acordo 

com as preocupações da população em determinada época. O meio ambiente tem 

mudado e vai continuar a mudar as circunstâncias em que operam as indústrias de 

óleo e gás no mundo. 

 

2.2 No Brasil 

 

A preocupação com os aspectos ambientais no Brasil é recente. Entre o 

período de 1930 e 1950, alguns instrumentos legais começaram a ser adotados, 

                                                           

37 Gerenciamento de Qualidade para Sistema de Petróleo e Gás. Disponível em: 
<http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=55499> Acesso em: 20. Fev. 2016. 



 

31 

 

isoladamente, junto com a criação de órgãos públicos que se relacionavam de 

alguma forma com o meio ambiente.38 

Alguns exemplos de tais instrumentos são: o Código Florestal de 1934 

(Decreto nº 23.793), que dizia a respeito das matas nativas; o Código de Águas de 

1934 (Decreto 24.643), que estabeleceu normas para o uso dos recursos hídricos, 

especialmente para o aproveitamento hidrelétrico; a Comissão Executiva da Defesa 

da Borracha de 1947 (Lei nº 86), estabelecendo medidas para a assistência 

econômica da borracha natural e a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 

(Sudepe) de 1962 (Lei delegada nº 10), vinculada ao Ministério da Agricultura.39 

 

O quadro 1 mostra algumas das principais legislações ambientais ao longo 

dos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

38 D’Avignon, A. L. A. A inovação e os Sistemas de Gestão Ambiental na Produção: O Caso da Maricultura na 
Enseada de Jurujuba, 2001. Rio de Janeiro, Tese (Doutorado) – Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação de Engenharia da Universidade do Rio de Janeiro, 2001. 
39 Lustosa, Maria Cecília Junqueira. Meio Ambiente, Inovação e Competitividade na Indústria Brasileira: a cadeia 
produtiva do petróleo. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002. 
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Quadro 1 – Quadro com principais leis brasileiras referentes ao meio ambiente 

 

1934 – Decreto nº. 24.643, de 10/07/34: Código de Águas 
1965 – Lei nº. 4.771, de 15/09/65: Código Florestal 
1967 – Lei nº 5.197, de 03/01/67: Lei de Proteção à Fauna 
1973 – Decreto nº 73.030, de 30/10/73: Criação da SEMA 
1975 – Decreto nº 76.389, de 03/10/75: Medidas de Prevenção e Controle da Poluição 
Industrial 
1975 – Decreto Lei nº 1413, de 14/10/75: Controle da Poluição do Meio Ambiente por 
atividades industriais 
1977 – Decreto nº 3, de 19/01/77: Estabelece normas para prevenção ou correção do 
prejuízo da poluição industrial ao meio ambiente. 
1980 – Lei nº 6.803, de 02/07/80: Zoneamento Industrial nas áreas críticas de poluição 
1981 – Lei nº 6.902, de 27/04/81: Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental 
1981 – Lei nº 6.938, de 31/08/81: Política Nacional do Meio Ambiente 
1985 – Lei nº 7.347, de 24/07/85: Disciplina Ação Civil Pública 
1986 – Resolução Conama nº 01, de 23/01/86: Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes 
gerais para o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) 
1988 – Constituição Federal 
1988 – Lei nº 7.661, de 16/05/88: Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 
1989 – Lei nº 7.735, de 22/02/89: Criação do IBAMA 
1989 – Lei nº 7.797, de 10/07/89: Criação do Fundo Nacional do Meio Ambiente 
1989 – Lei nº 7.802, de 11/07/89: Controle do uso de agrotóxicos no país 
1994 – Resolução Conama nº 23, de 07/12/94: Procedimentos específicos para o 
licenciamento de atividades relacionadas à exploração e lavra de jazidas de combustíveis 
líquidos e gás natural 
1997 – Lei nº 9.433, de 08/01/97: Política Nacional de Recursos Hídricos 
1997 – Resolução Conama nº 237, de 19/12/97: Regulamenta os aspectos do licenciamento 
ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente 
1998 – Lei nº 9.605, de 12/02/98: Lei de Crimes Ambientais 
2000 – Lei nº 9.966, de 28/04/00: Prevenção, controle e fiscalização da poluição causada 
por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas em águas sob jurisdição nacional  
2000 – Lei nº 9.985, de 18/07/00: Lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza 
2003 – Decreto nº 4.871, de 06/11/03: Planos de Áreas para o combate à poluição por óleo 
em águas sob jurisdição nacional 
2008 –  Resolução Conama nº 398, de 12/06/08: Conteúdo mínimo do Plano de Emergência 
Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional 
2011 – Portaria MMA nº 422, de 26/10/11: Procedimentos para o licenciamento ambiental 
federal de atividades e empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás 
natural no ambiente marinho e em zona de transição terra-mar 
2012 –  Portaria Interministerial MME-MMA nº 198, de 05/04/12: Institui a Avaliação 
Ambiental de Área Sedimentar – AAAS 
2013 –  Decreto 8.127, de 22/10/13: Plano Nacional de Contingência para Incidentes de 
Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional  
2015 –  Resolução Conama nº 472, de 27/11/15:  Regulamenta o uso de dispersantes 
químicos em derrames de óleo do mar 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Na década de 1960, o Estado brasileiro começa a se comprometer com a 

conservação e preservação do meio ambiente por meio de sua participação em 

convenções e reuniões internacionais, como a Conferência Internacional promovida 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), em 1968, sobre a Utilização Racional e a Conservação dos Recursos da 

Biosfera. 

Já na década de 1970, com o aumento dos problemas ambientais, houve 

maior visibilidade e conscientização, levando os sistemas constitucionais a 

começarem a reconhecer o ambiente como valor a merecer tutela especial. Em 

1971, na cidade de Brasília, foi realizado o I Simpósio sobre Poluição Ambiental, 

onde pesquisadores e técnicos brasileiros e estrangeiros tinham como objetivo 

colher subsídios para estudos do problema da poluição ambiental no Brasil. 

Porém, somente após a participação da delegação brasileira na Conferência 

das Nações Unidas para o Ambiente Humano (UNCHE), em 1972, que ocorreu na 

cidade de Estocolmo, as medidas de conservação e controle foram efetivamente 

tomadas no Brasil.40 

O país começou a assumir no plano internacional uma postura ativa e 

alinhada com as convenções internacionais, que aos poucos foram 

internacionalizadas. Algumas convenções importantes que afetaram a indústria 

petrolífera as quais o Brasil é signatário e já foram internalizadas são: 

a) Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados 

por Poluição por Óleo, de 1969, a qual foi internalizada por meio do Decreto 

nº 79.437/77; 

b) Convenção Internacional para Prevenção da Poluição Causada por Navios, 

realizada em Londres, em 1973, alterada pelo Protocolo de 1978, concluído 

em Londres; bem como suas emendas de 1984 e seus anexos opcionais III, 

                                                           

40 D’Avignon, A. L. A. A inovação e os Sistemas de Gestão Ambiental na Produção: O Caso da Maricultura na 
Enseada de Jurujuba, 2001. Rio de Janeiro, Tese (Doutorado) – Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação de Engenharia da Universidade do Rio de Janeiro, 2001. 
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IV e V, a qual foi internalizada, junto com suas emendas e anexos, por meio 

do Decreto nº 2.508/98 (Marpol 73/78); 

c) Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de 

Poluição por Óleo, assinada em Londres, em 1990, sendo internalizada pelo 

Decreto nº 2.870/98.41 

Fortemente influenciado pelo cenário internacional, em 1973, foi criada pelo 

Decreto nº 73.030, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao 

Ministério do Interior, sendo o primeiro órgão independente de controle ambiental.  

Entretanto, somente em 1981, ocorreu o marco inicial de uma fase holística, 

onde o ambiente passa a ser protegido de maneira integral, como um sistema 

ecológico integrado (resguardam-se as partes a partir do todo), com autonomia 

valorativa (é, em si mesmo, bem jurídico) e com garantias de implementação 

(facilitação do acesso à justiça).42 

Foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) nos termos da Lei 

nº 6.938, que estabelecia seus objetivos, ações e instrumentos. De tal modo, 

incorporou de vez no ordenamento jurídico brasileiro o Estudo de Impacto 

Ambiental, instituiu um regime de responsabilidade civil objetiva para o dano 

ambiental, além de conferir ao Ministério Público, pela primeira vez, legitimação para 

agir nessa matéria. 

Dentre seus instrumentos estão o estabelecimento de padrões de qualidade 

ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o 

licenciamento ambiental e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras.   

 

 

                                                           

41 Chianca, M. H. C. Aspectos Ambientais que envolvem a Atividade de Exploração e Produção de Petróleo, 
2010. Rio de Janeiro, Monografia (Bacharelado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, 2010. 
42 Cysne, M.; Amador, T. Direito do Ambiente e Redacção Normativa: teoria e prática nos países lusófonos. 
UICN, Gland, Suíça, Cambridge, Reino Unido e Bona, Alemanha. Eds. 2000, p.36.  
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Na mesma lei foi constituído o: 

1. Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), integrado pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão deliberativo e normativo; 

 

2. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA43), executor da PNMA, cabendo-lhe a responsabilidade pelo controle 

e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental em 

âmbito nacional e regional; 

 

3. Orgãos estaduais e municipais de controle ambiental, que possuem as 

mesmas atribuições do IBAMA, porém, em nível local.44 

Com a promulgação da atual Constituição Federal em 1988, houve grande 

avanço quanto as questões ambientais. Em seu artigo 225, foi declarado que todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo à União, Estados 

e Municípios zelar pela proteção do mesmo e combater a poluição.45 

Em 1997, foi instituída a Lei nº 9.478, mais conhecida como a Lei do Petróleo, 

que faz referências ao meio ambiente. A mesma lei instituiu a Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), órgão regulador da indústria do petróleo e responsável pela 

definição de diretrizes para a participação do setor privado na pesquisa, exploração, 

refino, exportação e importação de petróleo e derivados.  

                                                           

43 O IBAMA foi criado em 1989 e assumiu os direitos, créditos, obrigações e receitas dos órgãos reguladores 
extintos – a SUDEHVEA (Superintendência da Borracha), o IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal), a SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente) e a SUDEPE (Superintendência do Desenvolvimento 
da Pesca). 
44

 Lustosa, Maria Cecília Junqueira. Meio Ambiente, Inovação e Competitividade na Indústria Brasileira: a cadeia 
produtiva do petróleo. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002. 
45

 Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em: 14 de março de 2016. 
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Pelo art. 8º da Lei do Petróleo cabe a ANP: “... IX – fazer cumprir as boas 

práticas de conservação e uso racional do petróleo, dos derivados e do gás natural e 

de preservação do meio ambiente”.46 

Em 1998, foi criada a Lei nº 9.605, a Lei de Crimes ambientais, de suma 

importância, pois estabelece sanções tanto para o poluidor quanto para os órgãos 

reguladores do meio ambiente. Dentre as sanções estão multas por infração 

administrativa que podem chegar até R$ 50 milhões. 

Mais especificamente para a indústria de petróleo, a legislação ambiental vem 

evoluindo de maneira positiva.  

Aos poucos e isoladamente, Resoluções do CONAMA específicas para a 

indústria de E&P foram criadas:  

 
i. Resolução 06/90, sobre a aplicação de dispersantes químicos em 

vazamentos, derrames e descargas de petróleo; 

ii. Resolução 23/94, sobre procedimentos específicos para o licenciamento das 

atividades relacionadas à exploração e lavra de jazida de combustíveis 

líquidos e gás natural, excluindo as atividades de sísmica e 

descomissionamento; 

iii. Resolução 265/00, sobre o derramamento de óleo na Baía de Guanabara e 

indústria do petróleo, determinando auditoria ambiental independente em 

todas as instalações da Petrobras; 

iv. Resolução 350/04, sobre o licenciamento ambiental específico das atividades 

de aquisição de dados sísmicos marítimos e em zonas de transição; 

v. Resolução 398/08, sobre conteúdo mínimo do Plano de Emergência 

Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição 

nacional; 

                                                           

46
 Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm> 

Acesso em: 14 de março de 2016. 
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vi. Resolução 472/15, sobre o uso de dispersantes químicos em derrames de 

óleo do mar. 

 

Dentre as resoluções do CONAMA, as de n°01/86, 23/94, 237/97 e 350/04 

compõem o atual arcabouço regulatório sobre o licenciamento ambiental das 

atividades marítimas de petróleo e gás, o que torna a regulação difusa e, às vezes, 

contraditória, significando insegurança jurídica para o processo de licenciamento.  

Além disso, tais resoluções são antigas, e não se adequam ao recentes 

avanços no gerenciamento da informação ambiental, nem se utilizam do atual 

conhecimento científico sobre os impactos e riscos das atividades de pesquisa e 

produção de petróleo e gás na plataforma continental brasileira.  

Por isso, em 2011, considerando a competência federal para o licenciamento 

das atividades realizadas no ambiente marinho, foi criada uma portaria ministerial 

para unificar a regulamentação pertinente.47  

A Portaria nº 422/2011, do Ministério do Meio Ambiente já se encontra em 

vigor e ela se aplica aos empreendimentos que ainda não tiveram seu licenciamento 

ambiental iniciado, e para os que já estão em andamento, sem prejuízos, desde que 

haja comum acordo entre o IBAMA e o empreendedor. 

Com a análise do desenvolvimento das políticas ambientais no Brasil, 

podemos perceber que, assim como o direito ambiental internacional, são bastante 

recentes. Parte da regulamentação específica da indústria do petróleo é mais atual 

ainda e foi elaborada depois de graves acidentes.  

Apesar disso, podemos observar que sua legislação está cada vez mais 

restritiva, tendendo a impor padrões ambientais mais elevados, porém, de maneira 

dispersa, sendo algumas de caráter geral e outras específicas do setor.  

                                                           

47 IBAMA “Perguntas frequentes” Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/perguntas-frequentes/licenciamento-
ambiental> Acesso em 1 de junho de 2016. 
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Levando em consideração as diferentes variáveis envolvidas na questão 

ambiental da indústria de óleo e gás, é necessário aperfeiçoar a coordenação de 

políticas para um planejamento integrado e eficiente, minimizando os riscos 

ambientais causados pela indústria, que podem ser devastadores. 
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2  Arcabouço Regulatório Ambiental para a Indústria de Petróleo e 
Gás no Brasil 
 

Este capítulo tem como objetivo analisar as principais medidas regulatórias 

que restringem as atividades de exploração e produção de óleo e gás no Brasil 

objetivando proteger o meio ambiente em âmbito nacional. 

 

2.3 O papel da ANP, do IBAMA e da Marinha do Brasil 
 

No sistema jurídico brasileiro, os principais órgãos fiscalizadores e 

controladores de atividades E&P offshore são a Marinha do Brasil, a ANP e o 

IBAMA. As responsabilidades de cada órgão mencionado são definidas pelo art. 27 

e seus incisos, da Lei Federal nº 9.966/00.  

De maneira resumida, pode-se dizer que a ANP trata preferencialmente da 

segurança de processo, a Marinha da segurança da embarcação e de navegação, e 

o IBAMA do licenciamento e proteção ambiental. É de suma importância que os três 

órgãos estejam interligados e atuem juntos, para aprimorar a fiscalização sob as 

empresas que exercem as atividades e diminuir os possíveis danos ambientais. 

 

Figura 1– Estrutura dos principais órgãos envolvidos na regulação da indústria de E&P no Brasil 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
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2.4 O papel do Estado 
 

A regulamentação pode ser definida como um aparato burocrático do Estado 

voltado para a regulação de determinados setores econômicos. Também pode ser 

vista como regras de conduta determinadas ou aceitas pela sociedade civil e 

impostas às indústrias tanto pelo poder Legislativo como pelo Executivo.48 Portanto, 

o Estado como administração pública, tem o dever de regulamentar e executar 

instrumentos que assegurem o cumprimento da legislação. 

No Brasil, o maior regulador quando se trata de proteção ambiental é a União; 

os estados-membros e os municípios têm se limitado a legislar sobre aspectos 

secundários da matéria. 

O arcabouço de regulações ambientais atual é bem vasto, porém não existe 

uma clara definição de competências, necessitando melhor organização, aplicação e 

eficácia. 

A União possui o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e seus principais órgãos 

ambientais são: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Os dois 

órgãos fazem parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), instituído 

pela Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

2.5 Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 
 

É considerada um marco na história da proteção ambiental, pois sua visão 

holística permite uma melhor abordagem de diversos problemas ambientais. Sua 

criação ocorreu pela Lei 6.938 de 1981. Tal política introduziu princípios e regras 

                                                           

48 D’avignon, A. L. A. A inovação e os Sistemas de Gestão Ambiental na Produção: O Caso da Maricultura na 
Enseada de Jurujuba, 2001. Rio de Janeiro, Tese (Doutorado) – Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação de Engenharia da Universidade do Rio de Janeiro, 2001. 
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consideradas indispensáveis atualmente, estabeleceu conceitos legais à cerca do 

meio ambiente e poluição, além de prever diversos instrumentos para colocar em 

prática suas diretrizes e objetivos. 

Dentre tais instrumentos, se evidenciam: 

i. Licenciamento Ambiental; 

ii. Avaliação de impactos ambientais; 

iii. Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

iv. Incentivos à produção e instalação de equipamentos para conservação e 

proteção ambiental; 

v. Criação de áreas protegidas pelo Poder Público Federal; 

vi. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e 

Cadastro Técnico de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

vii. Penalidades essenciais à preservação ou correção da degradação 

ambiental.49 

O foco do presente trabalho se dará na Avaliação de Impactos Ambientais 

(AIA) e no Licenciamento Ambiental, que são os instrumentos mais importantes da 

PNMA, principalmente para as atividades de óleo e gás. 

Além de tais mecanismos estabelecidos, a Política Nacional do Meio 

Ambiente criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).50 

 

2.5.1 SISNAMA 

 

Segundo Antunes,51 este sistema é claramente influenciado pelo modelo 

estabelecido pelo National Environmental Policy Act norte americano. 

                                                           

49 Lei nº 6.938 de 31 de Agosto de 1981. Art. 9. 
50 Lei nº 6.938 de 31 de Agosto de 1981. Art. 6. 
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Sua finalidade é estabelecer uma rede de agências governamentais, em 

diversos níveis da Federação, com o objetivo de assegurar mecanismos capazes de 

implementar a PNMA. 

O SISNAMA é formado por um órgão superior; um órgão consultivo e 

deliberativo; um órgão central; um órgão executor; diversos órgãos setoriais; órgãos 

seccionais e órgãos locais. Cada órgão possui atribuições específicas, sendo o 

exercício do poder de polícia em matéria ambiental, a principal delas. 

Porém, a fiscalização de atividades que degradam o meio ambiente por parte 

de tais órgãos, tem se revelado pouco eficiente. 

Seus órgãos formadores são: 

i. Órgão Superior: o Conselho de Governo; 

ii. Órgão Consultivo e Deliberativo: o CONAMA; 

iii. Órgão Central: o Ministério do Meio Ambiente; 

iv. Órgão Executor: o IBAMA; 

v. Órgãos Setoriais: órgãos da Administração Federal, direto, indireta ou 

fundacional voltados para a proteção ambiental ou disciplinamento de 

atividades utilizadoras de recursos ambientais; 

vi. Órgãos Seccionais: órgãos ou entidades estaduais responsáveis por 

programas ambientais ou pela fiscalização de atividades utilizadoras de 

recursos ambientais; 

vii. Órgãos Locais: as entidades municipais responsáveis por programas 

ambientais ou pela fiscalização de atividades utilizadoras de recursos 

ambientais. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

51 Antunes, P. B. A.  Direito Ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2010. 
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2.5.2 CONAMA 

 

É um órgão colegiado consultivo e deliberativo também criado pela Lei 

6.938/81 em seu art. 6º. 

Possui como finalidade, assessorar, estudar e propor ao Conselho de 

Governo, diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos 

naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 

compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à uma 

boa qualidade de vida. 

Portanto, o CONAMA é uma entidade de poder regulamentar em razão de 

expressa determinação legal.52 

Algumas de suas competências legais que estão estabelecidas no artigo 8º da Lei nº 

6.938/81 são: 

i. estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o 

licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser 

concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; 

ii. determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das 

alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos 

ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem 

como as entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação 

dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras 

ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas 

consideradas patrimônio nacional; 

iii. estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da 

poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante 

audiência dos Ministérios competentes; 

                                                           

52
 Antunes, P. B. A.  Direito Ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2010. 
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iv. estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 

da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 

ambientais, principalmente os hídricos.53 

 

2.5.3 IBAMA 

 

Criado pela Lei nº 7.735/89, é o resultado da extinção e reagrupamento, em 

um único órgão, de entidades encarregadas dos problemas ambientais brasileiros. O 

IBAMA foi criado sob forma de autarquia federal de regime especial,54 dotada de 

personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira, 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. 

Suas atribuições segundo o art. 2º da mesma lei são: 

i. Exercer o poder de polícia ambiental; 

ii. Executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às 

atribuições federais relativas ao licenciamento, ao controle da qualidade 

ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 

monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do 

Ministério do Meio Ambiente; 

iii. Executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com 

a legislação ambiental vigente. 

Pelo art. 10 da Lei que institui o PNMA, o IBAMA tem atribuição para 

supletivamente atuar no licenciamento ambiental que, como regra, é da atribuição 

dos Estados membros da Federação.55 

                                                           

53 Lei nº 6.938/81. Art. 8. 
54 Lei nº 7.735/89, art. 2º. 
55 Lei nº 6.938/81. Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão 
estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças 
exigíveis. 
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É, ainda, de competência do IBAMA, o licenciamento ambiental de obras e 

atividades com impacto regional ou nacional, conforme o § 4º do artigo 10 da Lei 

6.938/81.56 

Além disto, integram as competências do IBAMA: 

i. Propor ao CONAMA normas e padrões para implantação, acompanhamento e 

fiscalização do licenciamento previsto no artigo 10 da Lei; 

ii. Fiscalização supletiva da aplicação e do controle dos padrões de qualidade 

ambiental. Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de 

projetos de entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a 

recuperação de recursos ambientais, afetados por processos de exploração 

predatórios ou poluidores. 

 

2.6 O Licenciamento Ambiental 
 

O Licenciamento Ambiental passou a ser exigido a partir de 1981, com a Lei 

da PNMA. Atualmente o assunto vem sendo tratado em diversos textos legais, na 

própria lei 6.938/81 e algumas Resoluções CONAMA como a nº 01/86 e a nº 237/97, 

que serão comentadas posteriormente. 

É o instrumento mais importante dentre os estipulados pela PNMA. Também 

encontra guarida constitucional no artigo 225, em seu § 1º, inciso IV.57 

É definido como um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades que utilizam recursos naturais, ou consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras do meio-ambiente.58 

                                                           

56 Art. 10, § 4º Compete ao IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de atividades e obras 
com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional. 
57

 Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em: 14 de março de 2016. 
58 Lei nº 6.938/81. Art. 10. 
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Já a licença ambiental em si é caracterizada como sendo o ato administrativo 

pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e 

medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, 

pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos 

ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental.59 

Quanto ao âmbito da competência de implementação, atividades que 

envolvam a circunscrição de mais de um estado-membro, ou que estejam 

localizadas dentro das águas territoriais, da plataforma continental, da zona 

econômica exclusiva, de terras indígenas ou em áreas de conservação sob a 

responsabilidade da União, necessitam de autorização da instituição federal que 

cuida do meio ambiente (o IBAMA). 

Cabe aos órgãos ambientais estaduais autorizar atividades desenvolvidas nos 

estados. Logo, a principal agência de licenciamento é a agência estadual 

pertencente ao SISNAMA.  

Apesar da competência das agências estaduais, os critérios utilizados para o 

licenciamento são estabelecidos pelo CONAMA e autoridades federais. Dentre tais 

critérios, os básicos para obtenção de uma licença são: 

● Diagnóstico ambiental; 

● Descrição da ação proposta e suas alternativas; 

● Indenização de impactos previsíveis significantes, positivos e negativos60. 

O processo de licenciamento ocorre em três etapas, separadas e sucessivas, 

em simetria com a tríplice seqüência do cronograma do empreendimento, isto é, 

planejamento, implantação e operação.61  

                                                           

59 Resolução CONAMA no 237/97, art. 1, inciso II. 
60 Antunes, P. B. A. Proteção Ambiental nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo Aspectos 
Jurídicos. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 78. 
61 Maurício Cysne e Teresa Amador, Direito do Ambiente e Redacção Normativa: teoria e prática nos países 
lusófonos. UICN, Gland, Suíça, Cambridge, Reino Unido e Bona, Alemanha. Eds. 2000, p.43. 
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São elas: 

i. Licença Prévia (LP): para a fase de planejamento da atividade, e contém os 

requisitos básicos que devem ser observados nas fases de localização, 

instalação e operação, observando as normas municipal, estadual e federal 

para o uso do solo; 

ii. Licença de Instalação (LI): que autoriza o início da implementação, conforme 

especificações constantes do projeto executivo aprovado; 

iii. Licença de Operação (LO): que autoriza, depois das necessárias verificações, 

o começo da implementação da atividade, e seus métodos para controle da 

poluição, conforme o previsto nas licenças preliminar e de instalação.62 

Em circunstâncias diversas, haverá outras licenças necessárias, além das 

mencionadas acima. 

Assim, o IBAMA tem, geralmente, observado o seguinte trâmite para cada 

uma das licenças já mencionadas: 

 

Figura 2– Resumo esquemático dos principais passos do licenciamento ambiental 
 

 
Fonte: IBAMA (2016) 

 

 

                                                           

62 Antunes, P. B. A. Proteção Ambiental nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo Aspectos 
Jurídicos. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 80. 
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Figura 3– Resumo esquemático dos principais passos do licenciamento ambiental 

 
Fonte: IBAMA (2016) 

 
 
 
 

Figura 4– Resumo esquemático dos principais passos do licenciamento ambiental 

 
Fonte: IBAMA (2016) 

 

Quanto às Resoluções CONAMA que tratam do licenciamento ambiental, 

foram expedidas: (i) 01/86; (ii) 09/87 e (iii) 237/97, sendo a última a mais importante. 

Esta Resolução estabelece diretrizes mínimas a serem observadas nos processos 

de licenciamento ambiental. 

Estas diretrizes são compostas de oito ações possíveis: 

i. Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários 

ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser 

requerida; 
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ii. Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 

documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida 

publicidade; 

iii. Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA , dos 

documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de 

vistorias técnicas, quando necessárias; 

iv. Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da 

análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, 

quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os 

esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

v. Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 

pertinente; 

vi. Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo 

haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e 

complementações não tenham sido satisfatórios; 

vii. Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

viii. Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 

publicidade.63 

Além dessas diretrizes, recentemente foi publicado a Lei Complementar nº 

140/2011, que discorre sobre a competência estadual e federal para o 

licenciamento, tendo como fundamento a localização do empreendimento. 

Também importante a se comentar é a Resolução CONAMA nº1/86, que 

regula a preparação do Estudo de Impacto Ambiental e seu consequente Relatório 

de Impacto do Meio Ambiente (EIA/RIMA) para o licenciamento ambiental de 

atividades que possam modificar o meio ambiente. 

                                                           

63 Resolução CONAMA Nº 237 de 1997, art. 10º. 
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No Brasil, o EIA/RIMA é uma imposição constitucional. Pelo art. 225 §1º, 

inciso IV, é exigido na forma da lei, estudo prévio de impacto ambiental, para 

instalação de qualquer obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente.64 

Nos termos da Lei nº 6.938/81 e das Resoluções CONAMA nº 01/86 e nº 

237/97, o órgão ambiental responsável exigirá ou não o EIA no processo de 

licenciamento ambiental. De acordo com o art. 5º da Resolução nº 01/86, o 

EIA/RIMA deve seguir, pelo menos, estas diretivas gerais: 

 

i. Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 

ii. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas 

fases de implantação e operação da atividade; 

iii. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 

pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 

todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; 

iv. Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 

implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.65 

 

Ao determinar a execução de um EIA/RIMA, a agência ambiental competente 

poderá fixar diretivas a mais de acordo com as peculiaridades dos projetos. Também 

determinará um prazo final para receber comentários de agências governamentais e 

outras partes interessadas e, sempre que julgar necessário, promoverá uma 

Audiência Pública para discutir o projeto.66 Todas as despesas e custos referentes à 

realização do EIA/RIMA, são por conta do proponente/empreendedor.67 

                                                           

64 Artigo 225, § 1º, IV, da Constituição Federal de 1988. 
65 Resolução CONAMA Nº 01 de 1986, art. 5º. 
66 Resolução CONAMA Nº 09, de 1987. 
67 Resolução CONAMA Nº 01 de 1986, art. 8º. 
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3.4.1  O Licenciamento ambiental de Atividades da Indústria do Petróleo 

 

Tendo em vista a especificidade e importância da Indústria Petrolífera, foram 

elaboradas as Resoluções CONAMA nº 23/94 e nº 350/04, porém não deixando de 

se aplicar as Resoluções 01/86 e 237/97, assim como as regras gerais da Lei 

6.938/81, e no que couber, as portarias expedidas pela ANP.  

Em seu artigo 3º, a Resolução nº 23/94 estabelece que a exploração e lavra 

de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural dependerão de prévio 

licenciamento ambiental nos termos estabelecidos pela mesma. 

Por exploração e lavra de jazidas, entende-se: pesquisa geológica,68 

perfuração,69 e produção,70 segundo seu artigo 2º. 

 

Tais licenças são descritas pelo quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

68 Medições gravimétricas, magnéticas e sísmicas, permitem o mapeamento das estruturas rochosas e 
composições do subsolo e a definição do local com maior probabilidade de um acúmulo de óleo e gás.  
69 A perfuração visa viabilizar o acesso às reservas de óleo ou gás e as atividades de produção. 
70 A produção envolve atividades de extração de petróleo ou gás de uma jazida e de preparo para a sua 
movimentação. 
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Quadro 2 – Quadro com procedimentos para licenciamento ambiental na indústria de petróleo 

 

Atividade E&P 
Licença 
Ambiental 

Estudo Ambiental 
Aplicável 

Regulamentação 
Aplicável 

Sísmica 

Licença para 
Pesquisa Sísmica  
(LPS) 

Estudo Ambiental de Sísmica e 
Relatório de Impacto Ambiental 
de Sísmica (EAS/RIAS) 

CONAMA nº 350/04 
e Portaria 

422/2011 

Perfuração 
Licença Prévia para 
Perfuração (LPper) 

Relatório de Controle 
Ambiental  (RCA) 

CONAMA nº 23/94 e 
Portaria 

422/2011 

Pesquisa para 
Produção 

Licença Prévia para 
Perfuração  (LPpro) 

Estudo de Viabilidade 
Ambiental  (EVA) 

CONAMA nº 23/94 e 
Portaria 

422/2011 

Desenvolvimento 
Licença de 
Instalação  (LI) 

Estudo e Relatório de 
Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) ou Relatório de 
Avaliação Ambiental (RAA) 

CONAMA nº 23/94 e 
Portaria 

422/2011 

Produção 
Licença de 
Operação (LO) 

Projeto de Controle 
Ambiental  (PCA) 

CONAMA nº 23/94 e 
Portaria 

422/2011 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

O controle e a expedição dessas licenças são de competência do IBAMA e, 

quando couber, dos órgãos estaduais de meio ambiente. Para a concessão das 

referidas licenças, os órgãos ambientais competentes poderão solicitar de diversos 

instrumentos conforme disposições do artigo 6º da CONAMA nº 23/94: 

I. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA e respectivo RIMA, de acordo com 

as diretrizes gerais fixadas pela Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 

1986;  

II. RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA, elaborado pelo 

empreendedor, contendo a descrição da atividade de perfuração, riscos 

ambientais, identificação dos impactos e medidas mitigadoras;  

III. ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA, elaborado pelo 

empreendedor, contendo plano de desenvolvimento da produção para a 

pesquisa pretendida, com avaliação ambiental e indicação das medidas de 

controle a serem adotadas; 
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IV. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL - RAA, elaborado pelo 

empreendedor, contendo diagnóstico ambiental da área onde já se encontra 

implantada a atividade, descrição dos novos empreendimentos ou ampliações, 

identificação e avaliação do impacto ambiental e medidas mitigadoras a serem 

adotadas, considerando a introdução de outros empreendimentos; 

V. PROJETO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA, elaborado pelo 

empreendedor, contendo os projetos executivos de minimização dos impactos 

ambientais avaliados nas fases da LPper, LPpro e LI, com seus respectivos 

documentos.71 

O IBAMA, junto ao concessionário, ajustará Termo de Referência para 

elaboração do RCA, EIA/RIMA ou do RAA, exigidos em cada uma das fases do 

licenciamento.  

Em síntese, o licenciamento ambiental específico para atividades de E&P 

busca conciliar o dinamismo da atividade com a proteção ambiental, de maneira ágil 

e efetiva.  O que é de extrema necessidade, tendo em vista as particularidades 

dessa indústria e seu alto impacto ambiental. 

Porém, mesmo com a criação de regulações específicas, verifica-se que a 

legislação brasileira para o licenciamento ambiental das atividades da indústria do 

petróleo ainda é inadequada e incapaz de responder muitas das questões e 

problemas práticos enfrentados tanto pelos órgãos ambientais competentes como 

pelos empreendedores.72 

 

2.7 Fiscalização e Penalidades 
 

O IBAMA, sendo o órgão executor do SISNAMA, tem como atribuições legais 

executar e fazer executar a política nacional e as diretrizes fixadas para o meio 

ambiente como determinado na Lei nº 6.938/81.  

                                                           

71 Resolução CONAMA Nº 23 de 1994, art. 6º. 
72 Antunes, P. B. A. Proteção Ambiental nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo Aspectos 
Jurídicos. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 91. 
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Quanto ao licenciamento, cabe-lhe, não apenas licenciar, mas também 

monitorar e fiscalizar o cumprimento das condicionantes pertinentes nas licenças 

concedidas sob sua responsabilidade. 

Sua fiscalização não se limita às questões do licenciamento ambiental, mas 

também sobre todas as atividades e empreendimentos que tenham reflexos no meio 

ambiente. 

Com base no artigo 21 do Decreto nº  99.274/90, o proprietário de 

estabelecimento, ou o seu preposto responsável, permitirão, sob as penas da lei, o 

ingresso da fiscalização no local das atividades potencialmente poluidoras, para 

inspeção de todas as suas áreas. As autoridades policiais, quando necessário, 

deverão prestar auxílio aos agentes fiscalizadores no exercício de suas atribuições. 

Caso as medidas necessárias à preservação não sejam cumpridas e sejam 

causados danos ambientais, os transgressores estarão sujeitos a penalidades 

previstas em documentos legais, dentre os quais, o mais importante, a Lei nº 

9.605/98 – Lei dos Crimes Ambientais e o Decreto nº 3.179/99, que a regulamentou. 

Os dois abrangem os aspectos da ação e do processo penal, os crimes contra o 

meio ambiente e as infrações administrativas. 

A Lei dos Crimes Ambientais define a responsabilidade da pessoa jurídica – 

administrativa, civil e penal – e permite também incriminar a pessoa física autora da 

infração entre outros atos.  

Especificamente no que se refere ao licenciamento ambiental, as sanções 

poderão alcançar a suspensão ou cancelamento de registro, licença ou autorização, 

a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais e a perda ou suspensão da 

participação em financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito.  

Para o setor de petróleo e gás, é passível de detenção e multa o 

empreendedor que construir, reformar, ampliar ou fazer funcionar, em qualquer parte 

do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores 

sem licença dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e 

regulamentos pertinentes, executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais 
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sem a competente permissão deixando de recuperar a área pesquisada ou 

explorada.  

Para a concedente de licença, a punição recai àquele que conceder licença 

ou autorização em desacordo com as normas ambientais, para atividades, obras ou 

serviços cuja realização dependa de ato autorizativo do poder público, também 

deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental ou dificultar ação 

fiscalizadora do poder público, deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade 

competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou 

irreversível.   

Como observado, a Lei nº 9.605/98 estabelece obrigações e sanções aos dois 

lados do empreendimento que tenha impacto ambiental, sendo por isso de suma 

importância para a legislação ambiental. 
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3 Regulações Ambientais Internacionais para a Indústria de 
Petróleo e Gás 

 

Este capítulo pretende abordar elementos regulatórios essenciais para a 

proteção e preservação do meio ambiente que concerne à indústria de petróleo e 

gás em países reconhecidos internacionalmente como referência em segurança 

operacional e preservação do meio ambiente. 

 

3.1 Estados Unidos da América (EUA) 
 

3.1.1 Entidades Reguladoras 

 

As principais entidades reguladoras que podem ter juridisção sobre a extração 

de óleo e gás são: 

● Department of Interior (DOI) – Departamento do Interior, que regula a 

extração de óleo e gás em terras federais; 

● Bureau of Land Management (BLM) – Escritório de Gerenciamento de Terras, 

que regula o desenvolvimento, exploração e produção de óleo em 

propriedades federais onshore; 

● Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) e Bureau of Safety and 

Environmental Enforcement (BSEE) – Escritório de Gerenciamento de 

Energia Oceânica e Escritório de Supervisão da Segurança e do Meio 

Ambiente, respectivamente. Os dois gerenciam operações de produção de 

óleo offshore; 
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● Office of Natural Resources Revenue (ONRR) – Escritório da Receita dos 

Recursos Naturais, que tem como função recolher os royalties73 pela 

produção onshore e offshore para o governo; 

● Bureau of Indian Affairs (BIA) – Escritório de Assuntos Indígenas, que junto 

ao BLM, regula a produção de óleo em terras indígenas; 

● Department of Energy (DOE) – Departamento de Energia, que lida com a 

Reserva Estratégica de Petróleo74, realiza pesquisas de energia, e coleta e 

analisa dados da indústria energética; 

● Environmental Protection Agency (EPA) – Agência de Proteção Ambiental, 

que fiscaliza questões ambientais, de saúde e segurança. 

A estrutura institucional dos EUA esteve recentemente em fase de transição. 

Tal reforma se deu em função da explosão da plataforma Deepwater Horizon.75 

O governo Obama realizou as mudanças mais agressivas e abrangentes na 

história da regulação de petróleo e gás offshore e fiscalização dos EUA, fortalecendo 

requisitos desde projeto até segurança do trabalho. 

Uma das principais mudanças foi a extinção da antiga agência Minerals 

Management Service (MMS) que pertencia ao DOI e tinha missões conflitantes como 

a de promover o desenvolvimento dos recursos naturais, aplicar as normas de 

segurança, e maximizar as receitas de operações offshore. Por esse conflito de 

interesses, não conseguia suportar os desafios de supervisionar a indústria offshore 

do país. 

Então, para removê-los houve uma separação e clarificação de seus objetivos 

através de três agências, com recursos adicionais necessários para o cumprimento 

                                                           

73 Royalties - Royalty é uma palavra de origem inglesa que se refere a uma importância cobrada pelo proprietário 
de uma patente de produto, processo de produção, marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir 
seu uso ou comercialização. No caso do petróleo, os royalties são cobrados das concessionárias que exploram a 
matéria-prima, de acordo com sua quantidade. O valor arrecadado fica com o poder público.  
74 Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA é a maior reserva emergencial de petróleo bruto em propriedade do 
governo no mundo. 
75 BSEE. “Regulatory Reform”. Disponível em: <http://www.bsee.gov/About-BSEE/BSEE-History/Reforms/ 
Reforms/>. Acesso em: 16 de junho de 2016. 
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de suas missões. Tal mudança visou também fornecer uma estrutura que garanta 

que as avaliações ambientais sejam sólidas e os potenciais impactos ambientais das 

atividades propostas tenham peso proporcional durante a tomada de decisões 

relacionadas com a gestão de recursos. Houve uma complementação do papel da 

análise ambiental nas novas agências por meio de vários mecanismos estruturais e 

organizacionais. 

Dentre as alterações, a avaliação ambiental das áreas destinadas à 

exploração e produção passou a ser realizada pelo BOEM e a fiscalização da 

conformidade ambiental durante as operações, assim como a análise e aplicação do 

plano de resposta ao derramamento de óleo tornou-se responsabilidade do BSEE.76 

A Agência de Proteção Ambiental e a Guarda Costeira EUA também estão 

envolvidos em aspectos específicos da regulamentação offshore e assuntos 

relacionados.  

 

3.1.1.1 Bureau of Safety and Environmental Enforcement 

 

O BSEE lida com a segurança, preparação para emergências, 

responsabilidade ambiental e conservação dos recursos de petróleo e gás natural, 

suas principais funções são:  

i. desenvolvimento de um programa regulatório através de normas e 

regulamentos que enfatizem uma cultura de segurança em todas as 

atividades offshore; 

ii. preparação de plano de resposta a derramamentos de óleo, incluindo a 

aprovação dos planos dos operadores offshore a fim de garantir que os 

mesmos estejam em conformidade com os requisitos regulamentares; 

                                                           

76 BSEE. “History”. Disponível em: <http://www.bsee.gov/About-BSEE/BSEE-History/index/>. Acesso em: 15 de 
junho de 2016. 
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iii. fiscalização ambiental com foco no cumprimento pelos operadores de todas 

as normas ambientais aplicáveis, regras estabelecidas nos contratos, planos 

e autorizações; 

iv. financiamento de pesquisas científicas para melhorar a informação e a 

tecnologia necessária para construir e manter a capacidade organizacional, 

técnica e intelectual.77 

O BSEE realiza inspeções programadas anuais das instalações offshore de 

petróleo e gás, podendo ser com ou sem aviso prévio. A inspeção anual examina 

todos os equipamentos de segurança para evitar explosões, incêndios, vazamentos 

ou outros acidentes graves.78 As inspeções realizadas possuem três categorias de 

ações pelo BSEE no caso do descumprimento de algum item, o fechamento da 

instalação, a parada de algum equipamento ou sistema ou uma advertência.79 

Além das ações citadas, o BSEE pode aplicar a cada violação uma 

penalidade de até US$ 40.000 por dia caso o operador não a corrija no prazo; ou 

caso a violação tenha representado ameaça de danos graves, danos à vida humana 

ou ao meio ambiente.80 

Além das ferramentas utilizadas pelo BSEE para garantir a conformidade com 

as regulamentações, tais como as notificações de atendimento às não 

conformidades e as penalidades, o BSEE avalia continuamente o desempenho total 

dos operadores offshore. 

                                                           

77 BSEE. “History”. Disponível em: <http://www.bsee.gov/About-BSEE/BSEE-History/index/>. Acesso em: 15 de 
junho de 2016. 
78 BSEE. “Inspection Programs”. Disponível em: <http://www.bsee.gov/Inspection-and-Enforcement/Inspection-
Programs/Inspection-Programs/>. Acesso em: 16 de junho de 2016. 
79 BSEE. “Potential Incident of Noncompliance - PINC”. Disponível em: <http://www.bsee.gov/Inspection-and-
Enforcement/Enforcement-Programs/Potential Incident-of-Noncompliance---PINC/>. Acesso em: 16 de junho de 
2016. 
80 BSEE. “Inspection Programs”. Disponível em: <http://www.bsee.gov/Inspection-and-Enforcement/Inspection-
Programs/Inspection-Programs/>. Acesso em: 16 de junho de 2016. 
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Caso o BSEE considere inaceitável o desempenho operacional de uma 

empresa, o órgão pode recomendar ao BOEM que a nomeação da empresa como 

operador seja revogada, além de outras ações de controle. 81 

Vale mencionar ainda que o BSEE também é responsável pelas atividades de 

descomissionamento, conforme estabelecido em legislação específica (43 U.S. 

Code 1334 e 30 CFR 250).82 

 

3.1.1.2 Bureau of Ocean Energy Management 

 

O BOEM é o órgão responsável por promover a independência energética, a 

proteção ambiental e o desenvolvimento econômico por meio de uma gestão 

responsável, com base científica, dos recursos energéticos marítimos convencionais 

e renováveis. 

Suas principais funções são: 

i. o desenvolvimento do programa quinquenal de concessão da plataforma 

continental para exploração de petróleo e gás natural; 

ii. supervisão dos recursos de petróleo, gás e outros recursos minerais offshore; 

iii. realização de inventário das reservas de petróleo e gás, projeções de 

produção e avaliações econômicas que assegurem o recebimento do valor de 

mercado justo pelos contribuintes norte-americanos das áreas offshore 

concedidas; 

iv. realização de revisões ambientais, incluindo análises do National 

Environmental Policy Act (NEPA) e documentos de conformidade para cada 

etapa de planejamento do desenvolvimento da energia.83 

                                                           

81 BSEE. “Performance Improvement Plans”. Disponível em:<http://www.bsee.gov/Inspection-and-
Enforcement/Enforcement-Programs/Performance_improvement_Plans/>. Acesso em: 16 de junho de 2016. 
82 BSEE. “Decommissioning Offshore Platforms”. Disponível em: <http://www.bsee.gov/Exploration-and-
Production/Decomissioning/index/>. Acesso em: 16 de junho de 2016. 
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Ademais, os cientistas da BOEM conduzem e supervisionam estudos 

ambientais para pautar as decisões políticas relacionadas à gestão de energia e 

recursos minerais marinhos na Outer Continental Shelf (OCS)84. 

Além disso, os EUA possuem uma agência federal independente encarregada 

de investigar acidentes químicos industriais, incluindo vazamentos relacionados à 

operações de petróleo e gás, que resultem em fatalidades, ferimentos graves ou 

danos materiais substanciais chamada The Chemical Safety Board. 

 

3.1.1.3 United States Coast Guard 

 

A Guarda Costeira dos Estados Unidos (USCG), dentro do Department of 

Homeland Security (DHS)85, é um serviço marítimo, militar, com diversas missões. 

Seus papéis principais são proteger as pessoas, o meio ambiente e interesses 

econômicos e de segurança dos EUA em qualquer região marítima em que possam 

estar em risco, incluindo as águas internacionais e da costa da Americana, portos e 

vias navegáveis no interior do país. 

"A Guarda Costeira deve cumprir ou ajudar na execução de todas as 

leis federais aplicáveis em, abaixo, e sobre o alto mar e águas 

sujeitas à jurisdição dos Estados Unidos; deve encarregar-se da 

vigilância ou interdição de aérea marítima para fazer cumprir ou 

ajudar na execução das leis dos Estados Unidos; deverá administrar 

leis, promulgar e fazer cumprir regulamentos para a promoção da 

segurança de pessoas e bens no e sob o alto mar e águas sujeitas à 

jurisdição dos Estados Unidos cobrindo todos os assuntos não 

                                                                                                                                                                                     

83 BOEM. “About BOEM”. Disponível em: <http://www.boem.gov/About-BOEM/>. Acesso em: 16 de junho de 
2014. 
84 A OCS é a parte da plataforma continental internacionalmente reconhecida dos Estados Unidos que não é 
abrangida  pelas jurisdições dos Estados individuais dos EUA. 
85 O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (United States Department of Homeland Security), 
é um departamento do governo dos Estados Unidos da América cuja responsabilidade é proteger o território dos 
EUA contra ataques terroristas e agir em caso dedesastres naturais. 
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especificamente delegados por lei a algum outro departamento 

executivo... ", 14 USC 2 - Sec. 2 "deveres primários". 

Assim, os papéis fundamentais da Guarda Costeira incluem: 

● Segurança Marítima; 

● Mobilidade Marítima; 

● Defesa Nacional; 

● Proteção de Recursos Naturais. 

Específicamente para o OCS, a USCG regula a segurança de pessoas e bens 

nas instalações e navios que participam das atividades do OCS, e a segurança da 

navegação. A USCG é também responsável por regulamentos de segurança em 

instalações no OCS, conforme especificado no Maritime Transportation Security Act, 

e têm selecionado deveres para regular portos de águas profundas como os 

enumerados no Deepwater Ports Act.86 

 

3.1.1.4 Environmental Protection Agency   

 

A EPA é uma agência independente que se reporta diretamente ao 

presidente, sendo a principal responsável por regular determinadas atividades 

ambientais no OCS, especificamente em relação à qualidade da água e do ar. 

Com as alterações de 1990 no Clean Air Act87, foi transferida do DOI para a 

EPA, a competência de estabelecer requisitos com o intuito de controlar a poluição 

do ar vindo de fontes no OCS, assim mantendo os padrões Estatais e Federais de 

qualidade do ar ambiente para todas as áreas.  

                                                           

86 Haug, L.T. DET NORSKE VERITAS, Report for Oljeindustriens Landsforening/Norsk Oljevernforening For 
Operatørselskap OLF/NOFO - Summary of differences between offshore drilling regulations in Norway and U.S. 
Gulf of Mexico. Noruega, 2010. 
87 O Clean Air Act é uma lei federal dos Estados Unidos projetada para controlar a poluição do ar em nível 
nacional. É uma das primeiras e mais influentes leis ambientais modernas dos Estados Unidos, e uma das leis 
mais abrangentes sobre qualidade do ar no mundo. 
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O Clean Water Act de 1977 é a primeira lei que regula a descarga de 

poluentes em todas as águas superficiais dos EUA. Nos termos desta lei, a EPA 

requer uma permissão chamada: Sistema Nacional de Descarga de Poluentes 

(National Pollutant Discharge Elimination System) que deve ser obtida pelos 

proprietários/operadores, antes de qualquer poluente ser liberado. 

O propósito da EPA é assegurar que: 

i. Os americanos estejam protegidos contra riscos significativos para a saúde 

humana e meio ambiente; 

ii. Os esforços nacionais para reduzir o risco ambiental sejam baseados na 

melhor informação científica disponível; 

iii. Leis federais que protegem a saúde humana e o ambiente sejam aplicadas de 

forma justa e efetiva; 

iv. Todos os aspectos da protecção do ambiente sejam uma consideração 

integral das políticas norte-americanas; 

v. Todas as partes da sociedade tenha acesso a informações precisas que 

sejam suficientes para participar efetivamente na gestão de riscos ambientais 

e de saúde humana; 

vi. A protecção do meio ambiente contribua para tornar as comunidades e 

ecossistemas diversos, sustentáveis e economicamente produtivos; 

vii. Os Estados Unidos desempenhe um papel de liderança ao lidar com outras 

nações para proteger o meio ambiente global. 

 

A figura 4.1 deixa explícito as principais agências que regulam as atividades offshore 

nos EUA. 
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Figura 5– Estrutura dos principais órgãos envolvidos na regulação da indústria de E&P nos EUA 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 
 
 
 

3.1.2 Regulações  

 

Cada Estado tem suas próprias agências que regulam o desenvolvimento, a 

exploração e produção de atividades petrolíferas. Essas agências emitem licenças 

para perfuração e controlam o transporte em oleodutos dentro das fronteiras do 

Estado.  

Também possuem seu próprio departamento regulador de problemas 

envolvendo meio ambiente, saúde e segurança em operações de óleo e gás. 

Portanto, a indústria de exploração e produção nos EUA é dirigida por 

regulações do governo federal e estadual. Tais regulações dependerão se a 

localização das jazidas está em áreas federais, estaduais ou se são propriedade 

privada, e ainda se a localização é onshore ou offshore. 
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Geralmente, atividades onshore em terras federais são reguladas pelos atos: 

● Mineral Leasing Act de 1920; 

● Mineral Leasing Act for Acquired Lands de 1947. 

Já o desenvolvimento de atividades offshore, que é a parte a ser melhor 

explorada por esse trabalho, é regulado pelo Outer Continental Shelf Lands Act 

(OCSLA)88 de 1953, que já foi alterado por diversas vezes desde sua promulgação.  

Algumas legislações e regulações específicas para atividades offshore: 

 

Quadro 3 – Quadro com legislações e regulações para indústria offshore nos EUA 

 
Outer Continental Shelf Lands Act and Outer Continental Shelf Reform Act of 2010 
 
Oil Spill Response Act 
 
Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 
 
Code of Federal Regulations: 30 CFR 250, 254; 33 CFR 140-147; 40 CFR 300; 46 
CFR 108-111 
 
National Environmental Policy Act 

 
Fonte: Dagg (2011) 

 

Sob o OCSLA, o secretário do Interior é responsável pela administração da 

exploração mineral e desenvolvimento da OCS. A Lei autoriza o secretário a realizar 

programas de concessão, emitindo licenças às empresas de exploração e produção, 

assim como a conduzir um programa de regulamentação conforme necessário para 

a execução das disposições na Lei.  

Também autoriza a regulamentação da segurança no local de trabalho nas 

plataformas pela Guarda Costeira. 

                                                           

88 Government of the United States, Outer Continental Shelf Lands Act, Public Law 212, Ch. 345, 67 Stat. 462, 
43U.S.C. 1331-1356a. 
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Portanto, a OCSLA atribui responsabilidades regulatórias para várias 

agências, tratando das funções para cumprir os regulamentos prescritivos dessas 

agências e as sanções em caso de descumprimento.89 

Há também estatutos de aplicação geral com provisões específicas à certas 

questões que os reguladores aplicam de maneira similar, a outras atividades 

industriais e marítimas. Estes incluem estatutos para uma variedade de objetivos 

específicos, incluindo a proteção do ambiente, segurança da navegação e 

prevenção de poluição por hidrocarbonetos.90 

Porém, a OCSLA não está totalmente integrada com diversas outras leis 

mencionadas acima, aplicáveis à plataforma continental, levando a um quadro legal 

para atividades offshore não totalmente coerente ou harmonizado. 

 

3.1.2.1 Licenciamento – Programa Quinquenal 

 

O BOEM tem a responsabilidade de supervisionar do início ao fim o 

licenciamento de atividades de petróleo de gás dentro do OCS. Pela seção 18 do 

OCSLA, é exigido que o Secretário do Interior prepare um programa de concessão 

de óleo e gás que consiste em uma proposta de vendas de licenças com duração de 

5 anos, mostrando o tamanho, o momento e localização da atividade licenciada com 

a maior precisão possível.  

Este programa de cinco anos deve equilibrar as prioridades de satisfazer as 

necessidades energéticas nacionais, de maneira ambientalmente saudável e segura 

e retorno o de mercado justo para o contribuinte. 

 

                                                           

89 Lindøe, P.H.; Baramb, M.; Paterson, J. “Robust Offshore Risk Regulation – an Assessment of US, UK and 
Norwegian Approaches”. Paper presented at ESREL2012, Helsinki, 25-29 June, 2012.   
90 Dagg, Jennifer; Holroyd, Peggy; Lemphers, Nathan, Lucas, Randy and Thibault, Benjamin. Comparing the 
Offshore Regulatory Regimes of the Canadian Arctic, the U.S., the U.K., Greenland and Norway. Canada. The 
Pembina Institute, 2011.  
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Por lei, o governo federal deve tomar oito fatores em consideração no 

desenvolvimento do Programa Quinquenal: 

i. Características geográficas, geológicas e ecológicas das áreas do 

planejamento; 

ii. Um equilíbrio entre os benefícios do óleo e gás e os riscos ambientais dentre 

as regiões; 

iii. Localização das áreas consideradas para o licenciamento no que diz respeito 

aos mercados e necessidades regionais e nacionais de energia; 

iv. Localização das áreas consideradas para o licenciamento levando em 

consideração as outras utilizações do mar e do fundo marinho; 

v. Interesse manifestado pelos potenciais produtores de petróleo e gás; 

vi. As leis, metas e políticas dos estados afetados; 

vii. Sensibilidade ambiental e produtividade marinha; 

viii.  Estudos e análises de impacto ambiental, incluindo as conclusões das 

Declarações de Impacto Ambiental elaboradas pelo programa de cinco anos.91 

Qualquer venda específica de licença a ser realizada, deve estar incluída em 

um programa de cinco anos já aprovado.  

Uma venda de licença não pode ser adicionada mais tarde em um Programa 

de cinco anos já existente sem um ato do Congresso. 

O processo de preparação de um programa de cinco anos inclui três períodos 

de comentários separados, dois projetos de propostas separados, um projeto de 

proposta final, a aprovação final do secretário, e o desenvolvimento de uma 

Declaração de Impacto Ambiental – Environmental Impact Statement (EIS).  

Este processo legal normalmente leva cerca de dois anos e meio.  

                                                           

91 BOEM. “Five-Year Outer Continental Shelf (OCS) Oil and Gas Leasing Program”. Disponível em: 
<http://www.boem.gov/Five-Year-Program-Details/>. Acesso em: 24 de junho de 2016. 
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O programa de cinco anos ocorre em coordenação com várias agências 

federais, estaduais, e locais. Após o Secretário do Interior aprová-la, a proposta final 

do Programa Quinquenal é enviada ao Presidente e ao Congresso. Depois de no 

mínimo 60 dias, o secretário pode aprovar o programa. 

As atividades de licenciamento e operações no OCS estão sujeitos às 

exigências de cerca de 30 leis federais administradas por vários departamentos e 

agências federais. Em adição ao OCSLA, outras leis que podem ser aplicadas à 

exploração no OCS, desenvolvimento e produção incluem, mas não estão limitados 

à: 

● National Environmental Policy Act (NEPA)  

● Endangered Species Act  

● Coastal Zone Management Act  

● Federal Water Pollution Control Act  

● Ports and Water Safety Act  

● Marine Mammal Protection Act  

● Clean Air Act  

● National Historic Preservation Act 

● Oil Pollution Act  

● Federal Oil and Gas Royalty Management Act 92 

Como visto anteriormente, o processo de licenciamento está sujeito às 

exigências do NEPA quando se trata sobre o meio ambiente, por isso será melhor 

esclarecido à frente. 

 

                                                           

92 BOEM. “Oil and Gas Leasing on the Outer Continental Shelf”. Bureau of Ocean Energy Management. 
Disponível em: <http://www.boem.gov/uploadedFiles/BOEM/Oil_and_Gas_Energy_Program/Leasing/5BOEMRE 
_Leasing101.pdf>. Acesso em: 20 de junho de 2016. 
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3.1.2.2 National Environmental Policy Act  

 

O Congresso aprovou o NEPA em dezembro de 1969, e o Presidente Nixon 

assinou a lei em 1 de Janeiro de 1970. Foi a primeira grande legislação ambiental 

nos Estados Unidos, e é de suma importância, pois estabelece as políticas 

ambientais nacionais do país. 

Para implementar essas políticas, é exigido que agências realizem uma 

avaliação dos efeitos ambientais de suas ações propostas antes de tomar decisões. 

Dois dos principais propósitos do processo de revisão do meio ambiente são 

decisões melhor informadas e envolvimento dos cidadãos. 

Cada agência no ramo executivo do Governo Federal tem a responsabilidade 

de implementá-lo. Para isso, o Congresso prescreveu um processo, conhecido como 

"the NEPA process” ou processo de avaliação de impacto ambiental.   

Por ser uma importante responsabilidade do Governo Federal, muitas 

agências federais estabeleceram escritórios dedicados à política NEPA e supervisão 

do programa.93 No caso a ser estudado, quem aplica a política ambiental vigente é o 

BOEM, com a criação do escritório próprio chamado The Environmental Assessment 

Division, que prepara os relatórios exigidos em cada uma das principais etapas do 

planejamento de desenvolvimento de energia, fornece supervisão, orientação 

política, e instruções para o NEPA e outras leis e regulamentos ambientais que 

afetem as atividades no OCS.  

Será melhor detalhado as principais exigências do NEPA à frente. 

 

 

                                                           

93 BLM. Bureau of Land Management. “A Citizen’s Guide to the NEPA”. Disponível em: 
<http://www.blm.gov/style/medialib/blm/nm/programs/planning/planning_docs.Par.53208.File.dat/A_Citizens_Guid
e_to_NEPA.pdf>. Acesso em: 24 de junho de 2016. 
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3.1.2.2.1 Environmental Assessments  

 

A finalidade de um EA é determinar a significância dos efeitos ambientais e de 

olhar para meios alternativos de alcançar os objetivos da agência. O EA pretende 

ser um documento conciso que fornece evidências e análises suficientes para 

determinar se será necessário preparar um EIS ou não, auxilia o cumprimento de 

uma agência com o NEPA quando nenhuma Declaração de Impacto Ambiental é 

necessária, e facilita a preparação da mesma, quando necessário. 

Um EA deve incluir breves discussões sobre: 

i. A necessidade da proposta; 

ii. Cursos de ação alternativos para qualquer proposta que envolva conflitos não 

resolvidos referentes ao uso alternativo dos recursos disponíveis; 

iii. Os impactos ambientais da ação proposta e alternativas; 

iv. Uma lista de instituições e pessoas consultadas. 

O EA serve para avaliar a significância de uma proposta para futuras ações 

da agência, por isso deve se concentrar no contexto e na intensidade dos efeitos 

que podem afetar a qualidade do meio ambiente humano.   

Diversas vezes, o EA irá identificar maneiras em que a agência pode revisar a 

ação e minimizar seus efeitos ambientais. 

O processo finaliza com uma Conclusão de Inexistência de Impacto 

Significativo – Finding of No Significant Impact (FONSI) ou com uma determinação 

para prosseguir com a preparação de um EIS. A FONSI é um documento que 

apresenta as razões pelas quais a Agência concluiu que não há impactos ambientais 

significativos previstos para ocorrer após a implementação da ação.94 

 

                                                           

94 BLM. Bureau of Land Management. “A Citizen’s Guide to the NEPA”. Disponível em: 
<http://www.blm.gov/style/medialib/blm/nm/programs/planning/planning_docs.Par.53208.File.dat/A_Citizens_Guid
e_to_NEPA.pdf>. Acesso em: 24 de junho de 2016. 
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3.1.2.2.2 Environmental Impact Statement  

 

O processo do EIS começa com a publicação de uma Notificação de Intenção 

(NOI), afirmando a intenção da agência de preparar um EIS para uma proposta 

particular. O NOI é publicada no Federal Register95, e fornece algumas informações 

básicas sobre a ação proposta em preparação para o processo de delimitação do 

âmbito. 

O processo de delimitação do âmbito é usado para determinar o conteúdo 

apropriado de uma Declaração de Impacto Ambiental. Tal processo começa antes 

de ser feito qualquer análise dos impactos, e continua até que o EIS esteja 

terminado. A participação do público é parte integrante do processo. O primeiro 

passo é anunciar ao público, através do Federal Register, comunicados à imprensa, 

que um EIS será preparado e pedir comentários sobre o que deve ser incluído. 

Também poderá ser efetuado uma ou mais reuniões públicas em comunidades que 

podem ser afetadas se a licença, exploração, ou o desenvolvimento ocorresse. A 

finalidade de solicitar dados é identificar tantas questões relevantes, alternativas, 

medidas de mitigação e ferramentas analíticas quanto possível, para que possam 

ser incorporadas no EIS. Essa aquisição de dados de partes afetadas e interessadas 

é uma fase importante da preparação de um EIS.  

Tais partes geralmente incluem: 

● Os cidadãos que vivem, trabalham, ou jogam em áreas que podem ocorrer 

atividades relacionadas ao OCS; 

● Grupos de interesse público e as comunidades nativas que têm preocupações 

sobre possíveis impactos aos recursos ambientais, sociais ou econômicos; 

● Agências governamentais Federais, Estaduais e locais que têm 

responsabilidades de gestão pública dos recursos ou serviços; 

                                                           

95 O Federal Register é o Diário Oficial do Governo Federal dos Estados Unidos da América que desde 14 de 
março de 1936 contém publicações rotineiras e notificações públicas das agências do governo americano. 
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● Indústria de petróleo e empresas de apoio à mesma que possam realizar 

atividades de petróleo e gás; 

● Cientistas e outros especialistas técnicos com conhecimento dos recursos 

naturais da região e os possíveis impactos do desenvolvimento de petróleo e 

gás.  

Um objetivo importante desse processo é identificar elementos específicos do 

ambiente que podem ser afetados se a proposta for realizada. Se for determinado 

que pode haver impactos significativos associados a uma preocupação que foi 

gerada durante a delimitação do âmbito, será analisada com maior detalhe no EIS. 

Para as atividades do OCS, as preocupações ambientais que surgem 

frequentemente incluem: 

● As preocupações ecológicas, tais como os possíveis impactos da E&P de 

petróleo e gás sobre os mamíferos marinhos, aves, peixes e mariscos, e os 

habitats naturais que oferecem suporte a esses recursos; 

● Preocupações sociológicas, tais como alterações relacionadas com o 

desenvolvimento da população ou exigências para o transporte público, 

educação e serviços de saúde. Outros fatores sociais envolvidos podem 

incluir eventuais alterações das tradições culturais, religiosas ou recreacionais 

das comunidades afetadas; 

● Preocupações econômicas, geralmente nos empregos relacionados com o 

mar, como a pesca comercial e o turismo. 

Com base nas informações recebidas durante o processo e outras 

informações, o BOEM identifica alternativas à proposta que podem reduzir os 

possíveis impactos. Além disso, todas as medidas razoáveis sugeridas para mitigar 

possíveis impactos são considerados para análise no EIS. 

Cenários analíticos 

Após as alternativas para a proposta serem determinadas, são desenvolvidos 

cenários para a proposta e cada alternativa. Essas são as bases para a análise dos 
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possíveis impactos. Os cenários para o programa quinquenal são em grande parte 

hipotética, porque não é conhecido no momento as operações que realmente vão 

acontecer. Os cenários para os EISs incluem informações sobre: 

● O número de poços que podem ser perfurados e as descargas que possam 

ocorrer durante a perfuração; 

● Número de plataformas de produção que podem ser instaladas e os tipos e 

quantidade de atividade necessária para apoiar as operações da plataforma; 

● Métodos que podem ser utilizados para o transporte de petróleo e gás que 

são produzidos; 

● Derramamentos de óleo. 

Análise de impacto 

O EIS analisa as preocupações ambientais específicas que foram 

identificadas. Uma análise separada é preparada para a proposta e cada alternativa. 

O objetivo da análise é estimar a natureza, gravidade e duração dos impactos que 

podem ocorrer e comparar os impactos da proposta e alternativas. Ajuda técnica é 

utilizada para fazer a avaliação, incluindo estudos ecológicos e socioeconômicos 

patrocinados pelo BOEM e outros, e modelos computacionais que simulam 

vazamentos acidentais de petróleo ou emissões atmosféricas provenientes de 

operações. 

Esboço do EIS e Revisão Pública 

A análise de impacto é documentada primeiramente em esboço do EIS. 

Quando o Diretor Associado para Gestão de Energia Offshore e Mineral, ou uma 

autoridade superior, aprova um EIS, o pessoal da sede do BOEM revisa a versão 

pré-publicação do projeto. O objetivo da revisão é para garantir a precisão técnica de 

todos os aspectos do documento. 

O esboço do EIS é disponibilizado ao público por um período mínimo de 45 

dias para revisão e comentários. A disponibilidade do esboço do EIS é anunciada no 
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Federal Register e em comunicados da imprensa. Cópias do documento são 

disponibilizadas ao público através de páginas na web, e-mails individuais e 

repositórios como as bibliotecas públicas. O público pode comentar por escrito ou 

oralmente em uma das audiências públicas que acontecem nas áreas que serão 

afetadas. 

EIS Final 

A principal preocupação no desenvolvimento do EIS final é a de responder os 

comentários do público sobre o esboço de forma ágil e responsável. O EIS final 

inclui um resumo de todos os comentários e suas respostas. Após as observações 

no esboço do EIS serem revistas, o BOEM revisa o documento para corrigir erros 

técnicos e adicionar qualquer informação nova relevante que tenha se tornado 

disponível desde que o esboço do EIS foi publicado. Normalmente, um EIS final é 

colocado à disposição do público no prazo de 6 meses após o período de 

comentários sobre o esboço terminar. Novamente, o EIS final é anunciado no 

Federal Register e em comunicados de imprensa.96 

 

3.2 Noruega 
 

3.2.1 Entidades Reguladoras 

 

Na Noruega, o Stortinget (Parlamento norueguês) estabelece a estrutura para 

suas atividades petrolíferas. Assuntos de grande importância pública devem ser 

discutidos pelo parlamento, que também supervisiona o Governo e a administração 

pública. 

                                                           

96 BOEM. “What is the Environmental Impact Statement Scoping Process?” Disponível em: 
<http://www.boem.gov/Environmental-Stewardship/Environmental-Assessment/NEPA/policy/eis/process.aspx>. 
Acesso em: 26 de junho de 2016. 
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O Governo detém o poder executivo sobre a política de petróleo e é o 

responsável pela mesma perante o Parlamento. Ao aplicar a política, o governo é 

apoiado pelos ministérios e órgãos e diretórios subordinados. 

A responsabilidade pela execução das várias funções no âmbito da política de 

petróleo é compartilhada como segue: 

● O Ministério da Energia e do Petróleo - Responsável pela gestão de recursos 

e para o setor como um todo; 

● O Ministério do Trabalho - Responsáveis pela saúde, o ambiente de trabalho 

e segurança; 

● O Ministério das Finanças - Responsável pelas receitas do Estado; 

● O Ministério das Pescas e dos Assuntos Costeiros - Responsável por 

medidas de contingência de derramamento de óleo; 

● O Ministério do Meio Ambiente - Responsáveis pelo meio ambiente. 

As autoridades que têm responsabilidades em relação às operações de 

perfuração e na maior parte dos riscos de segurança e ambientais incluem a 

Autoridade de Segurança do Petróleo - Petroleum Safety Authority (PSA), a Agência 

do Clima e da Poluição - Climate and Pollution Agency (KLIF) e a Administração 

Costeira Norueguesa - The Norwegian Coastal Administration (NCA).  

O Diretório Norueguês de Petróleo – Norwegian Petroleum Directorate (NPD) 

não tem papel na gestão de Segurança, Meio ambiente e Saúde (SMS), mas será  

mencionado aqui para ilustrar todo o regime de regulamentação norueguesa dentro 

do setor de petróleo.97  

A figura 6, a seguir, ilustra a organização do setor de petróleo na Noruega. 

                                                           

97 Haug, L.T. DET NORSKE VERITAS, Report for Oljeindustriens Landsforening/Norsk Oljevernforening For 
Operatørselskap OLF/NOFO - Summary of differences between offshore drilling regulations in Norway and U.S. 
Gulf of Mexico. Noruega, 2010. 
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3.2.1.1 Petroleum Safety Authority 

 

Foi criada em 2004, antes de ser estabelecida como uma agência 

independente, seus deveres eram responsabilidade do NPD. 

É uma agência reguladora subordinada ao Ministério do Trabalho e dos 

Assuntos Sociais e sua jurisdição abrange as atividades petrolíferas na Plataforma 

Continental Norueguesa – Norwegian Continental Shelf (NCS). 

A PSA é a autoridade reguladora para segurança técnica e operacional, 

incluindo preparação para emergências e para o ambiente de trabalho. Seu papel 

regulatório abrange todas as fases da indústria, desde o planejamento, design, 

construção e operação até a possível remoção final. 

Seu papel regulatório inclui emitir regulamentos mais detalhados para a 

segurança e o ambiente de trabalho na indústria. 

Também está autorizada a tomar decisões específicas sobre empresas na 

forma de autorizações, despachos, multas de execução, suspender operações, 

realizar proibições, isenções e assim por diante. 

Seus deveres estabelecidos pelo governo são: 
 

● Através de auditorias próprias e em cooperação com outros reguladores de 

saúde, segurança e ambientais (SMS), garantir que a indústria do petróleo e 

atividades relacionadas sejam supervisionados de forma coerente; 

● Fornecer informações e conselhos para todos que fazem parte da indústria, 

estabelecer uma colaboração adequada com outros reguladores de SMS no 

nível nacional e internacional, e contribuir ativamente para transmitir 

conhecimento sobre SMS para a sociedade em geral; 
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● Fornecer dados para o ministério que a supervisiona, sobre assuntos 

requeridos pelo mesmo.98 

 

3.2.1.2 The Climate and Pollution Agency 

 

A Agência do Clima e Poluição (KLIF) é uma agência ligada ao Ministério do 

Meio Ambiente da Noruega. A KLIF implementa a política do governo quando se 

trata de poluição, atua como guia, tutora e força motriz para um meio ambiente 

melhor. Os campos mais importantes de seu trabalho incluem as alterações 

climáticas, produtos químicos, água e ambiente marinho, gestão de resíduos, 

qualidade do ar e ruídos. 

Funções e papéis da KLIF: 

● Exercer autoridade regulatória e realizar inspeções e auditorias ambientais; 

● Acompanhar a extensão da poluição proveniente de empresas de petróleo e 

gás no NCS; 

● Tomar medidas para combater as descargas operacionais de óleo, derrames 

agudos de petróleo e produtos químicos; 

● Instruir e orientar os órgãos ambientais dos Condados; 

● Fornecer aconselhamento especializado e promover iniciativas ambientais 

fundamentais; 

● Participar de cooperação e desenvolvimento ambiental internacional.99 

 

 
                                                           

98 PSA. (Petroleum Safety Authority). “Role and Area of Responsibility”. Disponível em: <http://www.ptil.no/ 
roleand-area-of-responsibility/category916.html>. Acesso em: 27 de junho de 2016. 
99 Haug, L.T. DET NORSKE VERITAS, Report for Oljeindustriens Landsforening/Norsk Oljevernforening For 
Operatørselskap OLF/NOFO - Summary of differences between offshore drilling regulations in Norway and U.S. 
Gulf of Mexico. Noruega, 2010. 
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3.2.1.3 The Norwegian Coastal Administration 

 

A NCA é uma agência governamental que responde ao Ministério da Pesca e 

Assuntos Costeiros. Sua tarefa é resguardar e desenvolver o litoral para todos os 

seus usuários. 

A agência deve contribuir para garantir o tráfego de navios e boa 

acessibilidade ao longo da costa, e desde 2003, também foi delegada à execução de 

partes do Pollution Control Act incluindo a preparação nacional contra a poluição 

aguda. 

Suas principais responsabilidades são: 

● Fornecer um sistema de resposta de emergência necessário para lidar com 

os principais incidentes de poluição aguda; 

● Potencialmente assumir, de maneira total ou parcial, o comando dos esforços 

para lidar com um acidente no caso de outros incidentes graves de poluição 

aguda ou que tenham risco. Somente se a parte responsável não gerir a 

situação. 

● Inspecionar e controlar medidas relativas à poluição e resíduos. 

O NCA tem a responsabilidade global sobre os planos de emergência em 

caso de poluição e pela coordenação, organização e gestão da contingência da 

poluição dentro da Noruega e da zona econômica da Noruega.100 

 

 

 

 
                                                           

100 Haug, L.T. DET NORSKE VERITAS, Report for Oljeindustriens Landsforening/Norsk Oljevernforening For 
Operatørselskap OLF/NOFO - Summary of differences between offshore drilling regulations in Norway and U.S. 
Gulf of Mexico. Noruega, 2010. 
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3.2.1.4 Norwegian Petroleum Directorate 

 

O objetivo do NPD é de contribuir para gerar os maiores valores possíveis 

para a sociedade advindos das atividades de petróleo e gás por meio de uma gestão 

de recursos prudente com base na segurança, preparação para emergências e 

proteção do meio ambiente. 

A fim de contribuir de maneira mais eficiente para isso, o NPD deve executar quatro 

funções: 

● O NPD deve ser um assessor do Ministério da Energia e do Petróleo através 

da sua integridade profissional e experiência interdisciplinar; 

● O NPD tem uma responsabilidade nacional com os dados da Plataforma 

Continental Norueguesa. Seus dados, visão geral e análises constituem uma 

base factual fundamental sobre a qual as atividades são fundadas; 

● O NPD deve ser uma força motriz para a realização do potencial dos 

recursos, enfatizando soluções a longo prazo, oportunidades ascendentes, 

economias de escala e operações conjuntas, bem como garantir que os 

recursos limitados não sejam perdidos; 

● Em cooperação com outras autoridades, o NPD de garantir um 

acompanhamento abrangente das atividades petrolíferas. 

O NPD não tem qualquer função dentro da área de segurança, saúde e meio 

ambiente.101 

 

 

 

                                                           

101 Haug, L.T. DET NORSKE VERITAS, Report for Oljeindustriens Landsforening/Norsk Oljevernforening For 
Operatørselskap OLF/NOFO - Summary of differences between offshore drilling regulations in Norway and U.S. 
Gulf of Mexico. Noruega, 2010. 
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Resumo dos principais órgãos envolvidos em SMS na Noruega: 

 

Figura 7– Estrutura dos principais órgãos envolvidos na regulação da indústria de E&P na Noruega 

 

 
Fonte: Ornelas (2014) 

 

3.2.2 Regulações 

 

A Lei do Petróleo (Petroleum Act - Lei No. 72 de 1996 relativa as atividades 

de petróleo) constitui a base jurídica geral para a sistema de licenciamento que rege 

as atividades petrolíferas norueguesas. 

Nos termos da Lei e do Regulamento do Petróleo (Regulamento n.º 653, de 

1997), as licenças podem ser concedidas para exploração, produção e transporte de 

petróleo. O Petroleum Act reafirma que o Estado detém os depósitos de petróleo no 

NCS.  

São necessárias licenças e aprovações oficiais em todas as fases das 

atividades petrolíferas, desde concessão para exploração e licenças de produção, 
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no mesmo contexto, a aquisição de dados sísmicos e perfuração exploratória, até os 

planos de desenvolvimento e operação, e os planos para o abandono do campo. 

Antes de uma licença de produção ser concedida, a área onde a atividade 

será realizada deve ser aberta para as atividades petrolíferas. Neste contexto, uma 

avaliação de impacto que considere fatores como as consequências financeiras, 

sociais e ambientais da atividade devem ser preparadas.  

As avaliações de impacto e a abertura de novas áreas são reguladas pelo 

capítulo 3 do Petroleum Act e pelo Capítulo 2-A do Regulamento do petróleo. 

Licenças de produção são normalmente concedidas através de rodadas de 

licenciamento. 

A licença de produção regula os direitos e obrigações das empresas frente ao 

Estado norueguês. Também suplementa os requisitos do Petroleum Act e estipula 

termos e condições detalhadas. Concede à empresas o direito exclusivo de 

pesquisas, perfuração e produção de petróleo dentro da área geográfica coberta 

pela licença. Os licenciados se tornam os proprietários do petróleo que é produzido.  

A licença de produção é válida por um período inicial (período exploratório) 

que pode durar até dez anos. Durante este período, um compromisso de trabalho 

deve ser realizado sob a forma de, por exemplo, trabalho preliminar 

geológico/geofísico e/ou perfuração exploratória. Se os licenciados estiverem de 

acordo, a licença de produção pode ser abandonada quando o compromisso de 

trabalho for realizado. Se os licenciados quiserem continuar o trabalho na licença de 

produção, a mesma entrará em período de prorrogação, que é o período para o 

desenvolvimento e operações. 

O período de exploração é regulado em detalhe pelo Capítulo 3 do Petroleum 

Act e Capítulo 3 do Regulamento do petróleo. 

Quando um novo campo está para ser desenvolvido, a empresa deve 

apresentar um Plano de Desenvolvimento e Operação (PDO) ao Ministério da 

Energia e do Petróleo para sua aprovação.  
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A avaliação de impacto, que é submetida para consulta de várias entidades 

que poderão ser afetadas pelo desenvolvimento específico, é uma parte importante 

do PDO. Tal instrumento mostra como é esperado que o desenvolvimento da 

atividade pode afetar o meio ambiente, a pesca e a sociedade norueguesa. O 

processo dessa avaliação e o PDO, em si, garantem que o projeto de gestão de 

recursos seja prudente, e que as consequências para outros interesses públicos 

gerais sejam aceitáveis.  

O desenvolvimento e operações são regulados em detalhe nos capítulos 4 do 

Petroleum Act e do Regulamento do petróleo. 

Como regra principal, o Petroleum Act exige que os licenciados enviem um 

plano de abandono para o Ministério da Energia e do Petróleo, de dois a cinco anos 

antes de a licença expirar ou ser abandonada. O plano de abandono deve ter duas 

seções principais, uma avaliação de impacto e uma seção de descarte. Tal 

avaliação fornece uma visão geral das consequências esperadas pelo abandono no 

meio ambiente e outros fatores. A seção de descarte deve incluir propostas de como 

a interrupção das atividades de petróleo em um campo pode ser realizada. 

O capítulo 5 do Petroleum Act e capítulo 6 do Regulamento do Petróleo 

regulam a eliminação ou desativação de instalações. 

Além do Petroleum Act, a convenção OSPAR (Convenção para a Proteção do 

Meio Ambiente Marinho do Atlântico Nordeste) também regula a eliminação das 

instalações norueguesas. Sob os termos da presente Convenção, apenas um 

pequeno número de instalações podem ser abandonadas no local. 

A responsabilidade por danos causados pela poluição é regida pelo capítulo 7 

do Petroleum Act. Os licenciados são responsáveis por danos causados pela 

poluição, sem levar em conta as falhas. 

Aspectos de segurança associados às atividades petrolíferas são regidos 

pelos capítulos 9 e 10 do Petroleum Act, com regulamentações anexas. 
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As atividades petrolíferas devem ser realizadas de maneira prudente para 

assegurar que um nível elevado de segurança seja mantido e desenvolvido ao longo 

de todas as fases, em consonância com o contínuo desenvolvimento tecnológico e 

organizacional.102 

Algumas legislações e regulações específicas para atividades offshore: 

 

Quadro 4 – Quadro com legislações e regulações para a indústria offshore na Noruega 

Petroleum Activities Act 
Working Environment Act 
Health Personnel Act 
Fire and Explosion Protection Act 
The Pollution Control Act 
The Framework Regulations 
The Management Regulations 
The Information Duty Regulations 
The Facilities Regulations 
The Activities Regulations 

Fonte: Dagg (2011) 

 

 

3.2.2.1 Pollution Control Act 

 

O Pollution Control Act (Lei de Controle da Poluição) de 1981 serve como um 

arcabouço regulatório para proteger o ambiente da poluição, independentemente da 

fonte. Sua finalidade é proteger o "ambiente ao ar livre contra a poluição e reduzir a 

poluição existente, reduzir a quantidade de resíduos e promover uma melhor gestão 

dos mesmos".103 a lei também garante que "a qualidade do meio ambiente seja 

satisfatória, de modo que a poluição e resíduos não resultem em danos à saúde 

humana, não afetem negativamente o bem-estar, ou danifique a produtividade do 

ambiente natural."104  

                                                           

102 NPD. Norwegian Petroleum Directorate. “Facts 2014”  Disponível em: < http://www.npd.no/en/Publications/ 
Facts/Facts-2014/> Acesso em: 27 de junho de 2016. 
103 Pollution Control Act, section 1.   
104 Pollution Control Act. 
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A lei se aplica a uma série de atividades relacionadas com a poluição, 

incluindo a exploração de petróleo na NCS, o transporte, tratamento de resíduos, e 

orientação para avaliação de impacto ambiental. 

Pela sua aplicabilidade para a exploração e o desenvolvimento dos recursos 

naturais submarinos no NCS, susceptíveis poluições operacionais resultantes de 

atividades de exploração offshore são proibidas, salvo realizadas de acordo com 

uma licença.  

A KLIF pode emitir regulamentos especiais que estabeleçam: 

i. Valores-limite de emissão para os tipos de poluição que serão permitidas, ou 

que estabeleçam que a poluição seja proibida completamente; 

ii. Limite para a ocorrência de certas substâncias, ruídos, vibrações, luz e outras 

radiações no ambiente, e as medidas que devem ser tomadas se esses 

valores forem excedidos; 

iii. Como as instalações permanentes e temporárias serão criadas e como uma 

empresa deve ser gerida para evitar a poluição; 

iv. Requisitos de qualidade para equipamentos de controle de poluição e uma 

exigência de que esses equipamentos não possam ser vendidos sem ser 

antes aprovado pela autoridade de controle de poluição; 

v. Que o pessoal operando em uma empresa envolvida com atividades 

poluidoras necessitará qualificação específica. 

 

A Lei também prevê a emissão de licenças especiais para qualquer atividade 

que possa envolver poluição.105 Tal licença define as atividades abrangidas, as 

limitações sobre o despejo de produtos químicos, fluidos de perfuração, água e 

cascalhos produzidos, etc.  

                                                           

105 Ibid, section 11.   
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Além disso, a Lei estipula as condutas e o conteúdo do processo de AIA. 

Também prevê a utilização de sistemas de controle interno para inspeção das fontes 

susceptíveis de poluição garantindo o seu cumprimento com a Lei,106 compensação 

por danos causados pela poluição,107 e a imposição de multas por violação de suas 

disposições.108  

Além do Pollution Control Act, existem outros regulamentos aplicáveis que 

regem a indústria offshore: o Framework Regulations, o Management Regulations, o 

Facilities Regulation e o Activities Regulation sob o Petroleum Activities Act.  

 

3.2.2.2 Licenciamento – PDO e PIO 

 

A preparação dos Planos para Desenvolvimento e Operação (PDO) e Planos 

para Instalação e Operação (PIO) formam a base para o Ministério da Energia e do 

Petróleo (MEP) aprovar o desenvolvimento e a instalação de operações em um 

determinado campo, nos termos do Petroleum Act. Os planos devem ser enviados 

em conjunto para o MEP e para o Ministério do Trabalho, ao mesmo tempo, cópias 

devem ser enviadas para o NPD e a PSA. 

O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Pesca e Assuntos Costeiros e 

suas agências/diretórios subjacentes são órgãos que têm direito de comentar sobre 

o processo de PDO e PIO. Os requisitos da documentação relacionada com o 

processo são organizados de tal forma que facilite as autoridades ambientais na 

obtenção de informações para as decisões necessárias nos termos do Pollution 

Control Act. Esclarecimentos sobre o processo de licenças para emissões/descargas 

devem ser prestados com a autoridade ambiental (KLIF) na fase inicial para o 

desenvolvimento específico.  

                                                           

106 Pollution Control Act, section 52.   
107 Ibid, section 55.   
108 Ibid, section 73.   
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No que diz respeito ao desenvolvimento, instalação, operação e eliminação 

de instalações, os licenciados são os responsáveis pela realização e apresentação 

de uma avaliação de impacto ambiental (AIA). 

A avaliação de impacto é uma parte integrante do PDO e do PIO, sendo base 

para sua aprovação e autorização para a instalação e operação.  

Tal instrumento consiste basicamente de análise e avaliação de possíveis 

impactos ambientais de decisões propostas ou atividades susceptíveis de causar 

efeitos significativos no meio ambiente.109 

O processo de AIA serve como uma ferramenta para integrar as 

preocupações ambientais e considerações para os processos de tomada de decisão 

do governo em todos os níveis. Também ajuda a chegar a decisões esclarecidas e 

servir como uma base concreta para acompanhamento e monitoramento.110 

O processo de avaliação de acordo com os requisitos legais deve incluir um estudo 

de: 

i. Tipos de poluição que a atividade irá gerar durante as operações normais e, 

no caso de todos os tipos imagináveis de acidentes, e a probabilidade de tais 

acidentes; 

ii. Efeitos que poluição pode ter a curto e longo prazo. Se necessário, serão 

feitos estudos das condições naturais nas áreas que podem ser afetadas pela 

poluição. Em particular, deve ser determinado como a poluição vai afetar o 

uso do ambiente pelas pessoas e quem vai sofrer maior incômodo como 

resultado da poluição; 

iii. Localizações alternativas, processos de produção, medidas de purificação e 

formas de recuperação dos resíduos que foram estimados, e as razões para 

as soluções escolhidas; 

                                                           

109 Ministry of Climate and Environment. “Environmental Impact Assessment” Disponível em: 
<http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2003/0001/ddd/pdfv/182783-t-1428_e.pdf>. Acesso em: 27 de 
junho de 2016.   
110 Ibid. 
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iv. Como a atividade será integrada aos planos gerais e locais de 

desenvolvimento para a região, e se for o caso, como é irá restringir o 

planejamento futuro.111 

Um componente-chave do processo de AIA é a efetiva participação pública 

que evidencia as partes interessadas, ao mesmo tempo que satisfaz os princípios da 

democracia. Nos casos em que a atividade contemplada é susceptível de gerar 

poluição em suas operações normais, a AIA deve fornecer alternativas viáveis para 

a forma em que a atividade seria realizada para reduzir ou prevenir sua poluição. 

A AIA desempenha um papel crítico na previsão da provável poluição de uma 

atividade e proporciona alternativas melhores para a realização da mesma. Como 

tal, é indispensável no quadro geral de regulação da poluição operacional. 

 

3.2.2.3 Controle de cumprimento e execução do Pollution Control Act 

 

Os objetivos do controle de conformidade da indústria offshore na Noruega 

são os seguintes: verificar se as companhias de petróleo estão em conformidade 

com os regulamentos; recolher evidências de não conformidade e assegurar que as 

medidas de execução adequadas sejam tomadas; verificar a qualidade dos dados 

auto-relatados; verificar o estabelecimento e funcionamento do sistema de controle 

interno; melhorar a qualidade ambiental; e garantir que haja igualdade das 

condições para todas as partes interessadas. 

Na verificação de conformidade com a Lei, a KLIF utiliza vários mecanismos, 

incluindo inspeções, sendo seu acesso irrestrito à todas as atividades que causem 

ou possam causar poluição.112  

                                                           

111 Pollution Control Act, section 13.   
112 Pollution Control Act, section 50.   
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Nos casos em que tenha ocorrido a poluição, a KLIF pode realizar 

investigações para determinar sua causa, seu impacto e como pode ser combatida 

para garantir que o estado de conformidade com a Lei seja mantido.113 

Uma vez que a não conformidade com a Lei tenha sido identificada, medidas 

de execução são implementadas para garantir a conformidade. Tais medidas 

incluem o uso de cartas de advertência, recomendações para inspeções frequentes, 

multas e retirada de licenças.  

Quando o Pollution Control Act ou quaisquer outros regulamentos sob 

autoridade do ato são violados, a KLIF pode impor multas para garantir seu 

cumprimento. Tais multas podem ser emitidas por violação da lei ou por não 

cumprimento de um prazo para sanar uma situação de poluição. Sanções criminais 

sob a forma de multas e prisão, também podem ser utilizadas para garantir o 

cumprimento nos casos em que a poluição tem causa dolosa ou negligente. 

 

                                                           

113 Pollution Control Act, section 51.   



 

90 

 

4 Pontos Específicos do Arcabouço Regulatório Ambiental para a 
Indústria de Óleo e Gás 

 

O presente capítulo pretende resumir alguns pontos específicos não 

abordados anteriormente, do arcabouço regulatório ambiental para indústria do 

petróleo, dos países analisados.   

 

4.1 Regime Regulatório 
 

A regulação para atividades offshore pode ser situada dentro de um espectro 

entre regulações prescritivas ou baseadas no desempenho. Muitos regimes incluem 

elementos de ambas abordagens.  

A regulação prescritiva estabelece requisitos técnicos ou de procedimentos 

específicos os quais as entidades reguladas devem respeitar. Regulação baseada 

em metas ou desempenho, identifica as funções ou os resultados esperados pelas 

entidades reguladas, mas as permite uma flexibilidade considerável para determinar 

como realizarão as funções e irão atingir os resultados.  

Ambas abordagens tem pontos fortes e limitações. Há evidências de um 

aumento geral na utilização da regulamentação baseada em desempenho, devido à 

maior flexibilidade para a inovação e eficácia de custo quando comparada com os 

tradicionais requisitos prescritivos.  

No entanto, a prescrição pode ser a abordagem mais adequada, onde são 

necessários requisitos obrigatórios para garantir o cumprimento das normas, 

proporcionar maior segurança em relação aos mesmos e facilitar o monitoramento e 

execução. 

O sistema dos EUA é bastante prescritivo, exigindo padrões da indústria 

através de incorporação da regulamentação. Como o modelo regulatório brasileiro 
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teve influência dos EUA, sua abordagem se assemelha bastante, sendo voltada para 

normas prescritivas. 

O regime regulamentar da Noruega é principalmente baseado no 

desempenho, complementado com alguns elementos prescritivos, possui 

orientações não vinculativas e padrões recomendados.114 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 Queimas e ventilações de gás 
 

No Brasil, queimas e perdas são regulados pelo Regulamento Técnico para 

Queima e Perdas de Petróleo e Gás Natural, aprovado pela ANP Portaria nº 

249/2000. 

                                                           

114 Dagg, Jennifer; Holroyd, Peggy; Lemphers, Nathan, Lucas, Randy and Thibault, Benjamin. Comparing the 
Offshore Regulatory Regimes of the Canadian Arctic, the U.S., the U.K., Greenland and Norway. Canada, The 
Pembina Institute, 2011. 

Figura 8– Comparação de regime regulatório 
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Devem ser incluídos pela concessionária no Plano Anual de Produção, um 

aviso prévio da quantidade de queimas e perdas, sendo submetido à aprovação da 

ANP.  

Planos de produção anuais devem indicar os: 

● Procedimentos e motivos para a queima e perda de gás; 

● Limites para queimas autorizadas e queimas sujeitas ao pagamento de 

royalties; 

● Condições e parâmetros para o controlo das queimas.115 

Nos EUA, recentemente o Departamento do Interior instruiu o Bureau of Land 

Management a promulgar novas regras que limitem a ventilação e queima de gás 

em terras públicas predominantemente localizadas no oeste dos Estados Unidos.  

 

As regras propostas foram: 

● Limitar a queima de gás de forma específica; 

● Fornecer uma exceção caso o alcance do limite faça o operador cessar a 

produção e abandonar reservas significativas recuperáveis de petróleo sob 

contrato; 

● Exigir medição quando os volumes queimados chegarem a 50 MCF / dia; 

● Preparar um plano de minimização de resíduos a ser submetido com o novo 

pedido de autorização para perfurar; 

● Exigir que os operadores usem um programa de detecção de vazamento 

através de instrumento; 

● Proibir os operadores de ventilar gás; 

                                                           

115 Practical Law. Oil and Gas Regulation in Brazil: an overview. Disponível em: <http://uk.practicallaw.com/2-524-
2451?q=oil+and+gas+regulation+brazil> Acesso em: 27 de junho de 2016.  
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● Capturar, queimar, usar ou re-injetar gás que seja liberado durante a 

completação do poço. 

Os estados implementam de maneira individual suas próprias regras sobre 

ventilação e queima para poços perfurados e operados em propriedade privada ou 

estatal.116 

Na Noruega, a queima e ventilação de gás é regulada pelo Petroleum Act. O 

nível de queima de gás e ventilação não pode exceder as quantidades determinadas 

pelo Ministério do Petróleo e Energia (MPE). 

Em relação à queima, qualquer que seja acima das quantidades necessárias 

para a segurança operacional normal é proibida, a menos que seja aprovada pelo 

MPE. As autorizações de queima de gás podem ser divididas em três categorias 

diferentes: 

● Licenças exigidas no início da produção de um novo campo; 

● Autorizações necessárias para as operações regulares; 

● Autorizações necessárias em relação a dificuldades operacionais (isto é, as 

autorizações ligadas a dificuldades temporárias com a exportação ou a 

injeção de gás para o reservatório). 

As licenças para queima de gás são concedidas sob a forma de um montante 

total de gás queimado por trimestre e este montante é limitado ao que é exigido por 

razões de segurança para atingir o funcionamento normal. Para novos campos, as 

autorizações de queima de gás são emitidas mensalmente.117 

 

 

                                                           

116 Practical Law. Oil and Gas Regulation in The United States: an overview. Disponível em: 
<http://uk.practicallaw.com/9-525-1545?q=oil+and+gas+regulation+usa#> Acesso em: 27 de junho de 2016.  

 
117 Practical Law. Oil and Gas Regulation in Norway: an overview. Disponível em: <http://uk.practicallaw.com/6-
529-5206#a750808> Acesso em: 27 de junho de 2016.  
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Fonte:Elaboração própria 

 

4.3 Descomissionamento 
 

O descomissionamento é o período de desativação da atividade de produção 

de extração do petróleo, pois não há mais motivação para continuar extraindo óleo 

do poço ou campo. Esta fase é tida como a mais crítica porque não há mais 

interesse econômico envolvido, assim, é criado um grande passivo ambiental, que 

precisa ser saneado.118 

No Brasil, as obrigações e responsabilidades sobre o descomissionamento 

são estabelecidas no contrato de concessão, além dos requisitos técnicos para os 

procedimentos de abandono (ANP Portaria nº 25/2002) e devolução de áreas de 

concessão (Resolução ANP nº 13/2011). 

O contrato de concessão prevê a obrigação da concessionária em realizar 

todas as operações necessárias para a desativação e abandono de um determinado 

campo, a seu próprio custo e risco. 
                                                           

118
 Silva, R. S. L; Mainier, F. B.; Descomissionamento de sistemas de produção offshore de petróleo.  Anais. In: 

IV Congresso Nacional em Excelência em Gestão, 2008, Niterói, RJ. 

Figura 9– Comparação de regulação para queima 
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Além disso, as concessionárias devem estar em conformidade com a 

legislação aplicável (por exemplo, legislação ambiental) e as melhores práticas 

internacionais previstas por regulamentação internacional, como a Convenção das 

Nações Unidas para a Plataforma Continental (Genebra, 1958) e a Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do  Mar, de 1982.119 

Nos EUA, como condição de cada licença emitida para perfurar um poço, o operador 

têm obrigação para: 

● Abandonar corretamente poços não mais capazes de produção comercial; 

● Recuperar o local da perfuração e produção para o estado mais próximo ao 

original possível. 

A autoridade regulatória da BSEE sobre o descomissionamento começou com 

os códigos federais 43 U.S. Code 1334 e o 30 CFR 250. Estes fornecem detalhes 

mais profundos a respeito dos regulamentos para selar o poço, proteger o meio 

ambiente e as pessoas que utilizam as áreas em torno dele.120 

Na Noruega, os licenciados devem apresentar um plano de desativação para 

o Ministério do Petróleo e Energia (MPE) antes das atividades petrolíferas 

terminarem (Petroleum Act). O MPE tem amplo poder discricionário para decidir o 

que acontece com as instalações e gasodutos após seu uso final, podendo reutilizar 

para outras atividades, remover completamente ou parcialmente, ou abandonar. 

Na prática, é requerida, normalmente, a remoção das mesmas. Os 

licenciados e proprietários das instalações e gasodutos arcam com os custos 

relacionados ao descomissionamento e são responsáveis por qualquer dano ou 

inconveniência causada pelo mesmo, seja causada por má conduta intencional ou 

por negligência.121 

                                                           

119 Practical Law. Oil and Gas Regulation in Brazil: an overview. Disponível em: <http://uk.practicallaw.com/2-524-
2451?q=oil+and+gas+regulation+brazil> Acesso em: 27 de junho de 2016.  
120 BSEE. “Decommissioning Offshore Platforms”. Disponível em: <http://www.bsee.gov/Exploration-and-
Production/Decomissioning/index/>. Acesso em: 16 de junho de 2016. 
121 Practical Law. Oil and Gas Regulation in Norway: an overview. Disponível em: <http://uk.practicallaw.com/6-
529-5206#a750808> Acesso em: 27 de junho de 2016.  
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Fonte: Elaboração própria 

 

4.4 Resíduos 
 

No Brasil, a eliminação de resíduos resultantes da extração de petróleo e gás 

ou de processamentos na plataforma, é permitida com a aprovação da autoridade 

ambiental competente, desde de que seja fora dos limites de áreas ambientalmente 

sensíveis (artigo 17, Lei Federal nº 9.966 / 2000).122 

Nos EUA, a água produzida durante operações é mais comumente re-

injetada, desde que autorizado e regulamentado pela Agência de Proteção 

Ambiental (EPA). Quanto aos resíduos sólidos, quando permitido, são recuperados 

ou eliminados em aterros autorizados. A ocorrência natural de materiais de baixo 

nível radioativo em formações de folhelhos pode exigir que os resíduos sejam 

eliminados em aterros autorizados pela EPA, para resíduos perigosos.123 

                                                           

122 Practical Law. Oil and Gas Regulation in Brazil: an overview. Disponível em: <http://uk.practicallaw.com/2-524-
2451?q=oil+and+gas+regulation+brazil> Acesso em: 27 de junho de 2016.  
123 Practical Law. Oil and Gas Regulation in The United States: an overview. Disponível em: 
<http://uk.practicallaw.com/9-525-1545?q=oil+and+gas+regulation+usa#> Acesso em: 27 de junho de 2016.  

Figura 10– Comparação de regulação para descomissionamento 
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Na Noruega, a eliminação de resíduos é regulamentada pelo Pollution Act. Os 

diferentes tipos de resíduos devem ser classificados e transportados para a 

instalação em terra adequada para sua eliminação. Resíduos perigosos e resíduos 

industriais devem ser comunicados às autoridades. Tendo em vista que a eliminação 

de resíduos pode causar poluição, as instalações de eliminação de resíduos devem 

possuir uma licença para recebê-los, segundo o Capítulo 3 do Pollution Act.124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

124 Practical Law. Oil and Gas Regulation in Norway: an overview. Disponível em: <http://uk.practicallaw.com/6-
529-5206#a750808> Acesso em: 27 de junho de 2016.  

 

Figura 11– Comparação de regulação para resíduos 
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5 Conclusão 
 

O estabelecimento da indústria petrolífera moderna foi um marco para nossa 

geração. A utilização do óleo e do gás como fonte de energia possibilitou uma 

revolução tecnológica que nos trouxe até os dias atuais.  

Porém, junto à evolução da indústria, outra ocorreu ao mesmo tempo. Houve 

uma mudança na visão global das pessoas sobre o meio ambiente. Tal evolução 

começou na América do Norte e na Europa Ocidental no final dos anos 60 e começo 

dos anos 70, e foi gradualmente expandida para o mundo inteiro.  

Como consequência, diversos países se juntaram em convenções, com o 

objetivo de traçar uma melhor abordagem dos problemas ambientais através de 

tratados internacionais, acordos regionais e outros. Vale observar que nessa época, 

poucos eram os instrumentos legais que tinham como escopo o meio ambiente. 

Também nos anos 60, foi criado um dos maiores instrumentos de qualquer política 

ambiental atual, a avaliação de impacto ambiental. 

O petróleo, além de fornecer benefícios econômicos para um país, também 

traz sérios problemas de poluição ambiental. Como tal, é necessário um regime 

regulador eficaz para garantir que seus benefícios não venham com altos custos 

para o ambiente. Tendo isso em vista, ao longo da criação das primeiras regulações 

ambientais, foram criadas também normas e requisitos específicos para sua 

exploração e produção. 

Nos países analisados na pesquisa, o âmbito da legislação relativa à indústria 

offshore incluiu proteção ambiental, segurança, normas e ambiente de trabalho, 

proteção da saúde, planejamento de emergência, resposta ao vazamento de óleo, e 

responsabilidade por acidentes.  

 

Estes tópicos podem ser regulados através de um único estatuto abrangente 

e regulamentações associadas ou através de estatutos separados que abordam os 

temas individualmente. Uma vez que existe uma potencial sobreposição entre 

muitos destes tópicos, um estatuto único focado na E&P offshore pode facilitar uma 
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abordagem integrada da regulamentação que assegura a coordenação e fornece 

uma "única janela" para o sistema regulatório. 

 

Ao estudar como se desenvolveu, no Brasil, a organização para o controle e 

proteção do meio ambiente nas atividades de petróleo e gás, seja através dos 

órgãos criados, ou das normas e regulações, percebemos que o estabelecimento da 

indústria petrolífera ocorreu muito antes da crescente preocupação global ambiental.  

 

Com isso, acarretou em um arcabouço regulatório não muito eficaz, pois foi 

construído de maneira lenta e espaçada, de acordo com as necessidades que eram 

expostas, e principalmente por não possuir uma Lei específica para a indústria do 

petróleo, com diretrizes para programas de exploração e desenvolvimento de óleo e 

gás, como existente na Noruega (Petroleum Act) e nos EUA (Outer Continental Shelf 

Lands Act). 

 

Além disso, analisando a experiência da Noruega e dos EUA, com o 

crescimento da importância de temas como segurança e meio ambiente, houve uma 

concentração das competências de SMS em um único órgão regulador, obtendo 

maior autonomia orçamentária e de decisão.  

 

Deixando assim, espaço para futuras pesquisas que analisem a 

implementação de tais mudanças sobre o setor regulatório das atividades 

petrolíferas. 
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