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recomendações a serem integradas aos processos decisórios relativos
à outorga de blocos exploratórios e ao respectivo licenciamento am-
biental;

III - Consultas Públicas: mecanismos de oitiva relacionados
ao processo de licenciamento ambiental, presencial ou não, que tem
por objetivo informar a sociedade e obter contribuições para o pro-
cesso de tomada de decisão do órgão ambiental, dentre os quais está
a Audiência Pública, prevista nos casos de EIA/RIMA, conforme
normas específicas;

IV - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos
relativos aos aspectos ambientais relacionados a uma atividade ou
empreendimento, apresentados como subsídio para a análise da li-
cença requerida, com escopo e conteúdo adequados à complexidade
da avaliação dos impactos e riscos envolvidos no projeto, tais como:
Estudo Prévio de Impacto Ambiental-EIA, Estudo Ambiental de Sís-
mica-EAS, Estudo Ambiental de Perfuração-EAP, Estudo Ambiental
de Teste de Longa Duração-EATLD;

V - Estudo ambiental de abrangência regional: estudo con-
tendo informações ambientais de caráter regional as quais, após va-
lidação pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis-IBAMA por ato específico, poderão ser utili-
zadas em processos de licenciamento ambiental de atividades e em-
preendimentos regulados por esta Portaria;

VI - Estudo Ambiental de Área Sedimentar-EAAS: estudo
multidisciplinar de abrangência regional, com objetivo principal de
subsidiar a classificação de aptidão de áreas com vistas à outorga de
blocos exploratórios de petróleo e gás natural, bem como produzir
informações ambientais regionais para subsidiar o licenciamento am-
biental de empreendimentos específicos;

VII- Estudo Ambiental de Perfuração - EAP: documento
elaborado pelo empreendedor que apresenta a avaliação dos impactos
ambientais não significativos da atividade de perfuração marítima nos
ecossistemas marinho e costeiro;

VIII- Estudo Ambiental de Sísmica - EAS: documento ela-
borado pelo empreendedor que apresenta a avaliação dos impactos
ambientais não significativos da atividade de pesquisa sísmica ma-
rítima nos ecossistemas marinho e costeiro;

IX- Estudo Ambiental de Teste de Longa Duração - EATLD:
documento elaborado pelo empreendedor que apresenta a avaliação
dos impactos ambientais não significativos da atividade de teste de
longa duração nos ecossistemas marinho e costeiro;

X- Ficha de Caracterização da Atividade - FCA: documento
apresentado pelo empreendedor, em conformidade com o modelo
indicado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, em que são descritos os principais
elementos que caracterizam as atividades e sua área de localização e
são fornecidas informações acerca da justificativa da implantação do
projeto, seu porte e a tecnologia empregada, os principais aspectos
ambientais envolvidos e a existência ou não de estudos;

XI - Plano de Controle Ambiental de Sísmica - PCAS: do-
cumento elaborado pelo empreendedor que prevê as medidas de con-
trole ambiental a serem adotadas na pesquisa de dados sísmicos, além
de informações sobre embarcações e equipamentos utilizados pelo
empreendedor;

XII- Relatório em linguagem não técnica: são documentos
auxiliares aos estudos ambientais, elaborados em linguagem acessível
ao público leigo, com a função de comunicar as principais conclusões
do estudo ambiental de referência, tais como: Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA, Relatório de Impacto Ambiental de Sísmica -
RIAS, Relatório de Impacto Ambiental de Perfuração - RIAP, Re-
latório de Impacto Ambiental de Teste de Longa Duração - RIA-
TLD;

XIII - Termo de Referência-TR: documento elaborado pelo
IBAMA, garantida a participação do empreendedor quando por este
solicitada, que estabelece o conteúdo mínimo e as orientações para
elaboração dos estudos ambientais a serem apresentados no processo
de licenciamento ambiental;

XIV - Teste de Longa Duração - TLD: testes de poços,
realizados durante a fase de exploração, com a finalidade precípua de
obtenção de dados e informações para conhecimento dos reserva-
tórios, com tempo total de fluxo superior a 72 (setenta e duas)
horas;e

XV - Zona de transição terra-mar: área compreendendo
águas rasas e sua área terrestre adjacente, quando parte de uma
mesma atividade ou empreendimento regulado por esta Portaria.

CAPÍTULO II
DO LICENCIAMENTO DA PESQUISA SÍSMICA
Art. 3o A atividade de pesquisa de dados sísmicos marítimos

e em zonas de transição terra-mar depende de obtenção de Licença de
Pesquisa Sísmica-LPS junto ao IBAMA.

Parágrafo único. A Licença de Pesquisa Sísmica-LPS é o ato
administrativo mediante o qual se autoriza a atividade de pesquisa de
dados sísmicos e se estabelecem condições, restrições e medidas de
controle ambiental a serem observadas pelo empreendedor na exe-
cução da atividade.

Art. 4o O licenciamento ambiental das atividades de pes-
quisa sísmica obedecerá às seguintes etapas:

I - encaminhamento da Ficha de Caracterização da Ativi-
dade-FCA por parte do empreendedor;

II - análise das informações e enquadramento da atividade,
por parte do IBAMA, nas seguintes classes de licenciamento:

a) Classe 1 - Pesquisas sísmicas em profundidade inferior a
50 metros ou em áreas de sensibilidade ambiental, sendo exigida a
elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de Im-
pacto Ambiental - EIA/RIMA;

b) Classe 2 - Pesquisas sísmicas em profundidade entre 50 e
200 metros, sendo exigida a elaboração de Estudo Ambiental de
Sísmica/Relatório de Impacto Ambiental de Sísmica - EAS/RIAS;

c) Classe 3 - Pesquisas sísmicas em profundidade superior a
200 metros, sendo exigida a elaboração de Estudo Ambiental de
Sísmica-EAS ou Informações Complementares ao Plano de Controle
Ambiental de Sísmica-PCAS;

III - emissão do Termo de Referência pelo IBAMA, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de protocolo da
FCA;

IV - encaminhamento do Termo de Requerimento da Licença
de Pesquisa Sísmica pelo empreendedor, juntamente com a docu-
mentação exigida pelo Termo de Referência, dando-se a devida pu-
blicidade;

V - realização de Audiência Pública ou outra forma de Con-
sulta Pública, quando couber;

VI - realização de vistorias, quando couber;
VII - análise pelo IBAMA da documentação apresentada

pelo empreendedor, das contribuições advindas da Audiência Pública
ou da Consulta Pública e dos resultados das vistorias;

VIII - solicitação, justificadamente, de esclarecimentos e
complementações pelo IBAMA, uma única vez, podendo haver rei-
teração da solicitação caso os esclarecimentos e complementações
não tenham sido satisfatórios;

IX - apresentação pelo empreendedor de esclarecimentos e
complementações, caso solicitados, no prazo máximo de 4 (quatro)
meses, contados do recebimento da respectiva solicitação do IBAMA,
o qual somente poderá ser prorrogado mediante requerimento prévio
e justificado;

X - emissão de parecer técnico conclusivo pelo IBAMA;
XI - deferimento ou indeferimento do pedido de LPS, dando-

se a devida publicidade; e
XII - acompanhamento das condicionantes pelo IBAMA.
§ 1o O Termo de Referência-TR será estabelecido pelo IBA-

MA, com detalhamento compatível com as classes de licenciamento
previstas no inciso II deste artigo, garantida a participação do em-
preendedor, quando por este solicitada.

§ 2o Excepcionalmente e de forma justificada, o prazo para
emissão de Termo de Referência será passível de prorrogação até um
máximo de 90 (noventa) dias, caso o IBAMA julgue necessário o
encaminhamento de informações adicionais ou realização de vistoria
para subsidiar a sua elaboração.

§ 3o Caso a documentação solicitada no Termo de Refe-
rência não seja encaminhada em até 1 (um) ano, contado da sua
emissão, e o empreendedor não se manifeste quanto à intenção de
prosseguir com o processo de licenciamento, consultando o IBAMA
sobre eventuais atualizações do TR, o processo será arquivado pelo
órgão licenciador.

§ 4o Às exigências apresentadas no Termo de Referência
poderão ser acrescidas outras pelo IBAMA, de forma justificada, caso
a análise da documentação apresentada pelo empreendedor ou in-
formações oriundas da consulta pública, posteriormente, indiquem tal
necessidade.

§ 5o Quando a pesquisa sísmica envolver áreas situadas em
mais de uma classe de licenciamento, o enquadramento deverá ser
realizado com base na sensibilidade ambiental das áreas a serem
impactadas e no potencial de interferência da atividade a ser li-
cenciada na atividade pesqueira ou em outra atividade socioeconô-
mica.

§ 6o Nas áreas que já tenham sido objeto de estudos am-
bientais de abrangência regional, o IBAMA poderá estabelecer cri-
térios alternativos para a definição do enquadramento previsto no
inciso II deste artigo.

§7° -Desde que não se enquadre na exigência de que trata o
art.10 da Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981, o IBAMA, jus-
tificadamente, após análise da FCA, poderá autorizar diretamente a
realização de pesquisas sísmicas em Classe 3, em função de sua
localização, duração ou tecnologia empregada.

§ 8o A critério do IBAMA e de forma justificada poderão
ser emitidos pareceres técnicos parciais, relativos a análises de ques-
tões específicas dos estudos ambientais.

§ 9o As etapas descritas nos incisos V, VI e VII deste artigo
podem ser executadas em qualquer ordem cronológica, a critério do
IBAMA.

Art. 5o Ao empreendedor será facultada a elaboração do
Plano de Controle Ambiental de Sísmica-PCAS, de acordo com Ter-
mo de Referência emitido pelo IBAMA.

§ 1o No caso de licenciamento em Classe 3 em que o PCAS
esteja aprovado, o empreendedor deverá apresentar documento de
Informações Complementares ao PCAS, conforme Termo de Refe-
rência emitido pelo IBAMA, ficando dispensado de apresentar
EAS.

§ 2o As informações e projetos ambientais aprovados no
PCAS poderão, a critério do IBAMA, ser aproveitados também em
licenciamentos em Classe 1 ou Classe 2 da mesma empresa.

§ 3o Caso o empreendedor utilize os serviços de terceiro que
já possua PCAS aprovado pelo IBAMA, estará dispensado de apre-
sentar o referido documento, assumindo, no entanto, a co-respon-
sabilidade pela adequada implementação das medidas nele previstas.

Art. 6o O prazo máximo para decisão do IBAMA sobre o
deferimento ou indeferimento do pedido de LPS é de 12 (doze) meses
quando o licenciamento for conduzido na Classe 1 ou 6 (seis) meses
para o licenciamento nas Classes 2 e 3.

§ 1o A contagem dos prazos estipulados no caput terá início
com a apresentação de toda a documentação solicitada no Termo de
Referência e no Termo de Requerimento de Licença.

§ 2o A contagem dos prazos estipulados no caput será sus-
pensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares
ou durante a preparação de esclarecimentos solicitados pelo IBAMA
ao empreendedor.

§ 3o Os prazos estipulados no caput deste artigo poderão ser
alterados, desde que justificados e com a concordância do empre-
endedor e do IBAMA.

Art. 7o A LPS terá prazo de validade compatível com o
cronograma apresentado no processo de licenciamento, não podendo
ser superior a 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. A renovação de LPS deverá ser requerida
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da expiração do seu
prazo de validade, ficando esta automaticamente prorrogada até a
manifestação conclusiva do IBAMA.

CAPÍTULO III
DO LICENCIAMENTO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS
Art. 8o As atividades de perfuração de poços no ambiente

marinho dependem de obtenção de Licença de Operação-LO junto ao
IBAMA.

§ 1º A Licença de Operação-LO é o ato administrativo me-
diante o qual se autoriza a atividade de perfuração marítima e se
estabelecem condições, restrições e medidas de controle ambiental a
serem observadas pelo empreendedor na execução da atividade.

§ 2º Para a concessão da Licença de Operação - LO será
necessária a avaliação da viabilidade ambiental , da tecnologia a ser
empregada e da localização da atividade, bem como das medidas de
controle ambiental propostas.

Art. 9o O licenciamento ambiental das atividades de per-
furação marítima obedecerá às seguintes etapas:

I - encaminhamento da Ficha de Caracterização da Ativi-
dade-FCA por parte do empreendedor;

II - análise das informações e enquadramento da atividade,
por parte do IBAMA, nas seguintes classes de licenciamento:

a) Classe 1 - Perfuração marítima em local com profun-
didade inferior a 50 metros ou a menos de 50 quilômetros de dis-
tância da costa ou em áreas de sensibilidade ambiental, sendo exigida
a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de
Impacto Ambiental - EIA/RIMA;

b) Classe 2 - Perfuração marítima em local com profun-
didade entre 50 e 1000 metros, a mais de 50 quilômetros de distância
da costa, sendo exigida a elaboração de Estudo Ambiental de Per-
furação/Relatório de Impacto Ambiental de Perfuração -
EAP/RIAP;

c) Classe 3 - Perfuração marítima em local com profun-
didade superior a 1000 metros, a mais de 50 quilômetros de distância
da costa, sendo exigida a elaboração de Estudo Ambiental de Per-
furação - EAP;

III - emissão do Termo de Referência pelo IBAMA, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de protocolo da
FCA;

IV - entrega do Termo de Requerimento da Licença de Ope-
ração de Perfuração Marítima pelo empreendedor, juntamente com a
documentação exigida pelo Termo de Referência, dando-se a devida
publicidade;

V - realização de Audiência Pública ou outra forma de Con-
sulta Pública, quando couber;

VI - realização de vistorias, quando couber;
VII - análise pelo IBAMA da documentação apresentada

pelo empreendedor e das contribuições advindas da Audiência ou
Consulta Pública e dos resultados das vistorias;

VIII - solicitação, justificadamente, de esclarecimentos e
complementações pelo IBAMA, uma única vez, quando couber, po-
dendo haver reiteração da solicitação caso os esclarecimentos e com-
plementações não tenham sido satisfatórios;

IX - apresentação pelo empreendedor de esclarecimentos e
complementações, caso solicitados, no prazo máximo de 4 (quatro)
meses, contados do recebimento da respectiva solicitação do IBAMA,
o qual somente poderá ser prorrogado mediante requerimento prévio
e justificado;

X - emissão de parecer técnico conclusivo pelo IBAMA;
XI - deferimento ou indeferimento do pedido de LO, dando-

se a devida publicidade; e
XII - acompanhamento das condicionantes pelo IBAMA.
§ 1o O Termo de Referência será estabelecido pelo IBAMA,

com detalhamento compatível com as classes de licenciamento pre-
vistas no inciso II deste artigo, garantida a participação do empre-
endedor, quando por este solicitada.

§ 2o Excepcionalmente e de forma justificada, o prazo para
emissão de Termo de Referência será passível de prorrogação, até um
máximo de 90 (noventa) dias, caso o IBAMA julgue necessário o
encaminhamento de informações adicionais ou realização de vistoria
para subsidiar a sua elaboração.

§ 3o Caso a documentação solicitada no Termo de Refe-
rência não seja encaminhada em até 1 (um) ano contado da sua
emissão e o empreendedor não se manifeste quanto à intenção de
prosseguir com o processo de licenciamento, consultando o IBAMA
sobre eventuais atualizações do TR, o processo será arquivado pelo
órgão licenciador.

§ 4o Às exigências apresentadas no Termo de Referência
poderão ser acrescidas outras, a critério do IBAMA e de forma
justificada, caso a análise da documentação apresentada pelo em-
preendedor ou informações oriundas da consulta pública posterior-
mente indiquem tal necessidade.

§ 5o Excepcionalmente e de forma justificada, o IBAMA
poderá solicitar estudo preliminar de modelagem de dispersão de
poluentes no mar para subsidiar a elaboração do Termo de Refe-
rência.

§ 6o Nas áreas que já tenham sido objeto de estudos am-
bientais de abrangência regional, o IBAMA poderá estabelecer cri-
térios alternativos para a definição do enquadramento previsto no
inciso II deste artigo.

§ 7o A critério do IBAMA e de forma justificada, poderão
ser emitidos pareceres técnicos parciais, relativos a análises de ques-
tões específicas.

§ 8o As etapas descritas nos incisos V, VI e VII deste artigo
podem ser executadas em qualquer ordem cronológica, a critério do
IBAMA.
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