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Resumo 

Está em voga, e de forma crescente, a busca hoje em dia por uma estratégia 

mais sustentável de se implantar e também operar a atividade de produção de 

petróleo. Como reflexo deste fato, destaca-se que as autoridades públicas 

acompanham e exigem cada vez mais das produtoras ações de conservação 

ambiental no intuito de minimizar os impactos pelo setor petrolífero. Desta 

forma, tomando por base o que foi preconizado pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei Federal n.º 12.305/2010), este estudo discuti e aponta os 

instrumentos legais relacionados à temática, estratégias que visem aperfeiçoar 

as ações de destinação dos resíduos provenientes da atividade de produção de 

petróleo offshore, tomando como base o Projeto de Controle da Poluição (PCP) 

definido pelas Notas Técnicas CGPEG/DILIC/IBAMA n° 08/2008 e 01/2011. 

Palavras-chave: Legislação Ambiental, Gerenciamento de Resíduos, 

Exploração e Produção de Petróleo, Offshore, Licenciamento Ambiental. 
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Abstract 

Is in vogue, and increasingly, the search today for a more sustainable strategy 

to implant and also operate oil production activity. Reflecting this fact, there is 

that public authorities shall monitor and require increasingly on producing 

environmental conservation actions in order to minimize the impacts by the oil 

sector. Thus, based on what was recommended by the National Solid Waste 

Policy (Federal Law Nº 12.305 / 2010), this study discussed and points out the 

legal instruments related to the theme, strategies to improve the allocation of 

shares of the waste the offshore oil production activity, based on the Control of 

Pollution Project (PCP) defined by the Technical Notes CGPEG/DILIC/IBAMA 

Nº 08/2008 and 01/2011. 

Keywords: Environmental Legislation, Waste Management, Exploration and 

Production of Oil, Offshore, Environmental Licensing. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/2011 as reservas 

offshore situam-se, basicamente, em estados da Região Sudeste, concentrando-se 

nos estados do Rio de Janeiro (87%) e Espírito Santo (10,4%). A participação dos 

demais Estados é marginal. No tocante ao gás natural, as reservas provadas 

nacionais chegaram, no ano de 2009, a 366,5 bilhões de m³ e similarmente ao 

petróleo, a maior parte das reservas (82,1%) encontra-se em reservatórios 

marítimos. O Rio de Janeiro, estado com maior participação nestas reservas (166,2 

bilhões de m³ em reservatórios offshore), concentra 43% do volume nacional. 

No Brasil, as bacias sedimentares marginais, localizadas no litoral e na plataforma 

continental, são as que possuem condições mais favoráveis à ocorrência do petróleo 

e do gás natural (MILANI et. al, 2000). 

Segundo dados recentes da Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2015), em 2014, a 

produção nacional de petróleo apresentou elevação expressiva de 11,4%, atingindo 

822,9 milhões de barris (média de 2,3 milhões de barris/dia ante a produção média 

de 2 milhões de b/d em 2013). O Brasil ficou na 13ª colocação do ranking mundial de 

produtores de petróleo. 

O aumento da produção nacional está atrelado ao forte crescimento da produção no 

pré-sal, que foi responsável por 82,3% desse aumento. A produção de petróleo no 

pré-sal passou de 110,5 milhões de barris em 2013 para 179,8 milhões de barris em 

2014, aumento de 62,7%, para 492,7 mil barris/dia em média. Também se destaca o 

início de operação de quatro novas plataformas durante o ano de 2014, a saber: P-

62, P-58, FPSO Cidade de Ilhabela e FPSO Cidade de Mangaratiba, as três últimas 

produzindo do pré-sal (ANP, 2015). 

Está em voga, e de forma crescente, a busca hoje em dia por uma estratégia mais 

sustentável de se implantar e também operar a atividade de produção de petróleo. 

Como reflexo deste fato, destaca-se que as autoridades públicas acompanham e 

exigem cada vez mais das produtoras ações de conservação ambiental no intuito de 

minimizar os impactos pelo setor petrolífero. 
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Outro fator que contribui para esta preocupação é que da atividade de Exploração e 

Produção de Petróleo e Gás Natural nas bacias sedimentares marítimas no Brasil, 

os valores de geração de resíduos sólidos são significativos, mesmo sem 

contabilizar os rejeitos de fluidos de perfuração. Destaca-se ainda que os resíduos 

gerados em maiores quantidades correspondem aos resíduos perigosos (classe I), 

fato que demonstra a importância do tema e a necessidade de gestão ambiental 

adequada dos empreendimentos (IPEA, 2012; e SANTOS, 2013). 

A continuidade na força deste setor remete a atenção constante que se faz 

necessária em se incrementar os procedimentos de gestão de resíduos gerados nas 

Atividades offshore de E&P.  

Por meio das Notas Técnicas CGPEG/DILIC/IBAMA n° 08/2008 e 01/2011 o Projeto 

de Controle da Poluição (PCP) é a seção do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que 

configura uma das medidas mitigadoras de impactos ambientais exigidas como 

condicionante de licença ambiental dos empreendimentos concernentes às 

atividades passíveis de serem submetidas a processo de licenciamento ambiental na 

Coordenação Geral de Petróleo e Gás (CGPEG), coordenação responsável pela 

temática da Diretoria de Licenciamento Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). De acordo com a Nota, 

estas atividades são constituídas por: Pesquisa Sísmica; Perfuração; Produção e 

Escoamento.  

O PCP se faz então em um conjunto de procedimentos, tanto a bordo, nas unidades 

marítimas e embarcações inseridas nesses processos de licenciamento, quanto fora 

dessas unidades e embarcações, de modo a buscar a minimização da poluição 

advinda: da geração de resíduos a bordo, de sua disposição em terra, do descarte 

de rejeitos no mar e das emissões atmosféricas. 

Desta forma, tomando por base o que foi preconizado pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei Federal n.º 12.305/2010), este estudo discuti e aponta os 

instrumentos legais relacionados à temática, estratégias que visem aperfeiçoar as 

ações de destinação dos resíduos provenientes da atividade de produção de 

petróleo offshore. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O presente estudo visa realizar uma análise da conformidade legal aplicada em 

projetos licenciados das atividades offshore do setor de Exploração e Produção 

(E&P) de Petróleo quanto à gestão dos resíduos sólidos. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar os principais requisitos legais aplicados às atividades offshore de 

Exploração e Produção (E&P) de Petróleo; 

 Identificar os principais tipos de resíduos gerados nas atividades offshore de 

Exploração e Produção (E&P) de Petróleo; 

 Identificar qual(ais) estratégia(s) de gestão melhor atende(m) o incremento de 

Controle da Poluição no Gerenciamento de Resíduos das atividades offshore 

de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo; 

 Identificar o padrão de atendimento dos projetos licenciados às 

determinações legais, ou seja, com o Projeto de Controle da Poluição (PCP) 

em conformidade ao preconizado pela Nota Técnica; 

 Sugerir ações ou fatores a serem considerados para o aperfeiçoamento no 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos das atividades offshore de Exploração 

e Produção (E&P) de Petróleo. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Foi levantado os principais requisitos legais, no âmbito do licenciamento ambiental, 

aplicados ao Gerenciamento de Resíduos para a atividade offshore de Exploração e 

Produção (E&P) de Petróleo. Deste levantamento destacaram-se a Lei da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/10), a Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA N.º 01/11 que estabelece diretrizes para o atendimento ao 

preconizado pela Lei 12.305/2010, e a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA N.º 07/11 

que relaciona os dados de Resíduos sólidos das atividades de Exploração e 

Produção de petróleo e gás em bacias sedimentares marítimas do Brasil no ano de 

2009. Foi ainda levantado, o conteúdo técnico sobre as características dos principais 

tipos de resíduos produzidos na Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo 

Offshore. 

Os requisitos legais em questão serão apresentados e discutidos nos tópicos 

seguintes. 

3.1 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como objetivo o estímulo à adoção de 

padrões sustentáveis de produção e consumo de bens de serviço, ou seja, incentivar 

a redução da geração de resíduos, bem como, a reciclagem e a correta destinação 

dos resíduos gerados. 

Esta lei obriga os fabricantes, distribuidores e vendedores a recolher seus resíduos. 

Aplica-se a agrotóxicos e seus resíduos e embalagens, pilhas, baterias, pneus, óleos 

lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor de 

sódio e mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Esta lei altera a Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

De todo o corpo da lei, destaca-se para o assunto tratado neste estudo os 

dispositivos a seguir transcritos e comentados. 

Inicialmente, vale destacar que a lei em questão traz em seu art. 3º, inciso XVI a 

definição de resíduos sólidos como sendo:  

“Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  



12 
 

   

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 

obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 

de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.” 

O art. 9º preconiza a priorização que se deve levar em conta quando da gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos:  

“Art. 9o  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem 

de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos 

e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

§ 1o  Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos 

urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a 

implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão 

ambiental.  

§ 2o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no § 1o deste 

artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei.”  

No art. 13, inciso I, é dada uma classificação dos resíduos quanto à respectiva 

origem, dos quais são pertinentes a atividade “em comento” neste estudo aqueles 

descritos pelas alíneas “a” – resíduos domiciliares, gerados principalmente nos 

escritórios e sanitários; “f” – resíduos industriais, principal tipo de resíduo gerado 

neste tipo de atividade, tanto pelo volume quanto pela complexidade na respectiva 

destinação; e “g” – resíduos de serviços de saúde, ocasionalmente gerados nas 

enfermarias presentes nas plataformas.  

Ainda no art. 13, em seu inciso II, há uma definição dos resíduos sólidos quanto à 

periculosidade, ou seja, perigosos ou não perigosos: 

“II - quanto à periculosidade:  

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 

mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, 

de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.” (grifo nosso) 

Daqueles gerados na atividade de petróleo, destacados na classificação anterior, os 

resíduos domiciliares são enquadrados como não perigosos e os resíduos industriais 

e resíduos de serviços de saúde classificados como perigosos. Este entendimento 

se faz essencial neste momento, pois é justamente pelo significativo risco à saúde 
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pública e a qualidade ambiental que se tem procedido com a atualização em 

legislações e normas que buscam uma melhor gestão dos resíduos sólidos e 

consequentemente maior rigor de cobrança no manejo por parte dos órgãos 

públicos. 

O art. 14 apresenta os diversos planos de resíduos sólidos, dos quais destaca-se 

para a atividade em epígrafe aquela descrita pelo inciso V, os planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos. Ainda neste artigo, em seu parágrafo único, é 

ressaltado o direito à ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos 

bem como controle social em sua formulação, implementação e operacionalização, 

conforme disposto na Lei n.o 10.650/ 2003 e no art. 47 da Lei n.º 11.445/2007. 

No art. 20 é determinado quem está sujeito à elaboração de plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos: 

“Art. 20.  Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos:  

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 

13;  

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  

a) gerem resíduos perigosos;  

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, 

composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

municipal;” (grifo nosso) 

Nestes termos, tem-se que o empreendimento de atividade de E&P de Petróleo 

requer Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), pois conforme supra 

discutido, gera os resíduos do tipo “f” – resíduos industriais e ocasionalmente “g” – 

resíduos de serviços de saúde. Aliado a isso, o resíduo designado pela alínea “f” é 

constituído em grande parte por resíduos enquadrados como perigosos e os 

resíduos domésticos gerados são acumulados em grandes volumes até o momento 

de descarte. 

Complementando o artigo anterior, o art. 21 estabelece o conteúdo mínimo a ser 

abordado e descrito quando da elaboração do PGRS, incluindo a descrição da 

atividade e diversas características sobre os resíduos, incluindo origem e volume 

produzido: 

“Art. 21.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:  

I - descrição do empreendimento ou atividade;  
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II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume 

e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;” 

 (grifo nosso) 

No inciso III é conferida a participação de outros entes federativos, dos quais 

destacamos o IBAMA, órgão integrante do Sisnama, por meio do qual foram 

estabelecidas as Notas Técnicas apresentadas e discutidas mais à frente neste 

estudo: 

“III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se 

houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;  

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de 

resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;” (grifo nosso)  

Os incisos IV e V estabelecem, respectivamente, que devem ser informados no 

PGRS as soluções consorciadas ou compartilhadas entre diferentes geradores e as 

ações preventivas e corretivas que devem ser tomadas em ocorrência do dano 

ambiental: 

“IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;  

V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento 

incorreto ou acidentes;  

VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, 

observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à 

reutilização e reciclagem;  

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, na forma do art. 31;” (grifo nosso) 

O inciso VIII determina que o dano ambiental proveniente do gerenciamento 

incorreto ou acidente envolvendo resíduos sólidos, que por ventura tenha ocorrido 

no passado, seja reparado pelo ator responsável: 

“VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos 

sólidos;” (grifo nosso) 

O inciso IX observa a periodicidade da revisão do PGRS, podendo inclusive ser 

verificada a necessidade pelo órgão licenciador toda vez que se proceder com a 

análise de pedido de renovação da Licença Ambiental:  

“IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva 

licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama.” 
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Importante destacar a ocorrência da revisão deste plano em especial pelo fato de 

que o PGRS é um estudo cuja apresentação precede a Licença de Operação, ou 

seja, trata-se de um plano que será implementado em tempo futuro, quando do início 

da atividade. Desta forma, possivelmente necessitará de ajustes, principalmente 

quando o processo produtivo é de grande complexidade. 

A exigibilidade determinada pelo art. 22 destaca a importância de se ter um 

profissional legalmente habilitado na condução da elaboração, implementação, 

operacionalização e monitoramento de todas as etapas do PGRS bem como a 

disposição final: 

“Art. 22.  Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as 

etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico 

devidamente habilitado.” (grifo nosso) 

Certamente tão importante como dispor de um PGRS, é assegurar que o mesmo 

seja devidamente posto em prática. 

O art. 23 versa sobre a disponibilidade de informações atualizadas referente ao 

PGRS aos órgãos municipais, licenciador e demais autoridades. Importante destacar 

que os órgãos públicos devem repassar as informações ao Sistema Nacional de 

Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR). 

“Art. 23.  Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão 

atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e 

a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a 

operacionalização do plano sob sua responsabilidade.  

§ 1o  Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências cabíveis por 

parte das autoridades, será implementado sistema declaratório com periodicidade, no mínimo, 

anual, na forma do regulamento.  

§ 2o  As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao Sinir, 

na forma do regulamento.” (grifo nosso) 

O art. 24 integra o PGRS ao processo de licenciamento ambiental:  

“Art. 24.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do 

Sisnama.” (grifo nosso) 

No caso da atividade de E&P de Petróleo, como já dito, é o IBAMA o órgão do 

Sisnama a quem compete o licenciamento ambiental. 
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O art. 33 no que compete ao sistema de logística reversa destaca-se que as 

embalagens de produtos que após o uso constituem resíduo perigoso e óleos 

lubrificantes, dentre outros itens, devem quando da destinação final ser retornados 

aos comerciante e distribuidores:  

“Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, 

após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos 

perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.”  (grifo nosso) 

O § 3º estabelece que os comerciante e distribuidores por sua vez deverão 

implementar formas de possibilitar o retorno destes resíduos: 

“§ 3º  Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de 

compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e 

VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1º tomar 

todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do 

sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, 

entre outras medidas:  

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1°.  

§ 4º  Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou 

distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, e de 

outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 1º.”   



17 
 

   

O art. 38 determina a obrigatoriedade de cadastro para todas as pessoas jurídicas 

que operam com resíduos perigosos: 

“Art. 38.  As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu 

gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de 

Resíduos Perigosos.  

(...) 

§ 3o  O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do Sistema de 

Informações previsto no art. 12.”  

No caso das empresas que operam a atividade de E&P de Petróleo há grande 

movimentação deste tipo de resíduo, devendo, nos termos desta lei, proceder com o 

cadastro. O cadastro a que se refere o §3º é comumente chamado de CTF e é 

disponibilizado pelo site do IBAMA. 

O art. 39 prevê a elaboração de plano de gerenciamento de resíduos específico para 

aqueles resíduos enquadrados como perigosos, contemplando o mesmo conteúdo 

mínimo definido pelo art. 21, além de exigências adicionais previstas em dispositivos 

legais especificadas pelos órgãos competentes: 

“Art. 39.  As pessoas jurídicas referidas no art. 38 são obrigadas a elaborar plano de 

gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do Sisnama e, 

se couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo estabelecido no art. 21 e demais 

exigências previstas em regulamento ou em normas técnicas.  

§ 1o  O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o caput poderá estar 

inserido no plano de gerenciamento de resíduos a que se refere o art. 20.” (grifo nosso) 

Desta forma, além do que a Lei Federal 6938/1981, que cria o Sisnama, prevê de 

autonomia para os órgãos que a compõe, vem também à corroboração da Lei 

10305/2010 pelo art. 39, amparar o órgão do Sisnama responsável pelo 

licenciamento a determinar demais exigências por meio de outros dispositivos como 

regulamentos e normas técnicas. Com este amparo, e dever, que as Notas Técnicas 

à frente discutidas foram estabelecidas pelo IBAMA. 

3.2 Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA N.º 01/11 

De todo o corpo da Nota Técnica, destaca-se para a ótica do estudo aqui tratado os 

tópicos a seguir apresentados. 

A Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/11, é intitulada “Projeto de Controle da 

Poluição: Diretrizes para apresentação, implementação e para elaboração de 
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relatórios, nos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos 

marítimos de exploração e produção de petróleo e gás”. 

Essa Nota Técnica consubstancia as diretrizes da Coordenação Geral de Petróleo e 

Gás (CGPEG), da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC), do IBAMA, para 

implementação do Projeto de Controle da Poluição (PCP), uma das medidas 

mitigadoras de impactos exigidas como condicionante de licença ambiental dos 

empreendimentos, no que concerne às três atividades passíveis de serem 

submetidas a processo de licenciamento ambiental na CGPEG (Pesquisa Sísmica; 

Perfuração; Produção & Escoamento). Trata-se de um conjunto de procedimentos, 

tanto a bordo, nas unidades marítimas (plataformas e sondas) e embarcações 

inseridas nos processos de licenciamento, quanto fora dessas unidades e 

embarcações, de modo a buscar a minimização da poluição advinda: da geração de 

resíduos; de sua disposição em terra; do descarte de rejeitos no mar; das emissões 

atmosféricas (IBAMA, 2011). 

O PCP sempre foi um projeto de mitigação exigido das empresas, porém a forma 

pela qual a CGPEG vinha recebendo as informações a serem analisadas mostrou-se 

insatisfatória do ponto de vista de resultados. Tal fato levou à necessidade de uma 

discussão entre os Analistas Ambientais que trabalham com essa temática na 

CGPEG, de modo a se estabelecer um novo formato de registro e de apresentação 

das informações sobre esse projeto. Sob essa perspectiva, optou-se, também, por 

dar novo foco ao PCP, onde pudesse ser observada a gestão de resíduos, efluentes 

e emissões de um conjunto de empreendimentos de cada empresa, localizados ou 

em operação em uma dada região, ao longo do tempo (IBAMA, 2011). 

A costa brasileira foi, assim, subdividida em dez regiões, onde está sendo observada 

a pressão exercida sobre os dispositivos de gestão e tratamento de rejeitos 

presentes nos municípios onde se dá a disposição final dos resíduos advindos da 

indústria de petróleo e gás offshore. Além disso, foi elaborada uma forma de 

sistematização de dados sobre o descarte de resíduos e efluentes no mar, nos 

casos em que tais descartes são permitidos pela legislação, no intuito de se obter 

maior clareza sobre a integralidade e sinergia dos impactos desses 

empreendimentos no meio marinho. Para as as emissões atmosféricas, as empresas 

devem elaborar inventário semestral, com medidas indiretas (IBAMA, 2011).. 
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3.2.1 METAS DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS A BORDO 

3.2.1.1 Perfuração 

Na Perfuração, ainda não há obrigatoriedade de apresentação de metas de redução 

de geração dos empreendimentos. A evolução dos dados sobre a geração de 

resíduos em cada empreendimento está sendo acompanhada por esta Coordenação 

Geral no intuito de se verificar a forma mais adequada de estabelecimento de metas 

de redução de geração nesta atividade (IBAMA, 2011). 

Embora ainda não se tenha a obrigatoriedade de apresentação dessas metas, a 

CGPEG está observando os procedimentos que cada empresa vem adotando para 

buscar a redução na geração de resíduos nos seus empreendimentos (IBAMA, 

2011). 

3.2.1.2 Produção & Escoamento 

Na Produção & Escoamento, as metas de redução de geração são anuais e devem 

ser estabelecidas para cada período de quatro anos. 

Aplicam-se a cada unidade marítima e a cada embarcação de apoio inserida de 

modo formal pela CGPEG em projetos de caráter continuado de atuação (a exemplo 

de embarcações lançadoras de linhas, lançadoras de âncoras, apoio a ROV e apoio 

a mergulho), de todos os empreendimentos licenciados e em regularização. 

Excetuam-se, aqui, os empreendimentos na fase de Licença de Instalação, que não 

devem apresentar metas de redução de geração. 

As metas de todos os empreendimentos de uma Região devem respeitar a mesma 

sequência de quadriênios, de modo a estarem válidas durante o mesmo período. 

As metas de redução de geração devem ser renovadas no terceiro ano do 

quadriênio. 

Note-se que, na Produção & Escoamento, as metas de redução de geração devem 

ser estabelecidas para cada empreendimento. Ainda assim, a consolidação dos 

resíduos gerados por todos os empreendimentos e desembarcados é o 

procedimento utilizado para comprovar o atendimento às metas de disposição final, 

tema do próximo item. 
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3.2.2 METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM TERRA 

3.2.2.1 Perfuração 

Na Perfuração, para empreendimentos que tenham caráter de continuidade, as 

metas de disposição final são anuais e devem ser estabelecidas para cada período 

de dois anos. 

Aplicam-se ao conjunto de empreendimentos da empresa na região (o que inclui 

todas as unidades marítimas e embarcações), licenciados e em regularização. 

Mesmo que, após definidas as metas de disposição final, a empresa venha a 

constituir novo empreendimento licenciado na região, os resíduos por ele gerados e 

desembarcados devem entrar no cômputo geral dessas metas. 

As Metas de disposição final devem ser renovadas no primeiro ano do biênio. 

No caso de Perfuração que não tenha caráter de continuidade, a exigência de metas 

de disposição final segue a mesma lógica aplicada à Pesquisa Sísmica. 

 

3.2.2.2 Produção & Escoamento 

Na Produção & Escoamento, as metas de disposição final são anuais e devem ser 

estabelecidas para cada período de quatro anos. 

Aplicam-se ao conjunto de empreendimentos da empresa na região (o que inclui 

todas as unidades marítimas e embarcações), licenciados e em regularização. 

Incluem-se, aqui, os empreendimentos na fase de Licença de Instalação, que devem 

fazer parte das metas de disposição final da região. 

Mesmo que, após definidas as metas de disposição final, a empresa venha a 

constituir novo empreendimento licenciado na região, os resíduos por ele gerados e 

desembarcados devem entrar no cômputo geral dessas Metas. 

As metas de disposição final devem ser renovadas no terceiro ano do quadriênio. 
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3.2.3 PERIODOS DE IMPLEMENTACAO DO PCP NA ATIVIDADE DE 

PERFURACAO COM CONTINUIDADE E PRODUCAO & ESCOAMENTO 

Na Perfuração com caráter de continuidade e na Produção & Escoamento, para 

efeito de estabelecimento de metas e de implementação do PCP, fica estabelecido 

que o período anual tem início em 01 de janeiro e se encerra em 31 de dezembro. 

A implementação do PCP deve ser reportada no Relatório PCP anual. 

3.2.4 ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO A BORDO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS 

Durante o armazenamento a bordo, os efluentes líquidos e resíduos sólidos 

perigosos devem ser acondicionados em recipientes que resistam ao material 

poluente. Deve-se primar para que os recipientes estejam posicionados de forma 

que seu conteúdo não venha a constituir riscos à tripulação e visitantes, bem como 

ao ambiente marinho. Deve-se cuidar, também, para que os resíduos recicláveis não 

sejam contaminados por óleo e/ou produtos químicos. 

Para os resíduos sólidos, devem ser instalados coletores para promover e facilitar a 

separação desses resíduos pela tripulação. Os coletores devem ser posicionados 

em locais de fácil acesso e distribuídos de forma a contemplar os diversos pontos de 

geração. Cada coletor deve apresentar a cor correspondente ao tipo de resíduo que 

nele deve estar contido, de acordo com o código de cores preconizado na 

Resolução CONAMA no 275/2001. Além da cor, cada coletor deve ter a identificação 

do tipo de resíduo, escrito em língua portuguesa. Quando couber, deve ser usada, 

nessa identificação, além da língua portuguesa, língua estrangeira condizente com a 

compreensão dos estrangeiros. Caso o coletor contenha saco plástico, onde o 

resíduo é colocado para o futuro transporte e desembarque, o saco plástico a ser 

utilizado deve ser, ou transparente, ou da cor correspondente ao respectivo coletor. 

Todas as unidades e embarcações devem proceder à segregação de resíduos, 

independentemente da existência de metas de redução de geração e de disposição 

final. 

O acondicionamento de resíduos infecto-contagiosos perfuro-cortantes deve ser 

realizado em embalagens específicas para este fim (ex: caixas descarpak). 
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O acondicionamento de lâmpadas fluorescentes usadas, para posterior descarte, 

deve se dar em recipientes que proporcionem segurança para quem manuseia e que 

não representem risco de contaminação ao meio ambiente. 

3.2.4.1 Incineração a bordo 

Quaisquer resíduos gerados durante a atividade, ou dela decorrentes, não podem 

ser queimados a céu aberto. 

Além disso, o incinerador de bordo deve estar sempre lacrado, uma vez que a 

CGPEG não recomenda o tratamento térmico (incineração) de resíduos por meio de 

nenhum tipo de incinerador, a bordo de unidades marítimas e de embarcações. 

Caso a empresa opte pela incineração a bordo, deve comprovar que atende ao 

estabelecido no Anexo VI da MARPOL (em vigor no país por meio do Decreto 

Legislativo nº 499, de 2009) e, adicionalmente, a todos os requisitos dispostos na 

Resolução CONAMA nº 316/2002. Assim, a incineração a bordo somente poderá 

ocorrer depois que esta Coordenação Geral aprovar o uso do incinerador. 

3.2.4.2 Emissões atmosféricas 

Deve ser realizado, para cada unidade marítima de Perfuração e para cada unidade 

marítima de Produção & Escoamento, o inventário semestral de emissões 

atmosféricas, com base nos diversos tipos de consumo e na geração dos diferentes 

tipos de gases, obtendo-se os resultados via aplicação de modelos matemáticos 

reconhecidos. Os valores obtidos desses modelos, portanto, são estimados. 

3.2.5 DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NO MAR 

3.2.5.1 Resíduos sólidos 

Resíduos alimentares, desde que sejam triturados e estejam com tamanho máximo 

de 25 mm, podem ser descartados: 

i. A partir de uma distância de 12 milhas náuticas da costa, por unidades marítimas 

de Perfuração e de Produção & Escoamento. 

ii. A partir de uma distância de 3 milhas náuticas da costa, por embarcações de 

Pesquisa Sísmica, bem como por embarcação de apoio a qualquer título, dedicadas 

ou não, aos empreendimentos das três atividades. 
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A cada descarte, deve ser feita a pesagem desses resíduos. A pesagem deve ser 

feita em equipamento que confira precisão aos resultados apurados. Essa exigência 

de pesagem vale para todas as unidades marítimas e todas as embarcações, 

incluindo as autorizadas a transportar até quinze pessoas. 

Nenhum outro tipo de resíduo sólido pode ser descartado no mar. 

3.2.5.2 Efluentes líquidos 

a) Efluentes oleosos 

(água de convés e de áreas sujas, como casas de máquinas, por exemplo) 

Podem ser descartados, desde que o TOG seja igual ou inferior a 15 ppm. 

A cada descarte, deve ser feita a medição e o registro simplificado do volume 

desses efluentes. A medição do volume deve ser feita em equipamento que confira 

precisão aos resultados apurados. 

As exigências relacionadas aos efluentes oleosos valem para todas as unidades 

marítimas e todas as embarcações, exceto as embarcações autorizadas a 

transportar até quinze pessoas, para as quais deve ser seguida a legislação 

aplicável, observando-se o disposto na alínea ii do item II.1. 

b) Efluentes sanitários e águas servidas 

(águas de vasos sanitários, de mictórios, de pias, de chuveiros e de lavagem de 

roupa, por exemplo) 

Quanto ao descarte destes efluentes, deve ser observado o seguinte: 

i. Não podem ser descartados abaixo da distância de 3 milhas náuticas da costa. 

ii. De embarcação, podem ser descartados a uma distância entre 3 e 12 milhas 

náuticas da costa, somente depois de passarem por sistema de tratamento. 

iii. De embarcação, podem ser descartados acima de 12 milhas náuticas da costa, 

com a embarcação em movimento. 

iv. De unidades marítimas, podem ser descartados a partir de uma distância de 3 

milhas náuticas da costa, somente depois de passarem por sistema de tratamento. 
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As exigências quanto ao descarte de efluentes sanitários valem para todas as 

unidades marítimas e todas as embarcações, exceto as embarcações autorizadas a 

transportar até quinze pessoas. 

c) Outros efluentes líquidos 

Nas unidades marítimas de Produção & Escoamento, deve ser feita a medição do 

volume do descarte do efluente proveniente das unidades de remoção de sulfatos. A 

medição deve ser realizada separadamente para os períodos com e sem adição de 

biocida (de choque). A medição do volume deve ser feita em equipamento que 

confira precisão aos resultados apurados. 

3.2.6 NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS FORA DAS UNIDADES E 

EMBARCAÇÕES 

3.2.6.1 Coleta, transporte marítimo, desembarque e transporte terrestre 

de resíduos 

As atividades de coleta e transporte marítimo de resíduos devem ser realizadas por 

embarcações certificadas pela autoridade marítima. 

Os resíduos devem ser pesados a cada desembarque ou nos locais de 

armazenamento temporário, de onde são transportados para posterior disposição 

final. 

As embalagens utilizadas para desembarque e transporte de resíduos, tais como big 

bag, caçambas e tanques de rejeitos líquidos, devem estar identificadas pelo tipo de 

resíduo que contêm e pelo nome da unidade marítima ou embarcação geradora dos 

respectivos resíduos. A identificação deve se dar em língua portuguesa, mesmo que 

haja a identificação em língua estrangeira. 

O transporte terrestre de resíduos (Classes I, IIA e IIB) deve ser realizado por 

empresa ou cooperativa ou outro tipo de organização constituída legalmente para o 

serviço de transporte, com licença ambiental ou autorização correspondente, a 

depender das determinações dos respectivos órgãos ambientais dos Estados onde 

ocorre esse transporte. 
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3.2.6.2 Armazenamento temporário e disposição final em terra 

A CGPEG considera armazenamento temporário a situação intermediária entre a 

geração e a disposição final. Esse armazenamento pode ser realizado por: unidade 

marítima, embarcação, base de apoio, terminal portuário ou empresa que faz a 

guarda de resíduos para que, posteriormente, sejam dispostos por outra empresa. 

Ressalta-se que a CGPEG recomenda que, em unidade marítima e embarcação, 

seja armazenada a menor quantidade possível de resíduos e também durante o 

menor tempo possível. 

Por outro lado, a CGPEG não considera armazenamento temporário a situação dos 

resíduos que aguardam a disposição final na mesma empresa onde foram 

armazenados. Nesse caso, deve-se considerar que os resíduos receberam a 

respectiva disposição final assim que entraram na empresa. 

As atividades de armazenamento temporário e de disposição final devem ser 

realizadas por empresa ou cooperativa ou outro tipo de organização constituída 

legalmente para o serviço a que se propõe, com licença ambiental ou autorização 

correspondente, a depender das determinações dos respectivos órgãos ambientais 

dos Estados onde ocorre o serviço em questão (de armazenamento temporário ou 

de disposição final). 

No município onde há licenciamento ambiental para as atividades de 

armazenamento temporário e de disposição final, pode ser utilizada empresa ou 

cooperativa ou outro tipo de organização constituída legalmente para o devido 

serviço, com licença ambiental municipal ou autorização correspondente, a 

depender das determinações do respectivo órgão ambiental municipal. 

São exemplos de disposição final: reuso, reciclagem, recondicionamento, re-refino, 

descontaminação, co-processamento, incineração em terra e disposição em aterros 

sanitários e aterros industriais. 

A triagem feita por empresas não é considerada reciclagem pela CGPEG e, sim, 

armazenamento temporário. Devem ser controladas e registradas todas as formas 

de disposição final realizadas para cada tipo de resíduo submetido ao 

armazenamento temporário. 

Note-se, entretanto, que, para efeito do PCP, define-se como reciclagem tanto 

aquela executada por empresas que procedem à transformação final dos materiais 
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presentes em determinado resíduo (reciclagem propriamente dita) quanto a triagem 

realizada por cooperativas ou outros tipos de organizações constituídas legalmente 

para o devido serviço (por exemplo, associação de recicladores ou de catadores), as 

quais recebem os resíduos e repassam a outras empresas intermediárias ou a 

empresas de transformação final de materiais. 

Note-se, também, que as transformações pelas quais passam os resíduos da Classe 

I não são aqui consideradas reciclagem, para efeito de disposição final. A depender 

da transformação por que passa essa Classe de resíduos, a disposição final deve 

ser classificada como descontaminação, re-refino ou co-processamento, por 

exemplo. 

3.2.7 RESUMO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PCP 

Na tabela 3.2.7 a seguir é apresentado um resumo das Metas e Diretrizes de 

implementação do Projeto de Controle da Poluição, na qual damos enfoque para as 

Atividades de Produção & Escoamento e Perfuração, extraído do item IV da Nota 

Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/11. 
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TABELA 3.2.7 – RESUMO DAS METAS E DIRETRIZES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO 

 
Fonte: Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/11. 
Nota: Obs. 1: Devem seguir a legislação aplicável, observando-se o disposto na alínea ii do item II.1 da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/11.  
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3.2.8 DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A RASTREABILIDADE E AS 

INFORMAÇÕES SOBRE DESCARTE NO MAR E EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS 

A empresa deve ter como comprovar a rastreabilidade dos seus resíduos desde a 

geração a bordo até a disposição final. Devem ter, também, condições de confirmar 

as informações sobre o descarte no mar e sobre as emissões atmosféricas. 

As cópias dos documentos que permitem comprovar a rastreabilidade, bem como 

daqueles que ratificam as informações sobre o descarte e sobre as emissões, 

devem permanecer sob a guarda da empresa e somente devem ser encaminhadas 

quando solicitadas pela CGPEG. 

3.3 Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 07/11 

Esta Nota Técnica apresenta os resultados consolidados das informações sobre 

geração e destinação final dos resíduos sólidos dos empreendimentos marítimos de 

exploração e produção de petróleo referentes ao ano de 2009. Tal consolidação foi 

elaborada com informações dos relatórios de implementação dos Projetos de 

Controle da Poluição (PCP) enviados durante o período de transição definido na 

Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 08/2008, e serão apresentados e discutidos 

neste Estudo no item 4.2 Resultados divulgados pelo IBAMA com a aplicação do 

PCP (IBAMA, 2011). 

Segundo a Nota, a Coordenação Geral de Petróleo e Gás (CGPEG) da Diretoria de 

Licenciamento Ambiental (DILIC) do IBAMA vem desenvolvendo iniciativas nos 

últimos anos visando à padronização de procedimentos de análise de estudos e 

relatórios ambientais, bem como o aprimoramento do acompanhamento da 

implementação das medidas mitigadoras dos impactos ambientais, exigidas para a 

concessão de licenças (IBAMA, 2011). 

A Nota Técnica destaca que a sistematização dos temas relacionados ao PCP e a 

adoção de um formato único para o encaminhamento das informações ao órgão 

ambiental tem como objetivos possibilitar o acompanhamento dos indicadores de 

cada empreendimento, assim como observar a gestão de resíduos, efluentes e 

emissões por conjunto de empreendimentos espacialmente e ao longo do tempo. A 

intenção de consolidar e disponibilizar estas informações para o público interessado, 
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conferindo maior transparência, também configurou uma motivação presente desde 

o processo de discussão que deu origem às referidas notas técnicas. A visão 

compartilhada pela CGPEG é proporcionar a utilização das informações geradas no 

âmbito do licenciamento ambiental para o estabelecimento e controle social de 

políticas públicas voltadas às questões da qualidade ambiental relacionadas às 

atividades licenciadas (IBAMA, 2011). 

3.3.1 CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO DAS NOTAS TÉCNICAS PARA O PCP 

O documento que serviu de base para a elaboração da Nota Técnica em questão, 

na busca de uma divulgação mais específica e focada no âmbito do licenciamento 

ambiental das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural 

offshore, foi o projeto “Diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos no Brasil – 

Apoio técnico para a elaboração da proposta preliminar do Plano Nacional do 

Resíduos Sólidos” junto ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

produzindo o diagnóstico dos resíduos sólidos gerados pelas atividades de 

mineração energética de petróleo e gás (IBAMA, 2011).  

Conforme a Nota, na CGPEG, as questões envolvendo o controle da poluição são 

tratadas por um Grupo de Trabalho (GT) específico, composto por analistas 

ambientais envolvidos com esta temática. Este grupo de trabalho foi criado em 2006 

com o objetivo de discutir o projeto de controle da poluição associado aos processos 

de licenciamento. Desde então foram publicadas: a Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA n° 08/08, de 09.10.2008, que foi revisada e substituída pela 

Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/11, de 22.03.2011 (IBAMA, 2011). 

Segundo IBAMA (2011), este processo promoveu uma alteração das características 

do PCP, visando à adoção de um modelo mais voltado à gestão. Os principais 

marcos delimitados em ambas as Notas Técnicas foram: 

a) Diretrizes definidas pelo órgão ambiental, assumidas e implementadas pelas 

empresas licenciadas, por meio do preenchimento e assinatura do documento 

denominado “Texto padrão”; 

b) Adoção de metas progressivas de redução de geração de resíduos e de 

disposição final; 
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c) Estabelecimento de um modelo padronizado de relatórios, com planilhas 

estruturadas, nas quais são informados os dados do PCP dos empreendimentos; 

d) Regionalização da costa brasileira, para fins de encaminhamento das informações 

relativas ao PCP dos empreendimentos localizados em uma mesma região. 

A CGPEG adotou uma divisão da costa brasileira em 10 regiões com a finalidade de 

avaliar o impacto sinérgico e cumulativo da poluição sobre cada uma das regiões ao 

longo do tempo (figura 1). Desta maneira, as empresas encaminham as informações 

consolidadas de todos os empreendimentos localizados em cada região, de acordo 

com uma periodicidade estabelecida na Nota Técnica em função de cada tipo de 

atividade (Sísmica, Perfuração e Produção e Escoamento). 

 
Figura 3.3.1 – Divisão da costa brasileira para fins de controle da poluição de empreendimentos de exploração 

e produção de petróleo e gás natural offshore 
Fonte: Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 07/11. 

Com a implantação do novo modelo de PCP, uma efetiva sistematização dos dados 

referentes aos resíduos sólidos gerados foi possível, uma vez que todas as 
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empresas e empreendimentos passaram a utilizar uma planilha padronizada para 

apresentação das informações. Após a entrada em vigor da Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA n° 08/08, foi estabelecido um período de transição, entre 

09.10.2008 a 31.12.2009, no qual se tornou obrigatória a apresentação dos 

relatórios de implementação do PCP em seu novo formato. Ao fim deste período 

estava prevista a revisão da referida Nota Técnica, a qual foi realizada, contudo, 

sem alterar significativamente os modelos padronizados de relatórios. Neste 

contexto, os resultados apresentados neste documento foram obtidos a partir dos 

relatórios de implementação do PCP das atividades realizadas durante o ano de 

2009, encaminhados à CGPEG e analisados durante o ano de 2010 (IBAMA, 2011). 

3.3.2 RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ATIVIDADES DE E&P DE PETRÓLEO E GÁS 

NATURAL EM CAMPOS MARÍTIMOS 

De um modo geral, tanto as atividades sísmicas, quanto a perfuração de poços, 

produção e escoamento de petróleo e gás natural apresentam o potencial para 

geração de resíduos sólidos, ainda que em escalas e tipologias diferentes. A figura 

3.3.2 apresenta, de forma bastante resumida e esquemática, alguns elementos 

característicos das atividades de E&P offshore que estão associados geração de 

resíduos sólidos. 



32 
 

   

 
Figura 3.3.2 – Esquema de processos que envolvem a geração de resíduos sólidos em atividades 
offshore. 
Fonte: Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 07/11. 
 

3.3.3 QUANTO À CLASSE DOS RESÍDUOS NAS ATIVIDADES DE E&P 

Os resíduos sólidos derivados das atividades de E&P de petróleo e gás natural 

envolvem mais de uma classe de resíduos, conforme definidos no Art. 13 da Lei nº 

12.305/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quanto ao 

enquadramento relativo à periculosidade dos resíduos analisados, foi adotada a 

classificação estabelecida pela Nota Técnica NBR-ABNT 10004/2004, que define as 

seguintes classes: 

 Classe I - resíduos perigosos: aqueles que apresentam periculosidade, ou 

uma das características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade e/ou patogenicidade;  

 Classe IIA - resíduos não inertes e não perigosos: aqueles que não se 

enquadram nas classificações de resíduos Classe I - Perigosos ou de Classe 

IIB - Inertes, nos termos da norma. Resíduos desta classe podem ter 
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propriedades tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade 

à água;  

 Classe IIB - resíduos inertes e não perigosos: quaisquer resíduos que, 

quando amostrados de uma forma representativa e submetidos a um contato 

dinâmico e estático com água desionizada, à temperatura ambiente, não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor. 

3.4 Outros instrumentos legais 

Embora não tenham recebido enfoque neste estudo, vale citar que existem outros 

instrumentos legais que versam sobre os resíduos sólidos ou, de forma geral, sobre 

o impacto ambiental por ele causado. É o caso da Constituição Federal da República 

de 1988, as principais diretrizes para a execução do licenciamento na esfera federal 

estão expressas na Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, as Resoluções do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA nº 23/94, 237/97 e 275/01, a Lei 

9.966/00, a MARPOL 73/78 e a Nota Técnica NBR-ABNT 10004/2004, esta última já 

apresentada no item anterior. 

Destaca-se aqui o que a Constituição Federal da República de 1988 estabelece em 

seus art. 23, 24 e 225: 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(...) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

(...) 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;” 

(...) 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da 

lei.” (grifo nosso) 

Nestes termos, temos que a Constituição Federal em seu caráter generalista motiva 

e exige aos entes federados a responsabilidade de atuar na proteção ambiental e 

combate a poluição. Vários instrumentos legais, como a Lei Federal 12.305/2010 já 

discutida neste Estudo, vêm justamente atender a estas exigências. 

Para o licenciamento ambiental das atividades relacionadas à exploração e lavra de 

jazidas de combustíveis líquidos e gás natural ocorrerá um procedimento específico, 

regulamentado pela Resolução CONAMA nº 23/94. Esta resolução considera como 

atividade de exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural as 

seguintes atividades: perfuração de poços para identificação das jazidas e suas 

extensões; produção para pesquisa sobre viabilidade econômica; produção efetiva 

para fins comerciais (PORTO et. al., 2007). 

A Resolução CONAMA nº 237/97 dispõe sobre a revisão e complementação dos 

procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. É justamente o 

Licenciamento Ambiental o instrumento por meio do qual o IBAMA assegura a 

proteção ambiental e controle da poluição das Atividades de E&P. 

A Resolução CONAMA nº 275/01 estabelece o código de cores para os diferentes 

tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, 

bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. A coleta seletiva é 

uma estratégia amplamente usada para otimizar a separação e o armazenamento 

correto do resíduo, visando sua reutilização, reciclagem, tratamento e disposição 

adequada, adotada e exigida de forma fundamental nas Atividades de E&P.  

A Lei 9.966/00 dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 

causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em 

águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. Nesta Lei é definido os 

princípos básicos a serem seguidos sobre o tema movimentação de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, instalações portuárias, 

plataformas e navios em águas sob jurisdição nacional, devendo ser aplicada 

quando ausentes os pressupostos para aplicação da MARPOL 73/78. Estabelece 

ainda infrações e sanções. 



35 
 

   

A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL) é a 

principal convenção internacional que aborda o combate da poluição no ambiente 

marinho por navios seja por operação ou causa acidental (IMO, 2015). 

'A Marpol 73/78 foi criada em 1973 e alterada pelo Protocolo de 1978. "Marpol" é 

uma abreviação para "marine pollution" e 73/78 é uma abreviação para os 

anos 1973 e 1978 (WIKIPEDIA, 2015). 

Segundo a Marinha do Brasil (2015), o propósito desta convenção o 

estabelecimento de regras para a completa eliminação da poluição intencional do 

meio ambiente por óleo e outras substâncias danosas oriundas de navios, bem 

como a minimização da descarga acidental daquelas substâncias no ar e no meio 

ambiente marinho. 

Todos os navios embandeirados em países que são signatários da Convenção 

MARPOL estão sujeitos às suas necessidades, independentemente de onde eles 

navegam e as nações membros são responsáveis por embarcações registradas em 

suas respectivas nacionalidades. 

 Anexo I - Regulação para Prevenção de Poluição por Óleo Combustível. 

 Anexo II - Regulação para Prevenção de Poluição por Carga líquida nociva 

transportada a granel. 

 Anexo III - Regulação para Prevenção de Poluição por Substâncias Nocivas 

Carregadas em Embalagens. 

 Anexo IV - Regulação para Prevenção de Poluição por Esgoto. 

 Anexo V - Regulação para Descarte de Lixo dos Navios. 

 Anexo VI - Prevenção de Poluição do Ar. 

Para que uma nação se torne parte da Marpol deve aceitar Anexo I e II. Os anexos 

III-VI são de adesão voluntária. Em outubro de 2009, 150 países, representando 

quase 99,14% da tonelagem do mundo havia se tornado parte dos anexos I e II 

(WIKIPEDIA, 2015). 
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3.5 Os Resíduos de Produção 

3.5.1 ÁGUA PRODUZIDA 

O principal resíduo gerado nas atividades de produção de petróleo e gás offshore é 

a água produzida (UTVIK, 1999 apud OGX Petróleo e Gás, 2011), oriunda do 

complexo composto trifásico (gás, óleo e água), obtido durante o processo produtivo. 

Devido ao seu descarte no mar, a água produzida é uma das principais fontes de 

poluição marinha (PATIN, 1999 apud OGX Petróleo e Gás, 2011). 

A composição da água produzida é bastante complexa e diretamente influenciada 

pelas características específicas de cada campo petrolífero, e inclui óleo disperso, 

hidrocarbonetos dissolvidos, metais pesados, ácidos orgânicos e fenóis, além de 

resíduos dos produtos químicos utilizados no processo de produção (FROST et al, 

1998 apud OGX Petróleo e Gás, 2011). Observa-se que a água produzida é 

composta por uma série de compostos químicos de composição bastante variável e 

incerta, utilizados no desenvolvimento do poço e em sua produção (PATIN, 1999 

apud OGX Petróleo e Gás, 2011). 

Em águas oceânicas esse resíduo é quase sempre descartado ao mar pelas 

operadoras e os riscos ambientais associados podem variar em função da 

composição da água descartada, das características do local de descarte e da sua 

disposição final (SILVA, 2000 apud OGX Petróleo e Gás, 2011). 

A tabela a seguir, apresenta alguns componentes da água produzida avaliada em 

campos operados pela Petrobras na Bacia de Campos, disponibilizados em 

GABARDO (2007 apud OGX Petróleo e Gás, 2011). 
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TABELA 3.5.1 – CONSTITUINTES DA ÁGUA PRODUZIDA DE CAMPOS 
PETROLÍFEROS DA BACIA DE CAMPOS 

 

Fonte: GABARDO, 2007 apud OGX Petróleo e Gás, 2011. 

No estudo realizado por UTVIK (1999 apud OGX Petróleo e Gás, 2011), os 

resultados obtidos demonstraram que os componentes da água produzida 

apresentam mesma ordem de grandeza nos diferentes campos petrolíferos 

analisados pelo autor, havendo predominância dos ácidos orgânicos, seguidos pelos 

hidrocarbonetos totais e mono e poliaromáticos. As análises realizadas indicaram 

também uma composição similar de campos localizados em áreas próximas, o que 

leva a crer que se pode prever a composição da água de formação a ser produzida 

no campo com base em dados geológicos ou até mesmo geográficos, de campos 

próximos. 

3.5.2 ÓLEO PRODUZIDO 

Segundo apresentação no Estudo de Impacto Ambiental para o Bloco da Bacia de 

Campos (OGX Petróleo e Gás, 2011), o óleo produzido é uma mistura complexa de 

hidrocarbonetos e demais compostos, de solubilidades distintas. Desta forma, a 

presença de um determinado componente no óleo pode afetar a solubilidade de 
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outro, ou seja, existe um efeito sinérgico de cada componente em relação à 

solubilidade final do óleo. 

A solubilidade de hidrocarbonetos na água é indiretamente relacionada com o 

tamanho das moléculas. Quanto menor for a molécula de um hidrocarboneto, maior 

sua solubilidade em água. Entretanto, os hidrocarbonetos aromáticos como o 

benzeno e o tolueno são reconhecidos como mais solúveis do que os alifáticos como 

as parafinas. O benzeno e tolueno representam de 70 a 85% do total de aromáticos 

dissolvidos em um óleo cru. Quando hidrocarbonetos aromáticos são descartados 

no mar, a concentração elevada de sais na água salgada favorece a solubilidade 

desses compostos (OGX Petróleo e Gás, 2011). 

De acordo com NEFF (1987 apud OGX Petróleo e Gás, 2011), a toxicidade da 

fração orgânica solúvel da água produzida é desconhecida. Entretanto, os 

hidrocarbonetos solúveis em água também são reconhecidamente voláteis, 

evaporando rapidamente. De acordo com MCAULIFFE (1979 apud OGX Petróleo e 

Gás, 2011), diversos estudos indicam que não são encontradas concentrações 

detectáveis de hidrocarbonetos dissolvidos em águas oceânicas, principalmente se o 

aporte ocorreu pela superfície, onde os processos turbulentos do oceano (ondas e 

marés) favorecem a evaporação dos compostos dissolvidos. Outro aspecto que 

deve ser lembrado é a rápida degradação bacteriana dos componentes orgânicos 

solúveis do óleo. 

3.5.3 EFLUENTES DA PLANTA DE DESSULFATAÇÃO 

Segundo apresentação no Estudo de Impacto Ambiental para o Bloco da Bacia de 

Campos (OGX Petróleo e Gás, 2011), na fase do projeto que antecede a operação 

da atividade, ainda não estão disponíveis dados para a caracterização do efluente a 

ser gerado na planta de dessulfatação da água do mar. No entanto, a caracterização 

do efluente é devidamente apresentada para avaliação da CGPEG após a 

implementação e início da operação do sistema, dentro do escopo do Projeto de 

Monitoramento Ambiental a ser implementado para a fase de produção. 
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3.5.4 ADITIVOS QUÍMICOS DOS TESTES DE ESTANQUEIDADE, DA ÁGUA 

PRODUZIDA E DA PLANTA DE DESSULFATAÇÃO 

Segundo apresentação no Estudo de Impacto Ambiental para o Bloco da Bacia de 

Campos (OGX Petróleo e Gás, 2011), há de se considerar ainda a comum 

necessidade de se acrescer aditivos químicos para os testes de estanqueidade, da 

água produzida e da planta de dessulfatação. Os aditivos podem objetivar ações 

desencrustantes, sequestradores químicos, biocidas, antiespumante, e outros. 



40 
 

   

4. TIPOS DE PROJETOS E APLICAÇÃO DO PCP 

Neste tópico serão apresentados os principais tipos de projetos das atividades de 

E&P geradoras de resíduos e os resultados do gerenciamento de resíduos obtidos a 

partir da aplicação do PCP divulgados pelo IBAMA por meio da Nota técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA nº 07/2011 e Ministério de Minas e Energia (MME). 

4.1 Tipos de projetos e diretrizes para aplicação do PCP 

Os principais tipos de atividades geradoras de resíduos que necessitam do PCP 

são: Perfuração, produção, escoamento. 

As informações sobre as diretrizes do PCP utilizadas a seguir foram obtidas dos 

Estudos de Impacto Ambiental – EIA e Relatórios de Impacto Ambiental – RIMA, 

estudos estes requeridos pelo IBAMA, órgão ambiental responsável pelo 

Licenciamento das atividades em questão. 

4.1.1 BLOCO BM-C 39-40 (ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO) 

A PERENCO, responsável pelo Bloco BM-C 39-40, apresenta em seu Estudo de 

Impacto Abiental uma Carta de Comprometimento na qual informa que seguirá, 

como uma das medidas mitigadoras de impactos advindos do empreendimento, as 

diretrizes apontadas no Projeto de Controle da Poluição conforme Nota Técnica do 

IBAMA nº 01/11. A responsabilidade final pelo planejamento, programação e 

implementação deste Projeto é da empresa responsável pelas operações nos 

Blocos BM-ES-37, 38, 39, 40 e 41. Além da Carta de Comprometimento assinada a 

empresa apresenta o Cadastro Técnico Federal (CTF ou CTFAIDA) do responsável. 

Na implementação do Projeto, os quantitativos de resíduos gerados no 

empreendimento e dispostos em terra entrarão no cômputo das metas de disposição 

final para o conjunto de empreendimentos da Empresa na Região. 

Observa-se que o Projeto de Controle da Poluição o qual deve tratar do 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, remete à atenção que a empresa dará em 

seguir as diretrizes constantes da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n.o 01/11, 

sem acréscimo neste momento de informações detalhadas sobre os resíduos 

(gestão e destinação). 
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4.1.2 BLOCO BM-C-41 (ATIVIDADE DE PRODUÇÃO) 

O Projeto de Controle da Poluição foi apresentado no tópico II.7.2 do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) Desenvolvimento e Escoamento da Produção de Petróleo 

no Bloco BM-C-41, Bacia de Campos (2011), desenvolvido pela OGX Petróleo e 

Gás Ltda. (OGX, 2011). 

Novamente, para informe quanto as Diretrizes a serem seguidas para 

implementação do PCP, o empreendedor informa diretamente que seguirá àquelas 

preconizadas pela Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/11. 

É ainda informado que na implementação do Projeto, os quantitativos de resíduos 

gerados no empreendimento e dispostos em terra entrarão no cômputo das metas 

de disposição final para o conjunto de empreendimentos da Empresa na Região. 

É apresentada a identificação da empresa, do empreendimento e do responsável 

técnico pela implementação do PCP. 

 
Depois de armazenado temporariamente na plataforma, os resíduos gerados na 

atividade são transportados para a base terrestre via embarcações de apoio que 

forneceram suporte à atividade de desenvolvimento e escoamento da produção de 

petróleo. 

Na base de apoio terrestre chamada Briclog, estava previsto a manipulação dos 

resíduos onde há uma área para recepção, armazenamento temporário e triagem 

dos resíduos gerados nas atividades de E&P. Após recebimento e aceitação dos 

resíduos, a proposta é de que os mesmos fossem armazenados temporariamente 

para posterior envio ao destino final apropriado. Todo o processo foi devidamente 

documentado por meio de manifestos – Fichas de Controle e Destinação de 

Resíduos – de forma a garantir a rastreabilidade. 

4.1.3 UOTE (ATIVIDADE DE ESCOAMENTO) 

Segundo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Unidade de Offshore de 

Transferência e Exportação – UOTE (2011), o Projeto de Controle da Poluição, a ser 

implementado como uma das medidas mitigadoras de impactos advindos do 

empreendimento também seguirá as diretrizes constantes da Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/ IBAMA nº 01/11, que revisa e substitui na íntegra a Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/ IBAMA nº 08/08 citada no Termo de Referência 

CGPEG/DILIC/IBAMA nº 008/10. 
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Na implementação do Projeto, foi previsto que os quantitativos de resíduos gerados 

no empreendimento terão disposição final em terra e seguirão as metas de redução 

de geração a serem apresentadas no primeiro relatório de implementação. Na 

implementação do Projeto, os quantitativos de resíduos gerados no empreendimento 

e dispostos em terra entrarão no cômputo das metas de disposição final para o 

conjunto de empreendimentos da Empresa na Região. 

Foi apresentado ainda os responsáveis técnicos que irão implementar o PCP, 

conforme preconizado pela própria Lei Federal nº 12.305/2010. 

4.2 Resultados divulgados pelo IBAMA com a aplicação do PCP 

4.2.1 INTRODUÇÃO A NT Nº 07/2011 

Conforme já mencionado, a partir da análise das informações levantadas pela 

aplicação do PCP sob as diretrizes de elaboração, ainda referente a Nota Técnica 

08/08, foi desenvolvido pelo IBAMA a Nota Técnica 07/2011 para apresentação dos 

resultados. 

Durante o período analisado neste levantamento, correspondente ao ano de 2009, 

foi verificado que cinco empresas operaram atividades de pesquisa sísmica 

marítima, 10 diferentes empresas realizaram atividades de perfuração de poços, 

além de quatro empresas que atuaram na produção e escoamento de petróleo e gás 

natural. Segundo dados da ANP (Banco de Dados de Exploração e Produção – 

BDEP) foram perfurados 226 poços marítimos em 2009 (incluindo poços perfurados 

completamente, iniciados, ou concluídos durante este período). De acordo com as 

informações apresentadas nos relatórios de implementação dos projetos de controle 

da poluição, considerando todas as empresas e regiões, as atividades de produção 

e escoamento utilizaram 131 unidades marítimas e 295 embarcações, enquanto que 

as atividades de perfuração utilizaram 90 unidades marítimas e 97 embarcações. 

Cabe ressaltar que as embarcações que operaram tanto na perfuração quanto na 

produção foram associadas aos dados das atividades de produção e escoamento, 

conforme diretriz da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/2011 (IBAMA, 2011). 
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4.2.2 METODOLOGIA ADOTADA PARA COMPILAÇÃO DA NT Nº 07/2011 

As planilhas estabelecidas como modelos para apresentação de relatórios também 

definem as tipologias de resíduos e de destinações finais específicas, que são 

utilizadas pelas empresas no preenchimento das informações do PCP (IBAMA, 

2011). 

Para a realização do levantamento constante na Nota Técnica e consolidação dos 

dados referentes aos resíduos sólidos gerados foram utilizados 43 relatórios alusivos 

às atividades de levantamentos sísmicos, perfuração de poços e produção e 

escoamento de petróleo e gás natural. Este conjunto de relatórios contém as 

informações sobre os resíduos sólidos gerados em todas as operações realizadas 

em águas jurisdicionais brasileiras durante o ano de 2009, referentes às atividades 

citadas (IBAMA, 2011). 

As análises e apresentação dos resultados foram efetuadas por meio de tabelas e 

gráficos, considerando separadamente as informações sobre quantidades de 

resíduos geradas e formas de destinação dos mesmos. Estas análises foram 

realizadas para a tipologia de resíduos utilizada na Nota Técnica n° 01/2011 e 

conforme a classificação de periculosidade de acordo com a normatização adotada 

no Brasil (Norma ABNT NBR 10004/2004). 

4.2.3 RESULTADOS COMPILADOS PELA NOTA TÉCNICA CGPEG/DILIC/IBAMA 

N.º 07/11 

Consta na Nota que durante o ano de 2009, as atividades relacionadas à exploração 

e produção de petróleo e gás offshore produziram um total de 44.437 toneladas de 

resíduos sólidos, com os principais resíduos gerados correspondendo a: Resíduos 

oleosos (16.002 t); Metal não contaminado (11.085 t); Resíduos contaminados 

(5.630 t); e Resíduos não passíveis de reciclagem (4.935 t). A tabela 4.2.3a 

apresenta os quantitativos totais em toneladas, por tipo de resíduo e região, gerados 

durante o período analisado (IBAMA, 2011). 

  



44 
 

   

TABELA 4.2.3a - QUANTITATIVOS TOTAIS EM TONELADAS, POR TIPO DE 
RESÍDUO E REGIÃO 

 

Fonte: Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 07/11 (IBAMA, 2011). 

A Nota dá destaque para diferença de escala dos quantitativos de resíduos gerados, 

tanto em relação à tipologia de resíduos, quanto na contribuição de cada região na 

soma total. Foram adotadas três escalas diferentes para a visualização dos 

quantitativos de resíduos gerados: a primeira entre 0 e 80 toneladas, englobando 

sete tipos de resíduos; a segunda entre 100 e 1.200 toneladas, incluindo nove tipos 

de resíduos; e a terceira entre 1.200 e 20.000 toneladas, incluindo cinco tipos de 

resíduos (figura 4.2.3a). 
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Figura 4.2.3a – Quantitativos totais de resíduos gerados em 2009, por tipo de resíduo. 

Fonte: Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 07/11 (IBAMA, 2011). 
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A explicação dada para a diferença observada na quantidade de resíduos gerada é 

pela própria natureza dos resíduos, sendo aqueles de maior quantidade, de maneira 

geral, associados às atividades de processo ou de instalação realizadas nas 

unidades marítimas e embarcações. A exceção fica por conta dos resíduos não 

passíveis de reciclagem, que englobam em si diversos resíduos diferentes, assim 

como o lixo comum produzido em todas as instalações (IBAMA, 2011). 

Com relação à contribuição de cada região na geração dos resíduos, é possível 

verificar na tabela 4.2.3b, que as regiões três, quatro e cinco são as principais 

regiões produtoras de resíduos, com destaque bastante significativo para a região 

quatro. Estas regiões correspondem ao setor norte da Bacia de Santos (região três), 

setor sul da Bacia de Campos (região quatro) e setor norte da Bacia de Campos 

juntamente com a Bacia do Espírito Santo e de Mucuri (região cinco). Este padrão 

está diretamente relacionado à quantidade de empreendimentos existente na região 

e consequentemente aos valores de produção de petróleo (IBAMA, 2011). 

TABELA 4.2.3b – PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO DE CADA REGIÃO NA 
GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

Fonte: Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 07/11 (IBAMA, 2011). 

Na Nota Técnica foi evidenciado, considerando o conjunto dos resíduos gerados em 

cada região, que os resíduos oleosos, resíduos contaminados, metal não 

contaminado e resíduos não passíveis de reciclagem tem maior contribuição na 
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composição total. As regiões seis e sete seguem um padrão diferente. Na região 

sete existem duas plataformas habitadas, sendo que em uma delas não foi 

desembarcado resíduo oleoso durante o período. Especificamente a respeito desta 

região, ocorreram alguns problemas no encaminhamento das informações, fato que 

pode ter influenciado os dados. 

Com relação ao perfil de resíduos gerados por tipo de instalação (embarcações e 

unidades marítimas, englobando plataformas de produção e perfuração), pode-se 

observar que as unidades marítimas geram os maiores quantitativos. A única 

exceção correspondeu ao lodo residual de esgoto tratado, o qual foi informado por 

apenas uma empresa, relacionado exclusivamente às embarcações. Também é 

possível observar a contribuição significativa das embarcações em comparação com 

as unidades marítimas na geração de resíduos oleosos, vidro e resíduo alimentar 

desembarcado (IBAMA, 2011). 

A explicação para estes fatores explicou-se pela elevada geração de resíduos de 

óleos lubrificantes usados pelos motores e equipamentos das embarcações (para os 

resíduos oleosos), pela geração de resíduos do serviço de acomodação e 

alimentação das embarcações (no caso do vidro não contaminado). Com relação 

aos resíduos alimentares desembarcados, segundo a legislação vigente, este tipo de 

resíduo pode ser lançado ao mar a partir de uma distância de três milhas náuticas 

da costa, depois de triturados em partículas de 25 mm. Como as embarcações 

transitam com frequência em regiões próximas à costa, a menos de três milhas, são 

obrigadas a armazenar e desembarcar estes resíduos, influenciando desta maneira 

os resultados observados (IBAMA, 2011). 

Já para à quantidade de resíduos gerados por tipo de atividade (sísmica, perfuração 

de poços e produção), mostrou-se evidente a pequena participação das atividades 

sísmicas para o total de resíduos gerados, assim como um balanceamento na 

quantidade de resíduos gerados pelas atividades de perfuração e produção (figura 

4.2.3b). As atividades de perfuração de poços offshore geraram quantitativos 

maiores de alguns tipos de resíduos, mesmo com a utilização de menor número de 

unidades marítimas e embarcações (IBAMA, 2011). 
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Figura 4.2.3b – Comparação entre quantitativos totais de resíduos gerados por tipo de atividade. 

Fonte: Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 07/11 (IBAMA, 2011). 

Segundo a Nota Técnica 07/11, para os quantitativos por classificação de 

periculosidade dos resíduos Considerando o total de resíduos gerados pelas 

atividades de E&P de petróleo e gás natural offshore durante o período analisado 

(44.437 toneladas), foi observado que 54,3% constituem-se de resíduos Classe I 

(resíduos perigosos); 27,9% de resíduos Classe IIA; e 17,8% de resíduos Classe IIB 

(resíduos inertes e não perigosos) (figura 4.2.3c). 

 
Figura 4.2.3c – Percentual das classes de resíduos gerados em relação ao total, segundo 
Classificação ABNT. 

Fonte: Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 07/11 (IBAMA, 2011). 
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Segundo a classificação de periculosidade, a Nota aponta que os quantitativos de 

resíduos, analisados em função do tipo de instalação (unidades marítimas, UM – 

considerando plataformas de produção e perfuração – e embarcações), novamente 

destacam o papel das unidades marítimas na geração de resíduos sólidos (figura 

4.2.3d). Segundo as informações apresentadas nos relatórios, durante o período 

analisado foram utilizadas 221 unidades marítimas, sendo 90 plataformas de 

perfuração e 131 de produção. O total de embarcações envolvidas nas três 

atividades licenciadas foi igual a 419, além de 16 navios sísmicos (IBAMA, 2011). 

Ainda destaca a evidência que na contribuição significativa das embarcações na 

geração de resíduos perigosos, que pode ser atribuído à elevada quantidade de 

resíduos oleosos gerados pelos motores e equipamentos presentes nas mesmas. 

Os resíduos das demais classes ocorrem em menores quantidades possivelmente 

em decorrência do número reduzido de tripulantes em comparação com as unidades 

marítimas, assim como pela própria natureza das operações realizadas nas 

embarcações (IBAMA, 2011). 

 
Figura 4.2.3d – Quantidades de resíduos gerados de acordo com a classificação da ABNT e tipo de 
instalação. 

Fonte: Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 07/11 (IBAMA, 2011). 

4.2.4 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

Após apresentação e discussão sobre as informações levantadas quanto à geração 

de resíduos, foi apresentado na Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 07/11 uma 

seção com os resultados relativos às formas de destinação final dos resíduos 
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gerados pela atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural nos 

campos marítimos (IBAMA, 2011). 

As formas de destinação consideradas são aquelas previstas na Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/2011, estabelecidas em função da prática verificada no 

licenciamento das atividades, assim como da experiência das próprias empresas. 

Foi adotado o conceito de destinação final, sendo este mais abrangente, pois inclui 

tanto formas de disposição final (como aterros ou coprocessamento), quanto outras 

etapas que podem ser consideradas intermediárias (como estação de tratamento e 

rerrefino), mas que são importantes no contexto deste setor. Os resultados são 

apresentados para a tipologia de resíduos gerados e também em função da 

classificação de periculosidade (IBAMA, 2011). 

4.2.4.1 Quantitativos por tipologia de resíduos 

Os dados sobre os totais de resíduos destinados durante o ano de 2009 pode ser 

visualizado na tabela 4.2.4.1. As informações apresentadas representam o total de 

resíduos gerados em toneladas para o período, sem considerar a divisão por regiões 

(IBAMA, 2011). 

Os dados apresentados referem-se aos quantitativos efetivamente dispostos até o 

dia 31/12/2009, incluindo resíduos gerados em anos anteriores e destinados durante 

o período estudado. Não foram contabilizados aqueles resíduos gerados durante o 

ano de 2009 e armazenados temporariamente para serem dispostos no ano de 

2010. Desta maneira, os quantitativos de resíduos gerados apresentados 

anteriormente não necessariamente correspondem aos totais destinados no mesmo 

período (IBAMA, 2011). 
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TABELA 4.2.4.1 – FORMAS DE DESTINAÇÃO FINAL POR TIPOLOGIA DE RESÍDUO (AGREGADO GERAL PARA TODAS AS REGIÕES) 

 

 
Fonte: Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 07/11 (IBAMA, 2011). 
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4.2.4.2 Quantitativos por classificação de periculosidade dos resíduos 

A quantificação das formas de destinação final dos resíduos também foi feita de 

acordo com sua classe de periculosidade e calculados os percentuais de cada forma 

de destinação final, por região. As principais destinações observadas para os 

resíduos Classe I são: o coprocessamento, estação de tratamento, rerrefino, blend 

de resíduos e aterro industrial. Estas formas relacionam-se diretamente com as 

destinações dos resíduos oleosos e resíduos contaminados. Com relação aos 

resíduos Classe IIA, as destinações mais significativas foram: aterro industrial, aterro 

sanitário, reuso e reciclagem. Por fim, os resíduos Classe IIB foram, na maioria, 

destinados à reciclagem, com uma porção bem mais reduzida sendo encaminhada a 

reuso ou aterros industriais (IBAMA, 2011). 

Os resíduos Classe I e Classe IIA são encaminhados a uma gama mais ampla de 

formas de destinação em termos absolutos, quando comparados com os resíduos 

Classe IIB, destinados prioritariamente à reciclagem, refletindo, desta forma, as 

tipologias de resíduos incluídas em cada classe considerada (figura 4.2.4.2) (IBAMA, 

2011). 
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Figura 4.2.4.2 - Quantitativos absolutos totais de resíduos destinados, por classe de resíduos. 

Fonte: Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 07/11 (IBAMA, 2011). 
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4.2.5 CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA NTº 07/2011 

Segundo a referida Nota Técnica os dados apresentados ao longo da mesma 

constituem a fonte mais confiável de informações públicas sobre resíduos sólidos 

das atividades de exploração e produção de petróleo e gás offshore disponíveis no 

país. Estas informações possuem respaldo institucional, visto que se trata de 

obrigação legal por parte das empresas licenciadas à apresentação das mesmas ao 

órgão ambiental (IBAMA, 2011). 

As informações tratadas no documento em questão referem-se ao primeiro ano de 

aplicação de um novo modelo para os relatórios de implementação dos projetos de 

controle da poluição dos empreendimentos licenciados, definido previamente como 

um período de transição. Neste contexto, a equipe já esperava algumas lacunas ou 

inconsistências nos dados apresentados pelas empresas, as quais foram 

devidamente observadas nos pareceres técnicos que analisaram cada relatório. No 

âmbito da presente Nota Técnica, estas lacunas e inconsistências foram admitidas 

como erros inerentes à metodologia empregada, considerando que não interferiram 

na delimitação do cenário geral relacionado aos resíduos sólidos das atividades 

analisadas (IBAMA, 2011). 

Os resultados apresentados refletem um conjunto de análises preliminares 

realizadas pela CGPEG com o objetivo de subsidiar o planejamento e execução das 

ações de acompanhamento in loco dos PCPs dos empreendimentos. O 

levantamento realizado também serve como base para o monitoramento dos 

resultados das ações de controle da poluição e efeitos da intensificação das 

atividades em determinadas regiões ao longo dos próximos anos (IBAMA, 2011). 

Por fim, a CGPEG considerou que as informações apresentadas na Nota Técnica 

07/11 são representativas do cenário real referente aos resíduos das atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás, uma vez que foram analisadas e 

produzidas pelo órgão ambiental responsável pelas ações no âmbito do 

licenciamento ambiental da indústria. Tratam-se de informações qualificadas que 

deveriam, em princípio, ser consideradas como subsídio à implementação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, e mais especificamente como contribuição 

setorial no diagnóstico da situação atual dos resíduos no Brasil e consequentemente 
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na elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, atualmente em discussão 

(IBAMA, 2011). 

Ao fim do apresentado na Nota Técnica 07/11, mencionando a importância da inter-

relação dos projetos PCP e PEAT, destaca-se que a Nota Técnica também remeteu 

a esta relação: “Com o Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT), a 

relação é direta. Na medida em que os trabalhadores incorporam os ensinamentos 

recebidos do PEAT referentes ao controle da poluição gerada nas unidades e 

embarcações, a implementação do PCP se torna mais eficiente, uma vez que esses 

trabalhadores são agentes fundamentais no gerenciamento de resíduos sólidos, 

efluentes líquidos e emissões atmosféricas a bordo”. 

4.3 Resultados divulgados pelo Ministério de Minas e Energia 

Neste tópico serão apresentados de forma resumida os resultados extraídos do 

Caderno de Diagnóstico n. 9 de Resíduos Sólidos da Atividade de Mineração 

Energética, Petróleo, Gás e Refino, disponibilizado por meio do Sistema Nacional de 

Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR (2015). 

O Caderno em questão foi elaborado pelo Ministério de Minas e Energia como 

subsídio ao processo de discussão e elaboração do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, conduzido pelo Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MME, 2011). 

4.3.1 DADOS OBTIDOS 

A evolução da geração de resíduos no setor de exploração e produção de petróleo e 

gás natural está apresentada na Figura 4.3a e, na Figura 4.3b, está apresentado o 

abatimento no período de 2008 a 2010. 

As operações on-shore correspondem a, aproximadamente, 2/3 da geração de 

resíduos perigosos do segmento analisado, o que demonstra que a quantidade de 

resíduos gerada no E&P está relacionada com a idade e o número de poços, e não 

com a produção. Em operações em terra, um campo de produção pode ter entre 

1000 a 3000 poços, já em campos no mar, o número de poços é cerca de vinte 

vezes menor, onde poucos poços maduros são encontrados, quando comparado às 

áreas on-shore.  
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Figura 4.3a – Geração de resíduos perigosos no setor de produção de petróleo e gás natural 

Fonte: MME, 2011. 

As borras oleosas são resíduos típicos das operações de E&P on-shore ou off-shore 

e são resíduos sólidos perigosos, de consistência de líquida a pastosa e de 

composição química complexa, que apresentam em sua composição uma série de 

compostos químicos, com destaque para os alfaltenos, resinas e os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos. Além destes, há também presença de alguns metais 

pesados. Outros resíduos típicos são os produtos químicos e suas embalagens, que 

são demandados para emulsificação, controle da corrosão, entre outros.  

 

Figura 4.3b – Abatimento de resíduos perigosos no setor de produção de petróleo e gás natural 

Fonte: MME, 2011. 
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Os processos de E&P se valem de várias tecnologias para abatimento dos seus 

resíduos perigosos gerados. Para facilitar o entendimento do leitor, tais tecnologias 

foram agrupadas em operações de: disposição em aterros, tratamento biológico, 

incineração, reciclagem (que inclui o reuso como combustível), alinhamento ao 

processo, reinjeção e outros. Na categoria outros, foram incluídas demais 

tecnologias, que não aquelas já citadas, e as operações que utilizam mais de uma 

tecnologia para o efetivo tratamento dos resíduos. O alinhamento ao processo refere 

ao conjunto de operações que visam incorporar os resíduos dentro das correntes de 

processo.  
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Nota: Dados de reciclagem incluem operações de rerrefino, reuso como combustível e outras rotas de 
reciclagem. 

Figura 4.3c – Rotas de abatimento de resíduos perigosos gerados nos processos de E&P. (a) 2010; 
(b) 2009 e (c) 2008. 

Fonte: MME, 2011. 

Independente das operações se darem em terra ou em mar, as rotas de reciclagem 

foram as 12 mais utilizadas nas operações de exploração e produção, Figuras 8a a 

8c, conforme estratégia de gestão de resíduos contemporânea. Tantos nas unidades 

em terra quanto nas unidades que operam no mar, os resíduos perigosos são 
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armazenados de forma a evitar a contaminação cruzada, pois, sem isso se restringe 

sobremaneira as possibilidades de reciclagem ou reutilização dos resíduos, 

corroborando os dados de (a) a (c) da Figura 4.3c (MME, 2011). 

4.3.2 CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO CADERNO DE 

DIAGNÓSTICO N. 9 

O estudo inferiu que a variação das quantidades de resíduos perigosos gerados no 

setor de exploração e produção de petróleo, refino e produção de energia a partir de 

combustíveis fósseis é função das tecnologias de processo empregadas, 

características físico-químicas das cargas processadas, do número de operações de 

paradas para manutenção e limpeza, e não necessariamente, do volume produzido 

ou processado. 

Apontou ainda que durante o período de tempo analisado, os segmentos do setor de 

exploração e produção de petróleo, refino e produção de energia a partir de 

combustíveis fósseis gerou e tratou quantidades muitos próximas, mesmo 

considerando a necessidade de armazenamento e de ganho de escala para 

melhoria dos preços de destinação. 

Por fim os colaboradores do projeto destacaram que o conjunto dos dados 

apresentados permite verificar ações de minimização de resíduos, principalmente 

focadas na reciclagem, independente do segmento estudado. Assim, pode-se inferir 

que as questões de sustentabilidade ambiental têm sido grande motivador para o 

desenvolvimento de estratégias para melhoria contínua na gestão de resíduos do 

Setor analisado (MME, 2011). 

4.4 Inter-relação entre o PCP e o PEAT 

Em atendimento ao preconizado pela Lei 12.305/2010 pode-se constatar que os 

Projetos de Educação Ambiental do Trabalhador (PEAT) dos EIA’s e RIMA’s 

analisados, que tem se investido em capacitação profissional para que os 

trabalhadores em geral do setor sigam critérios e ações que visem à correta gestão 

dos resíduos. 

O trabalho de educação ambiental proporciona especial contribuição para o 

gerenciamento dos resíduos enquadrados como domésticos, visto que esta tipologia 
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de resíduos é rotineiramente produzida e acondicionada, em um primeiro momento, 

pelos trabalhadores em geral. 

A inter-relação com outros projetos é fundamental para a boa gestão dos resíduos 

no setor de petróleo, pois por se tratar o empreendimento de estrutura física e 

operacional complexa, deve-se, em todas as suas fases, contar com a capacitação 

de todo o quadro de funcionários que de alguma forma interajam no ambiente físico 

de forma a aperfeiçoar a gestão dos resíduos para a sua destinação adequada. A 

própria Nota Técnica 07/11, em suas considerações finais, mencionou a importância 

da inter-relação dos projetos PCP e PEAT. 

Vale ressaltar que esta inter-relação propicia ainda a redução de despesas, visto 

que o descarte inadequado pode ocasionar acidentes ou ainda aumentar o custo de 

destinação, como por exemplo, pela contaminação dos resíduos comuns por 

resíduos perigosos ou mesmo inviabilizando a reciclagem. 

Desta forma, reiterando a importância de inter-relação entre o Gerenciamento de 

Resíduos e a Educação Ambiental do Trabalhador dá-se um destaque, dentre as 

várias ações que visam mitigar ou minimizar os impactos decorrentes da geração e 

descarte de resíduos, para a ação de coleta seletiva, pois esta irá assegurar a 

separação e o armazenamento correto do resíduo, visando sua reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição adequada. 
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5. CONCLUSÕES 

Os empreendimentos da atividade de Produção de Petróleo Offshore de fato são 

monitorados e adotam Plano de Gerenciamento de Resíduos conforme preconizado 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei 12.305/10 (Art. 14, inciso VI). 

Contudo, destaca-se que somente o título adotado nos estudos sobre o 

gerenciamento de resíduos para esta atividade – Projeto de Controle da Poluição 

(PCP) – difere daquele apontado na lei – Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos – por seguir as determinações especificas do IBAMA, órgão responsável 

pelo licenciamento ambiental desta tipologia de atividade, que designou critérios 

específicos a serem atendidos por meio da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA N.º 

01/11. 

Nesta Nota, estão determinadas as diretrizes para apresentação, implementação e 

para elaboração de relatórios que o empreendedor deverá desenvolver ao longo do 

processo de licenciamento ambiental, na qual destacamos o desenvolvimento de 

tópicos de Metas de Redução de Geração de Resíduos e Metas de Disposição Final. 

Tais itens dentro do estudo ambiental que antecede a emissão das licenças para a 

Atividade de Produção de Petróleo suscitam o aperfeiçoamento contínuo na gestão 

dos resíduos gerados por esta atividade, acatando assim, o estabelecido pela Lei 

12.305/10. 

É sabido que a geração de resíduos ocasiona variação na qualidade do ar e 

variação na qualidade das águas, mas pode também estar relacionado a outros 

impactos. Logo, a não associação das ações de cada fase do empreendimento aos 

respectivos impactos ambientais dificulta a visualização das consequências da 

geração de resíduos nesta etapa final de apresentação que se faz na Matriz de 

Avaliação de Impacto Ambiental. 

É importante o empreendedor avaliar e indicar as estimativas dos volumes de 

resíduos a serem gerados para cada fase do empreendimento (informação 

levantada em caráter prévio), e não somente após as ações, como no caso da Fase 

de Desativação, pois tal informação é importante para o acompanhamento do órgão 

licenciador, além de ser um indicativo da consistência que o empreendedor possui 

para o seu respectivo projeto. 
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Observa-se que além da responsabilidade de gestão dos resíduos de geração 

esperada, há de se adotar estratégias de ação em caso de ocorrência de acidentes, 

tendo em vista que nestes casos pode-se gerar um grande e repentino volume de 

resíduos. Para tanto se observou o uso de Análise Preliminar de Risco (APR). 

Foi visto que a inter-relação com outros projetos é fundamental para a boa gestão 

dos resíduos no setor de petróleo, pois por se tratar o empreendimento de estrutura 

física e operacional complexa, deve-se, em todas as suas fases, contar com a 

capacitação de todo o quadro de funcionários que de alguma forma interajam no 

ambiente físico, de forma a aperfeiçoar a gestão dos resíduos para a sua destinação 

adequada. Tal entendimento foi corroborado pela própria Nota Técnica 07/11, em 

suas considerações finais, mencionou a importância da inter-relação dos projetos 

PCP e PEAT. 

Pelo abatimento dos resíduos perigosos gerados, conforme consideração feita pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME) a partir de análises dos resultados 

comparativos entre 2008-2010 fornecidos pela Agencia Nacional de Petróleo, 

observou-se uma evolução das ações de minimização de resíduos, principalmente 

focadas na reciclagem, independente do segmento estudado. 

Esta conclusão do MME aponta para o avanço que vem ocorrendo nas questões de 

sustentabilidade ambiental quanto à gestão de resíduos sólidos no setor de E&P, 

confirmando assim eficiência das Diretrizes estabelecidas para a elaboração do PCP 

já pela Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA 08/08. 

A equipe responsável pela elaboração da Nota Técnica 07/11 destacou ao fim da 

nota que os dados levantados devem ser considerados como subsídio à 

implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e mais especificamente 

como contribuição setorial no diagnóstico da situação atual dos resíduos no Brasil e 

consequentemente na elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

A partir do levantamento realizado nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) dos 

Projetos de Atividades de E&P exemplificados neste trabalho para as tipologias de 

Perfuração (Bloco BM-C 39-40), Produção (Bloco BM-C 41) e Escoamento (UOTE), 

todas do ano de 2011, foi informado nos três casos que será seguido, para 

implementação do respectivo PCP, as atuais diretrizes definidas no mesmo ano, 

pela Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/11. 
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Considerando que a Nota Técnica em questão foi elaborada de forma a definir 

Diretrizes para o devido gerenciamento dos resíduos sólidos nas atividades de E&P 

o que atende ao preconizado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

Federal 12.305/2010), comprova-se assim que por meio da ferramenta do 

Licenciamento Ambiental, que o poder público (IBAMA) possui controle sobre os 

empreendedores da área de E&P estarem operando em conformidade legal. 

Contudo, se mantendo forte no país as Atividades do setor de E&P, há de se 

considerar futuramente a possibilidade de aperfeiçoamento das atuais diretrizes para 

a implementação do PCP, bem como se sucedeu da Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA de nº 08/08 para a de nº 01/11. Desta forma, permanece 

necessária a continuidade no acompanhamento e evolução dos resultados do PCP 

para as atividades de E&P. 
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