
A realização do Programa de Comunicação Social 
Regional da Bacia de Santos é uma medida de 
mitigação exigida pelo licenciamento ambiental 
federal, conduzido pelo Ibama.

Informe

Com o objetivo de aumentar a produ-
ção de petróleo e gás natural no país, 
a Petrobras vem trabalhando no ter-
ceiro projeto de produção no Polo 
Pré-Sal da Bacia de Santos. O licen-
ciamento ambiental deste projeto, 
conhecido como Etapa 3 do Pré-Sal, 
está sendo coordenado pelo IBAMA 
e envolve atividades de instalação e 
operação de plataformas e gasodutos.

Em todos os empreendimentos do 
Projeto Etapa 3, serão utilizados 
navios-plataforma do tipo FPSO 
(unidade flutuante de produção, 
armazenamento e transferência de 
petróleo).

Dentre os projetos de curta duração, 
os TLDs e SPAs são atividades similares 
sob o ponto de vista do licenciamen-
to ambiental, ambos duram cerca de 
seis meses, utilizam um único poço 
produtor e promovem uma queima 
limitada de gás. Nos projetos de curta 
duração, somente o petróleo é esco-
ado para o mercado.

A previsão é que tais empreendi-
mentos permitam um crescimento 
médio superior a 500 mil barris por 
dia na produção de petróleo e 16 
milhões de metros cúbicos de gás 
natural por dia, o que significa um 
aumento de cerca de 20% e 15%, 
respectivamente, na produção 
nacional.

Vinte e três empreendimentos serão
contemplados no projeto:
      projetos de curta duração e 
projetos de longa duração.
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Os estudos ambientais estão disponíveis no site www.comunicabaciadesantos.com.br ou na página do IBAMA: 
http://licenciamento.ibama.gov.br/Petroleo. 

Está aberto o prazo para solicitação de outras audiências públicas junto ao IBAMA , conforme Edital nº 22/2017, 
até o dia 05/02/2018. 


