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RESUMO 

 

O ciclo de vida de um poço produtor de petróleo encerra-se com o 

descomissionamento, essa fase chega quando sua produção já não consegue ser 

economicamente viável e é necessário abandonar o poço. Contudo, é necessário que 

este desmantelamento se faça de uma maneira ecologicamente correta, minimizando 

os danos ao meio ambiente e para tal se faz necessário toda uma legislação e 

fiscalização para acompanhar tais impactos. A motivação do trabalho se deu pelo 

grande aumento de campos maduros no Brasil, o que nos leva a refletir que um grande 

processo de descomissionamento está por vir nos próximos anos. Sendo assim, este 

presente trabalho visa elencar as principais alternativas e métodos de remoção das 

estruturas offshore hoje utilizados, assim como as legislações e normas vigentes. Além 

disso, é feito um estudo de caso com exemplos internacionais e os impactos 

ambientais e econômicos gerados por essa atividade. 

 

Palavras-chave: Descomissionamento, Abandono, estruturas offshore, Petróleo, 

Brasil.  



 

 

ABSTRACT 

 

The life cycle of an oil well ends with decommissioning, this phase arrives when its 

production can no longer be economically viable and it is necessary to leave the well. 

However, it is necessary that this dismantling is done in an ecologically correct way, 

minimizing damages to the environment and for that it is necessary all legislation and 

inspection to follow such impacts. The work motivation was due to the great increase of 

mature fields in Brazil, which leads us to reflect that a great process of 

decommissioning are coming in the next years. Therefore, this work aims to list the 

main alternatives and methods of offshore structures removal, as well as the laws and 

regulations used today. In addition, a case study is carried out with international 

examples and the environmental and economic impacts generated by this activity. 

 

Keywords: Decommissioning, Abandonment, offshore structures, Petroleum, Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Tendo em vista que muitas plataformas de produção de petróleo offshore no 

Brasil estão em fase final de sua vida útil e, portanto, precisam ser retiradas do meio 

ambiente, ressaltaremos nesse trabalho aspectos a serem considerados durante o 

processo de descomissionamento da mesma, bem como na prática o que tem sido 

exigido pelos órgãos reguladores, e como está o andamento desse processo no 

Brasil. 

O descomissionamento é a fase final do ciclo de vida produtivo de um poço 

produtor de petróleo e nos últimos anos, essa modalidade ganhou muita visibilidade 

devido a sua urgência, tanto que as pautas das principais conferências e debates 

na Indústria do petróleo, nacionais e internacionais, tem se debatido esse tema. O 

interesse pelo tema está motivado pela fase de transição e modernização que as 

empresas petrolíferas terão que passar, pois não basta apenas implantar de forma 

eficiente as plataformas, mas é extremamente necessário planejar da melhor forma 

possível o seu abandono, pois a legislação ambiental tem em passos largos se 

atualizado, movendo assim toda indústria que lhe afeta. 

O descomissionamento ocorre em 5 etapas: planejamento e gerenciamento 

do projeto, encerramento da produção de óleo e gás, remoção da estrutura 

offshore, disposição final ou reciclagem dos equipamentos removidos e limpeza e 

monitoramento submarino do ambiente. O objetivo desse conjunto de etapas do 

desmantelamento é garantir o encerramento mais seguro e eficiente das atividades 

de produção de óleo e gás. Neste trabalho a pesquisa feita consiste em discutir o 

processo de descomissionamento das plataformas no Brasil, realçando os aspectos 

regulatórios. 

O Brasil possui atualmente 74 plataformas com mais de 25 anos, dez 

dessas unidades são fixas, sendo três plataformas com base de concreto instaladas 

no Nordeste do país. A causa do aperfeiçoamento na legislação se deve ao fato da 

indústria de petróleo ser marcada pela ocorrência de incidentes e acidentes cujos 



13 

 

danos podem causar perdas de vidas humanas, enormes prejuízos econômicos e 

sobretudo, agredir o meio ambiente (Petrobras, 2018). 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o processo de 

descomissionamento no âmbito nacional. Além de realçar os tipos de plataformas e 

as possíveis soluções de descomissionamento e disposição final. Em termos de 

custos econômicos, o principal fator está diretamente relacionado ao peso dos 

componentes a serem removidos e também a quantidade de içamentos e barcos de 

apoio.Com base nisso, até o momento, não existe caso de desmantelamento de 

estrutura de concreto. Hoje empresas já vivem um orçamento controlado, e pensar 

em algo que lhe custe sem ter retorno fica mais distante, contudo eticamente e 

legalmente é seu dever, porém esse dilema tende um desfecho em breve. 

1.2 OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de 

descomissionamento das plataformas offshore do Litoral Brasileiro, mostrando qual 

é a realidade hoje da indústria, ressaltando o que o órgão regulador dessa 

modalidade já tem determinado, de modo a explanar alguns dos aspectos que 

regem a última etapa de ciclo de vida de produção de petróleo nas regiões 

estabelecidas. Serão abordados diferentes tipos de plataformas fixas e opções de 

abandono, além de realçar as disposições finais correspondentes. Na mesma 

perspectiva, os aspectos regulatórios serão discutidos com intuito de listar 

brevemente os principais regulamentos nacionais, e o arcabouço legal do Brasil 

para fins de orientação e monitoramento de forma adequada, além de fazer uma 

perspectiva do panorama geral de descomissionamento no Brasil até 2045 baseado 

em estudos científicos. 

1.3 MOTIVAÇÃO 

 

A previsão de encerramento das atividades operacionais de um número 

considerável de plataformas nos próximos anos no Brasil, trouxe a importância 

desse tema, que para a indústria de óleo e gás é de extrema relevância. O Brasil 

possui atualmente 64 plataformas com mais de 25 anos, sendo 19 delas instaladas 

na Bacia de Campos. Dez dessas unidades são fixas, sendo três plataformas com 
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base de concreto instaladas no Nordeste do país. Segundo o superintendente de 

Segurança Operacional e Meio Ambiente da ANP, Marcelo Mafra: “O mercado 

brasileiro não está preparado para esse trabalho de 

descomissionamento. Atualmente, não há nenhum estaleiro pronto para isso”. Na 

perspectiva de tal relevância, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) está atualmente focada no desenvolvimento e atualização 

de sua estrutura regulatória para melhor gerir o processo de desativação das 

plataformas. 

1.4 METODOLOGIA 

Foram realizadas pesquisas acerca do processo de descomissionamento 

das estruturas offshore no Brasil, bem como análise das tendências nessa indústria, 

além de legislações e normas vigentes referentes ao descomissionamento de 

estruturas de produção offshore. Também foram efetuados levantamento e análise 

de dados referentes ao cenário nacional das estruturas de produção offshore e 

potencial de descomissionamento de suas estruturas. As informações sobre a 

infraestrutura de produção de petróleo e gás offshore foram obtidas junto ao site da 

ANP, dentre outros descritos na bibliografia. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo tem como finalidade percorrer sobre assuntos de suma 

importância para o desenvolvimento adequado do tema, definindo alguns conceitos 

básicos e explicitando assuntos pertinentes. 

2.1. DESENVOLVIMENTO 

A exploração de petróleo offshore teve início no final da última década do 

século XIX, nos Estados Unidos, mais especificamente no estado da Califórnia e 

desde então as estruturas offshore evoluíram de maneira significativa, conseguindo 

atingir profundidades cada vez maiores de Lâminas d’água (MORAIS, 2013). 

No Mar do Norte, por exemplo, a indústria de Óleo e Gás teve seu 

desenvolvimento iniciado a partir dos anos de 1967 e com um crescimento 

exponencial atingiu 1.500 unidades registradas em 2013, dentre elas, 

aproximadamente 715 são instalações fixas que variam de 100 a 500.000 toneladas 

de material (OSPAR, 2013). Estima-se que em 2015 existiam algo em torno de 

7000 plataformas de petróleo e gás, dos mais variados tipos, modelos e tamanhos 

instalados no mundo (TECHERA& CHANDLER, 2015), com aproximadamente 93% 

chegando ao final da sua vida produtiva, o que leva a crer que haverá um grande 

processo de descomissionamento ao longo dos próximos anos. 

O termo descomissionamento trata-se do processo de desmantelamento ou 

abandono de um poço de petróleo e gás ao final da sua vida útil. É considerada a 

melhor maneira de encerrar a operação de produção no final da vida produtiva do 

poço (RUIVO, 2001). Formações permeáveis de subsuperfície são 

permanentemente isoladas entre si e da superfície. Cada poço é tamponado e o 

revestimento é cortado a determinada profundidade abaixo do leito marinho, como 

especificado por regulações locais. Dutos também devem ser descomissionados e 

removidos; estes podem ser reutilizados, vendidos como sucata ou podem ser 

tratados como lixo, como pode ser observado na Figura 1. Após isso, facilidades de 

superfície e outras estruturas são descomissionadas, podendo envolver remoção 

parcial, total ou tombamento no local. Essa etapa pode começar com a remoção do 

convés da plataforma ou plantas de produção seguido da remoção da estrutura de 

suporte ou a estrutura pode ser removida inteiramente. Dependendo do método 
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escolhido, extensivas operações de mergulho podem ser necessárias para cortar 

estruturas em partes. Finalmente, o fundo do mar deve ser remediado. 

Independentemente de o poço ser offshore ou onshore, os procedimentos de 

abandono utilizados são muito similares e podem variar apenas de acordo com o 

que é exigido na regulamentação das agências locais. Quando um poço é 

abandonado, as operadoras são obrigadas a deixá-lo em condições que preservem 

o meio ambiente, mantenham a integridade do poço e vão ao encontro dos 

requerimentos exigidos pelas agências reguladoras locais (BARCLAY et al., 2001). 

 

Figura 1: Descomissionamento 

 

Fonte: Infopetro, 2017 
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2.2. UNIDADES DE PRODUÇÃO OFFSHORE 

Na indústria do petróleo o termo sistema de produção é conceituado como 

“o conjunto de instalações destinadas a promover a coleta, a separação, 

tratamento, estocagem e escoamento dos fluidos produzidos e movimentados em 

um campo de petróleo ou gás natural” (Resolução ANP nº 27/2006). É essencial 

para um descomissionamento, que se conheça as estruturas que compõe os tipos 

de sistemas de produção de óleo e gás. 

São usados sete tipos distintos de plataformas marítimas pela Petrobras, a 

principal empresa atuando no país, portanto tal estudo será feito com objetivo de 

esclarecer, descrevendo o funcionamento de cada plataforma. 

2.2.1. PLATAFORMAS FIXAS 

As plataformas fixas são basicamente fixadas no fundo do mar por um 

sistema de estacas cravadas que funcionam como uma estrutura rígida, podendo 

ser de aço ou concreto, normalmente são encontradas em lâminas d’água em torno 

de 300 metros. Elas atuam tanto na atividade de perfuração como na de extração, 

em geral, não possuem capacidade para armazenamento de óleo ou gás e escoa 

sua produção por meio de oleodutos. Existem alguns modelos diferentes de 

instalações fixas, podendo ser do tipo: Jaqueta, Gravitacional de concreto, Torre 

Complacente e Autoelevável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2.2.1.1. PLATAFORMA JAQUETA 

A plataforma fixa do tipo jaqueta é usada na produção e perfuração dos 

poços, constituídas por uma estrutura de revestimento constituídas por aços 

tubulares, são fixadas no leito marinho possuindo de 4 a 8 pés E um peso médio de 

4 mil toneladas, o que lhe permite criar estabilidade contra a força de ondas, sendo 

utilizadas em lâmina d’água de até 300 metros de profundidade. Um exemplo pode 

ser observado na Figura 2. 

 

Figura 2: Plataforma Jaqueta 

 

Fonte: Petrobras, 2013 
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2.2.1.2. TORRE COMPLACENTE 

As Torres Complacentes (CT) se assemelham muito as plataformas do tipo 

jaqueta com tubos de aço em ligas cruzadas estruturadas por uma torre estreita e 

flexível para suportar forças laterais aumentando assim sua estabilidade em lâminas 

d’água superiores a 400 metros, assim como mostrado na Figura 3. 

Figura 3: Torre Complacente 

 

Fonte: Rigzone, 2018 

2.2.1.3. PLATAFORMA AUTOELEVÁVEL 

Também conhecida como “jack-up”, a Plataforma Autoelevável é usada 

somente para atividade de perfuração dos poços, não atuando na produção. 

Utilizada em águas rasas com até 150 metros de profundidade de lâmina d’água, a 

plataforma autoelevável é constituída por um casco flutuante com três ou quatro 

pernas de aço que se autoelevam e ao chegar à locação são acionadas mecânica 

ou hidraulicamente na direção do leito marinho. Após as pernas se fixarem no solo 

marinho, eleva-se a plataforma a uma altura desejada acima do nível do mar 

(MELLO e LIMA, 2006). 
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A grande vantagem desta plataforma é sua locomoção, já que podem 

facilmente ser transportadas por embarcações rebocadoras e continuando com as 

características de uma estrutura fixa, controlando os poços da superfície. As 

plataformas P-59 e P-60 da Figura 4, por exemplo, possuem um casco flutuante de 

11 mil toneladas e três pernas retráteis de 145 metros de altura cada uma, sendo 

perfeitamente adaptada para operar em águas rasas em condições extremas de 

alta pressão e temperatura (PETROBRAS, 2019). 

 

Figura 4: Plataformas P-59 e P-60 ancorada na costa do Espírito Santo 

 

Fonte: Petrobras, 2019 
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2.2.2. PLATAFORMA SEMI-SUBMERSÍVEIS 

As Plataformas Semi-Submersíveis são usadas tanto nas atividades de 

perfuração quanto nas atividades de produção em águas profundas, podendo atuar 

em profundidades superiores a 2 mil metros de lâmina d’água. Uma plataforma 

flutuante estabilizada por colunas, podendo ser ancorada no solo marinho ou 

dotada de um sistema dinâmico de posicionamento que mantém sua posição e 

estabilidade de forma automática através de sensores ultrassensíveis.  Sua 

estrutura é constituída por um casco que possui flutuadores, colunas e contra-

ventamentos e um topside que possui superestrutura e planta de processos. Os 

poços são controlados no fundo do mar e  por não possuírem capacidade de 

armazenamento sua produção é escoada por oleodutos ou navios de 

armazenamento. A seguir pode ser observado um exemplo deste tipo de 

plataforma. 

Figura 5: Plataforma Semi-Submersível 

 

Fonte: Portal Marinho, 2017 
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2.2.3. FLOATING PRODUCTION STORAGE AND OFFLOADING (FPSO) 

Os FPSO são embarcações de grande porte com a capacidade de produzir, 

armazenar e transportar o petróleo e o gás natural. Possui uma planta de 

tratamento e separação dos fluidos e uma de armazenamento em tanques da 

própria embarcação. Normalmente é uma plataforma que foi convertida de navios 

petroleiros, com um sistema de ancoragem semelhante as das plataformas 

semissubmersíveis, podendo atuar em águas profundas com lamina d’água 

superiores a 2 mil metros de profundidade. Tem a vantagem de explorar e produzir 

em águas profundas, podendo armazenar toda sua produção. Na Figura 6 tem-se 

um exemplo de FPSO. 

 

Figura 6: FPSO 

 

Fonte: Petrobras, 2019 
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2.2.4. FPSO MONOCOLUNA 

A Plataforma FPSO monocoluna possui as mesmas características de uma 

FPSO convencional, mas o seu casco tem um formato cilíndrico. Possui atividades 

de produção e opera em grandes profundidades com lâminas d’água superiores a 2 

mil metros, com grande capacidade de armazenamento, assim como observado na 

Figura 7. 

Figura 7: FPSO Monocoluna 

 

Fonte: Petrobras, 2019 

 

2.2.5. TENSION LEGWELLHEAD (TLWP) 

A TensionLegWellHead, também conhecida como Plataforma de Pernas 

Atirantadas, são unidades muito semelhantes às unidades semi-submersíveis, são 

estruturas flutuantes, amarradas e fixadas no leito marinho, como mostrado na 

Figura 8. A grande diferença está na ancoragem no fundo do mar que é feita por 

cabos ou tendões de aço tracionados. Esse tipo de unidade pode tanto perfurar 

quanto produzir e completar. Atuam em águas profundas com laminas d’água de 

até 1,5 mil metros de profundidade. Tem como grande vantagem a pouca 

movimentação, o que permite que o controle dos poços seja feito na superfície. 
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Figura 8: TLWP 

 

Fonte: Rigzone, 2019 

 

2.2.6. NAVIO SONDA 

O Navio Sonda (Figura 9) é uma plataforma flutuante com casco em 

formato de navio que é usada primordialmente para a atividade de perfuração de 

poços. Pode ser ancorada ao leito marinho e possui um sistema de posicionamento 

dinâmico, que a mantem em posição estável de forma automática. Ótima para 

perfurações a grandes distâncias da costa e grandes profundidades. 
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Figura 9: Navio Sonda 

 

Fonte: Portos e Mercados, 2012. 

 

No Brasil os tipos mais usados de plataformas de produção são as FPSOs e 

as Semissubmersíveis. (Petrobras, 2019) 
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3. RAZÕES DO DESCOMISSIONAMENTO 

3.1 INDÚSTRIAS OFFSHORE E O DESCOMISSIONAMENTO 

A atividade em offshore é extremamente importante na produção de 

petróleo brasileira, segundo a ANP, em maio de 2018, 95,7% do óleo extraído nos 

campos nacionais e 83,1% do gás natural foram produzidos em campos marítimos. 

Essa produção ocorreu em 7.505 poços, sendo 722 marítimos e 6783 terrestres. Os 

campos operados pela Petrobras produziram 94% do total de óleo e gás natural 

(ANP, 2018). Conforme se processa a produção, a quantidade de óleo 

remanescente diminui até um valor a partir do qual a produção não apresenta 

viabilidade econômica, sendo os poços e campo abandonados. Ocorre então o 

processo de descomissionamento, para que estruturas utilizadas durante a 

produção sejam desativadas da melhor forma possível. No Brasil, diversos campos 

de petróleo e gás em terra e no mar estão chegando ao término de sua vida 

economicamente produtiva. A vida útil de projeto das estruturas e plataformas 

offshore implantadas para a produção nos campos de petróleo está entre cerca de 

20 a 30 anos, podendo ser superior ou inferior a 30 e 20 anos, respectivamente, 

dependendo da viabilidade econômica do poço. Muitas estruturas existentes já se 

encontram com a vida útil ultrapassada, o fato é que haverá um aumento 

considerável de abandonos de poço e descomissionamento de campos de petróleo 

e gás offshore. 

Neste trabalho, abordaremos a etapa final do ciclo de vida do campo, o 

descomissionamento, como destacado na Figura 10. 
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Figura 10: Ciclo de vida de um campo 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

3.2 O MOMENTO CERTO PARA O DESCOMISSIONAMENTO 

O momento certo para desmantelar uma instalação de produção offshore 

depende de uma multiplicidade de fatores. É muito complexo estabelecer um único 

critério que possa ser aplicado a todos os locais, condições externas e operadores. 

A data de desativação das instalações de produção de petróleo geralmente não é 

publicamente disponível principalmente devido às revisões contínuas das atividades 

de produção. 

Segundo Luczynsky(2002), as razões para o abandono de um campo de 

produção dependem de vários fatores. Basicamente, esses fatores podem ser 

separados em três ramos:  

I) econômico (como produção e sazonalidade antieconômicas).  

II) técnico (que trata da alocação e exaustividade das reservas petrolíferas). 

III) político (caracterizada pelas diretrizes das políticas energéticas e 

impacto de medidas para lidar com questões ambientais).  
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O descomissionamento é um complexo multidisciplinar processo que 

abrange várias áreas, tais como: engenharia, meio ambiente, política e bem-estar. 

Ferreira et al. (2013) sugerem que o momento certo para descomissionar 

consiste em um ponto de equilíbrio entre os custos marginais e os benefícios da 

operação de desmantelamento. Porém, os custos de restauração ambiental 

aumentam com o tempo, e os benefícios do descomissionamento diminuem. 

Em algum momento, os custos compensarão os benefícios. Numa visão 

eficiente, o ponto de equilíbrio deve estar entre a intersecção das curvas de custo 

marginal e benefício marginal. 

No contexto brasileiro, o momento do abandono está relacionado a (1) uma 

análise de viabilidade técnico-financeira do campo, (2) instalações projetando a vida 

do projeto, (3) função operacional na bacia e (4) fatores políticos e sociais. 

 

3.3  ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICO-FINANCEIRA DO CAMPO 

De acordo com Luczynsky(2002), a primeira razão para o 

descomissionamento de uma plataforma de petróleo é que a receita já não 

compensa a extensão da produção e, consequentemente, causando o fim das 

atividades operacionais na plataforma. Segundo esta opinião, Kemp e Stephen 

(1998) consideram que a decisão do descomissionar ou prolongar a vida de uma 

plataforma é guiada por um critério econômico de maximização, a saber, o Valor 

Presente Líquido (VPL) restante. Todos os custos e receitas futuras, incluindo o 

desmantelamento devem ser considerados. A tendência das empresas petrolíferas 

de estimar o momento certo de descomissionar um campo de petróleo, e uma 

plataforma como consequência, é de calcular os diferentes cenários e vários 

momentos de descomissionamento. A solução mais adequada seria adotar o maior 

VPL. O valor presente líquido remanescente de um campo de petróleo é uma 

função do fluxo de dinheiro, que é uma função da curva de produção de petróleo e 

gás. 

O VPL calculado pode ser enganador porque assume taxas inalteradas 

durante longos períodos de Tempo. Regulamentos e limitações utilizados para 
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determinar os custos de descomissionamento podem não permanecer constantes 

com o tempo, e a experiência mostra que eles tendem a se tornar mais rigorosos. 

Isso gera custos adicionais que poderiam modificar o momento ótimo de 

desativação (por exemplo, Brent Spar no Mar do Norte). Por outro lado, a indústria 

brasileira não possui experiência relevante em descomissionamento de plataformas 

fixas. 

Consequentemente, devido a todas as incertezas acima mencionadas, a 

estimativa dos custos de desmantelamento é muito difícil. 

Segundo Ruivo e Morooka (2002) para os operadores de petróleo e gás, um 

processo de desmantelamento gera grandes custos que não geram retorno sobre o 

investimento. Por esta razão, a tendência dos operadores é adiar a processo de 

desmantelamento o mais tarde possível. A estimativa dos custos de 

desmantelamento, a previsão do preço futuro do petróleo e do gás e a estimativa 

das restantes reservas recuperáveis dos campos petrolíferos têm papéis 

fundamentais na avaliação dos futuros fluxos e, portanto, o melhor momento para 

descomissionar um campo de petróleo e gás é de um ponto de vista financeiro. 
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3.4  PROJETO DE INSTALAÇÕES NA VIDA DO PROJETO 

A duração do projeto é o período de tempo durante o qual as instalações 

devem operar dentro dos parâmetros especificados. A vida útil do projeto 

geralmente adotada em instalações de plataformas fixas brasileiras é de 20 a 30 

anos. A vida útil do projeto geralmente não é considerada como o limite correto para 

remover uma instalação de produção, mas é uma projeção usada como um 

parâmetro do projeto. Luczynsky (2002) afirma que o tempo que uma plataforma irá 

operar não pode ser definido com precisão porque, como mencionado acima, 

depende da viabilidade técnica e econômica do campo ao qual a plataforma 

pertence. No entanto, as projeções comerciais de pré-produção geralmente usam 

30 anos como limite máximo de vida útil do projeto das instalações. A vida útil da 

plataforma pode ser ampliada se as medidas de recuperação da produção 

secundária ou terciária forem utilizadas ou se a vida útil das instalações for 

prolongada, dependendo da produção ou de qualquer opção estratégica. Nesse 

caso, os custos de oportunidade da prorrogação da vida útil restante devem ser 

determinados por meio de uma análise de risco. A seguir pode ser observado a 

situação brasileira em relação a idade das instalações. 

Figura 11: Quantidade de plataformas de produção por operador da instalação no 
Brasil 

 

Fonte: Petrobras, 2018 
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3.5 FUNÇÕES OPERACIONAIS NA BACIA 

A extensão da vida útil das instalações de produção pode ser afetada por 

alguma variável operacional que torne uma plataforma estratégica para a operação 

eficiente de outro campo ou da bacia. As variáveis operacionais mais típicas podem 

estar relacionadas às plataformas centrais de escoamento que direcionam a 

produção de campos de petróleo e gás para a linha de exportação onshore. Esta 

variável operacional é geralmente relacionada à planta de produção e normalmente 

corresponde à distribuição eficiente de produtos fluidos. As plataformas também 

podem ser usadas para armazenamento de produtos e como bases para fornecer e 

suportar outras operações de campo ou novas explorações de campo. Essa opção 

deve estar alinhada com a visão estratégica da petroleira e depende da localização 

das instalações. 

3.6 FATORES POLÍTICOS E SOCIAIS 

A produção de petróleo e gás tem um forte impacto nas regiões locais em 

termos de emprego, royalties locais, participação especial, desenvolvimento urbano 

e promoção cultural e educacional, entre outros. O número de interessados 

indiretamente envolvidos na produção de petróleo e gás é grande e, portanto, 

também o impacto social do abandono dessas importantes instalações. Geralmente, 

este impacto é muito difícil de avaliar e as consequências são frequentemente 

subestimadas. 
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4. MÉTODOS DE DESCOMISSIONAMENTO 

As opções de descomissionamento para as estruturas offshore, ilustradas 

na Figura 12, Segundo Ruivo (2001) podem ser definidas como: 

 I) Remoção completa: É basicamente o processo de instalação reversa em 

que é retirada toda a instalação e todos os equipamentos utilizados na operação do 

campo, as principais operações na remoção completa são o corte, o içamento, o 

carregamento e a disposição da seção. A grande vantagem desta opção é a 

possibilidade de recuperação das condições ambientais próximas às condições 

anteriores da instalação da unidade de produção. 

II) Remoção parcial: A estrutura e equipamentos podem ser parcialmente 

removidos desde que não haja obstrução para navegação ou interfira 

negativamente na atividade de pesca. A profundidade da coluna d’água 

desobstruída varia de acordo com as 16 instituições que fiscalizam ou regulam a 

atividade petrolífera e as condições ambientais. 

III) Tombamento no local: O descomissionamento por tombamento da 

estrutura é parecido com a remoção parcial. Consiste, primeiramente, na remoção 

dos topsides que podem ser reutilizados, refugados, abandonados no fundo do mar 

ou afundados com a subestrutura. Posteriormente, requer o tombamento total da 

subestrutura no local, observando a existência de uma coluna d’água livre de modo 

a não interferir negativamente nas atividades de pesca e navegação (SILVA e 

MAINER, 2008). As estruturas tombadas podem ser utilizadas como recifes de 

corais artificias, trazendo um grande benefício à vida marinha no local. 

IV) Utilização alternativa: Para deixar a estrutura no local deve haver algum 

tipo de utilização alternativa para ela, que vai desde a prática de pesca esportiva 

até base para fontes de energia eólica. Com esta opção deve se definir 

responsabilidades de manutenção na estrutura para que não interfira 

negativamente na vida das pessoas, vida marinha e navegação. 
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Figura 12: Métodos de descomissionamento de plataformas fixas 

 
Fonte: Adaptado de Claisse et al., 2015 

 

 A escolha deve se iniciar com um estudo prévio, de preferência antes 

mesmo da construção das estruturas offshore. É importante ressaltar que nem 

sempre a retirada da estrutura offshore será favorável ao meio ambiente, pois, em 

alguns casos pode agredir mais ainda o ambiente com sua remoção. O 

estabelecimento de qualquer metodologia para a avaliação da melhor alternativa de 

descomissionamento deve levar em consideração múltiplos critérios de avaliação. A 

proteção ambiental, a segurança operacional, a viabilidade técnica e econômica, a 

segurança da navegação e os interesses da sociedade são critérios que devem ser 

considerados pelos órgãos de regulação na definição da melhor alternativa de 

descomissionamento a ser exigida das empresas operadoras. 
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4.1 ETAPAS DO PROCESSO DE DESCOMISSIONAMENTO: 

O descomissionamento de um campo engloba todas as partes constituintes 

de um sistema de produção de óleo e gás: unidade de produção, equipamentos 

submarinos, dutos e poços. Essa etapa do ciclo de vida de um campo é muito 

onerosa para a operadora tendo em vista que já não se tem lucro e apenas gasta-

se para descomissioná-lo. Cada etapa do processo exige procedimentos e cuidados 

específicos, podendo ter diferenças se o processo for para remoção total ou parcial 

(Tabela 1). 

Tabela 1: Processo do descomissionamento 

 
Fonte: Bressler e Bernstein, 2015 
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Ellwanger et al. (2016) calculou os custos de descomissionamento para 

uma estrutura de produção offshore fixa localizada na Bacia de Campos, tendo 

como referência os custos no Golfo do México levantados pelo Proserv Offshore 

(2009). Buscou-se identificar os custos de uma plataforma localizada a 100 km da 

costa a uma profundidade de 125 metros. A estimativa foi realizada considerando 

uma plataforma com 150 metros de altura e um peso de 30.000 toneladas. As 

dimensões da estrutura do topside foram estimadas em 55 metros e um peso em 

torno de 21.000 toneladas. Foi considerada uma jaqueta com 75 metros de largura 

e 55 metros de comprimento na base da estrutura, reduzindo-se para 55 metros de 

largura e 25 metros de comprimento no topo. O peso da jaqueta foi calculado em 

9.000 toneladas, ancorado no leito marinho. Foi considerado um campo petrolífero 

com 29 poços incluindo poços da plataforma, poços subsea e poços satélite. Como 

mostra a Tabela 2, considerando todas as variáveis apontadas, o custo total de 

descomissionamento do projeto foi estimado em US$ 109 milhões. 

Sumário de custos de descomissionamento de uma plataforma fixa 

localizada na bacia de Campos 

 

Tabela 2: Custos do descomissionamento 

 

Fonte: Ellwangeret et al, 2016 
 
 
A análise acima deixa claro que a estimativa de custos vai depender do 

contexto específico de cada projeto. Em função da grande variabilidade nos custos, 

os estudos preliminares e do planejamento adequado das atividades de 

descomissionamento tornam-se instrumentos importantes para melhorar a eficiência 
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destes gastos. As soluções técnicas e ambientais devem ser adaptadas ao contexto 

de cada projeto e devem considerar os impactos nos custos. 

O fluxo de caixa de um projeto de petróleo pode ser representado pela 

Figura 13 (PEREIRA, 2004). 

 
 
 
 
 

Figura 13: Etapas do processo produtivo de petróleo 

 

Fonte: Pereira, 2004 
 

Fases do fluxo de caixa básico de um projeto de petróleo. Onde: E - 

exploração; A - avaliação; D – desenvolvimento; P – produção. O eixo vertical acima 

da origem representa a entrada de receita, enquanto que abaixo da origem estão os 

custos de investimentos. 
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5. LEGISLAÇÃOBRASILEIRA 

Na Figura 11, percebe-se uma disparada de plataformas com idade 

avançada da Petrobrás em estado alarmante e uma preparação é vital para um 

aumento esperado na demanda por atividades de desativação. Com isso 

legislações têm sido atualizadas, não em passos largos, mas de forma a 

acompanhar essa fase de transição que a Indústria de Petróleo vivenciará. 

Atualmente, existem 160 instalações de produção offshore no país, além de 

27 sondas de perfuração marítima e 20 novas unidades de produção programadas 

para entrar em operação até 2022. Desse total, 45% das unidades de produção tem 

mais de 25 anos de operação e outro 19% das instalações tem entre 15 e 25 anos 

de operação o que equivale a 64% de todas as instalações existentes no País 

(Petrobras, 2016; ANP, 2017). Desta forma, existe a expectativa do 

descomissionamento de vários projetos de E&P nos próximos anos (Souza e 

Caprace, 2017). O descomissionamento, no Brasil, representa um desafio 

tecnológico e econômico particular uma vez que os custos aumentam em função da 

profundidade dos projetos (Martins, 2015). O perfil brasileiro de plataformas é 

caracterizado por estruturas complexas, com maior participação de projetos em 

águas profundas e ultra profundas. Do total das plataformas brasileiras 57% são 

unidades fixas, 24% são FPSOs, 14% são semissubmersíveis e 5% de outros tipos. 

Ademais, aproximadamente 17% das plataformas encontra-se em águas profundas 

(acima de 400 metros) e 25% encontra-se em lâmina d´água maior que mil metros. 

A Petrobras é operadora da maioria das plataformas a serem descomissionadas em 

um horizonte próximo. Em 2016, a empresa tinha os seguintes projetos em fase de 

planejamento e autorizações junto ao IBAMA e ANP: Campo de Cação com as 

plataformas fixas PCA-1, PCA-2, PCA-3 (Figura 14); Campo de Bicudo com a Semi-

Submersível P-07 (Figura 16); Campo de Piraúna com as plataformas Semi-

Submersíveis P-12 e P-15 (Figura 18) e o Campo de Marlim com a  FPSO P-33 

(Figura 15) (PETROBRAS, 2016). 
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As unidades de produção PCA-1, PCA-2, PCE-3 do tipo fixas, campo de 

Cação (Bacia do Espírito Santo) em situação de análise pela ANP. 

Figura 14: Plataforma PCA1, PCA2, PCA3 

 

Fonte: tnpetroleo, 2018 
 
 
 
 
 
 

A unidade de produção P-33 do tipo FPSO, campo de Marlim (Bacia de 

Campos) em situação de análise pela ANP. 

Figura 15: P-33 FPSO 

 

Fonte: tnpetroleo, 2017 
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A unidade de produção P-07, plataforma semissubmersível, Campo de 

Bicudo (Bacia de Campos) em situação de Análise pela ANP. 

Figura 16: P-07 

 
Fonte: Revista Cidade, 2016 
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O Histórico de produção no Campo de Bicudo (Figura 17) já demonstra uma 

decrescente curva de produção, o que comprova sua inviabilidade econômica e 

consequentemente o seu descomissionamento. 

Figura 17: Histórico de produção no Campo de Bicudo 

 
Fonte: Anp, 2016 

 

Unidades de produção P-15, plataforma semissubmersível, campo de 

Piraúna (Bacia de Campos) e P-12, plataforma semissubmersível campo de 

Linguado (Bacia de Campos), ambos em situação de Análise pela ANP. 

Figura 18: P-15 e P-12 

 
 

Fonte: clickmacaé, 2019 
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O Histórico de produção no Campo de Piraúna (Figura 19) e Badejo (Figura 

20) já demonstram uma decrescente curva de produção, o que comprova suas 

inviabilidades econômicas e consequentemente o seu descomissionamento. 

Figura 19: Histórico de produção no Campo de Piraúna 

 
Fonte: Anp, 2017 

 

Figura 20: Histórico de produção no Campo de Badejo 

 
Fonte: Anp, 2017 



42 

 

Na tabela 3 estão algumas Plataformas que já esgotaram sua vida útil e, 

portanto, precisam ser descomissionadas, em especial PCA 01, PCA 02 E PCA 03, 

que são as plataformas mais antigas da Petrobras, localizada na bacia de Campos, 

sua produção teve inicio em 1978. O prazo é que em 2020 até meio do ano, a 

Petrobrás cumpra com as obrigações. 

 
 

Tabela 3: Plataformas aprovadas e em análise de descomissionamento 

 
Fonte: ANP, 2019 
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A atividade de descomissionamento de plataformas offshore é algo recente 

na indústria brasileira de petróleo. A regulação dessa atividade ainda se encontra 

em processo de desenvolvimento e atualização. Este fato traz uma grande incerteza 

econômica para os custos de descomissionamento no Brasil. A regulação dessa 

atividade envolve principalmente a ANP, os órgãos ambientais (IBAMA no caso de 

estrutura offshore) e a Marinha do Brasil. Existem resoluções da ANP que apontam 

as obrigações das operadoras no processo de descomissionamento de projetos 

offshore. Estas remetem vários aspectos importantes do descomissionamento, à 

regulação do IBAMA e da Marinha, que ainda não possuem regulamentos técnicos 

suficientemente abrangentes e detalhados para o assunto. Desse modo, a 

regulação brasileira aponta claramente o que deve ser feito para se descomissionar 

um projeto offshore, mas deixa muitas lacunas sobre quais são as melhores 

práticas e como este descomissionamento pode ser feito. 

 

5.1 ANP 

 

De acordo com o IBP, há cinco resoluções da ANP que abordam o 

descomissionamento em projetos offshore. Podemos citar:  

1. Resolução ANP n° 27/2006 - Regulamento Técnico de Desativação de 

Instalações na Fase de Produção;  

2. Resolução ANP n° 43/2007 (SGSO) - Prática de Gestão n° 10: Projeto, 

Construção, Instalação e Desativação; Prática de Gestão nº 12: Identificação e 

Análise de Riscos;  

3. Resolução ANP n° 41/2015 (SGSS) - Define os Sistema de Gestão de 

Sistemas Submarinos (SGSS);  

4. Resolução ANP n° 17/2015 –Item19: Desativação de Instalações; e  

5. Resolução ANP nº 46/2016 Define os Sistema de Gestão de Integridade 

de Poços (SGIP), que substitui a Portaria 25/2002.  

A ANP deve publicar em outubro a resolução que vai ditar todas as regras 

para descomissionamento de unidades offshore de produção de petróleo e gás. A 

informação é do superintendente de Segurança Operacional e Meio Ambiente da 

ANP, Marcelo Mafra. 
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Até 2016, as atividades de abandono de poços eram reguladas pela portaria 

N° 25, de 06/03/2002 da ANP. Agora, o abandono de poços é regulado pelo 

Sistema de Gerenciamento de Integridade de Poços (SGIP), tratado na portaria Nº 

26, de 01/11/2016 da ANP. O SGIP garante flexibilidade de ação às operadoras. 

Desta maneira, as operadoras ficam mais livres para seguir o que seria mais 

adequado para a situação de cada poço mas sempre tentando ter como base as 

melhores práticas já adotadas. A maior preocupação é que a colocação das 

barreiras seja feita de forma eficaz e eficiente e que se tenha no mínimo dois 

conjuntos de barreiras solidárias (CSBs), garantindo o tamponamento do poço. 

 

A partir da publicação da Resolução ANP nº 46/2016, o Instituto Brasileiro 

de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP) criou um grupo de trabalho 

visando elaborar um documento de diretrizes e boas práticas de abandono de 

poços de forma a garantir o atendimento aos requisitos do SGIP, bem como 

estabelecer uma uniformização de critérios mínimos entre as Operadoras atuando 

no Brasil, abrangendo não apenas os cenários típicos do ambiente marítimo 

brasileiro (majoritariamente de águas profundas e ultra profundas), mas também 

ambientes de lâmina d’água rasa e terrestres. Este documento foi publicado em 

julho de 2017 e representa um importante marco para a regulação do 

descomissionamento no Brasil. Através destas diretrizes, buscou-se preencher 

todas as lacunas regulatórias associadas à natureza majoritariamente não 

prescritiva do SGIP. O documento foi elaborado por um grupo de trabalho 

envolvendo as operadoras, tendo sido inclusive analisado pela ANP, com objetivo 

de assegurar que as práticas sugeridas estão em conformidade com as exigências 

da regulação. Desta forma, as diretrizes constantes do documento do IBP permitem 

reduzir as incertezas regulatórias na temática de abandono de poços (IBP, 2017). 
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5.2 REGULAÇÃO DO IBAMA/CONAMA 

A regulação ambiental das atividades de descomissionamento encontram-

se sujeitas às exigências estabelecidas pela Resolução nº 001/86 do IBAMA–

CONAMA, que disciplinam a análise de impacto ambiental e o processo de 

licenciamento por parte do órgão e à Lei 12.305/2010 que disciplina a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Com base nessa lei, o IBAMA veda o abandono no 

local de estruturas plataformas e estruturas submarinas, além do lançamento em 

águas mais profundas e a remoção e descarte em terra, sem destinação final 

ambientalmente adequada. No entanto, a alternativa da criação de recifes artificiais 

a partir do descomissionamento de plataformas é passível de licenciamento 

ambiental pelo IBAMA através da Instrução Normativa IBAMA nº 22/2009 (IBP, 

2017). Há também pareceres técnicos desses órgãos usando as resoluções ANP 

como referência (TEIXEIRA e MACHADO, 2012). As Resoluções CONAMA n.º 

237/97, n.º 23/94 e n.º 350/04 mostram que existem cinco tipos de licenças 

ambientais das atividades relacionadas às fases de exploração e produção de 

hidrocarbonetos, são elas: Licença de Pesquisa Sísmica (LPS), Licença Prévia para 

Perfuração (LPper), Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro), Licença de 

Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Não existe, no entanto, diretriz do 

CONAMA que concede Licença ambiental ao processo de descomissionamento da 

Indústria de Óleo e Gás (M’PUSA, QUEIROZ e BOURBON, 2017). 

O licenciamento do descomissionamento pelo IBAMA contempla a Análise 

de Alternativas e Avaliação Comparativa. Todas as alternativas de 

descomissionamento devem ser analisadas e comparadas. Entretanto, a opção da 

remoção é considerada o ponto de partida. As empresas devem necessariamente 

contemplar a análise e avaliação desta opção. Casos alternativos são aceitos desde 

que se demonstre e justifique que são soluções superiores considerando critérios 

ambientais, sociais e econômicos (Oliveira, 2017) 

A frequência, forma e duração do monitoramento é uma questão que ainda 

gera dúvidas na regulação do descomissionamento. Por fim, ainda não existe uma 

clareza na regulação ambiental quanto às opções aceitáveis e exigências para o 

descomissionamento de sistemas subsea. 

 A retirada completa destes sistemas é extremamente custosa e em alguns 

casos inviável. Percebe-se assim, que a regulação ambiental do 

descomissionamento offshore encontra-se numa fase de evolução e consolidação. 
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A regulação é pouco detalhada e cabe às empresas avaliarem e proporem ao 

IBAMA suas estratégias de descomissionamento. Estas devem sustentar suas 

propostas de descomissionamento através de estudos de Avaliação de Impactos 

Ambientais, considerando não apenas os aspectos estritamente ambientais, mas 

também fatores econômicos, técnicos e sociais. Espera-se que as regulações 

ambientais se tornem mais orientadoras quanto ao aceitável em termos ambientais, 

à medida que a experiência com o descomissionamento offshore avance, no Brasil. 

 

5.3 REGULAÇÕES DA MARINHA 

 

A desativação das plataformas offshore é precedente a uma aprovação da 

Marinha do Brasil, que por sua vez exige a comunicação ao Capitão dos Portos da 

jurisdição sobre tal atividade. Para as plataformas fixas é necessário um memorial 

descritivo sobre o desmonte com as seguintes informações:  

I) Planejamento, cronograma e fases do desmonte; 

   II) Quanto a retirada de resíduos ou sobras resultantes; 

III) Destinação final pretendida; 

IV) Local do desmonte; 

V) Possíveis efeitos de redução/aumento da profundidade local. Como 

também, toda e qualquer estrutura remanescente de plataforma fixa deverá sofrer 

avaliação para determinar se há necessidade de estar cartografada e/ou sinalizada. 

É necessário ainda submeter á Marinha um plano de reboque contendo local de 

destino (estaleiro/exportação/canteiro de obras). 

Tendo em vista que no Brasil tais atividades são recentes, e a inexperiência 

é evidente, de suma importância é tirar aprendizado de países que já tem um 

modelo aperfeiçoado devido experiências adquiridas com o tempo na atividade de 

descomissionamento, principalmente no Mar do Norte, a saber Reino Unido e 

Noruega. 
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6. ESTUDO DE CASO SOB ASPECTO ECONÔMICO 

 

Nesta pesquisa, uma metodologia é desenvolvida para prever a demanda 

do mercado por descomissionamento de plataforma fixa para os próximos anos, a 

curto, médio e longo prazo. 

 

6.1 DESCOMISSIONAMENTO DO CAMPO - TENDÊNCIA 1 

 

O primeiro passo define basicamente apenas uma variável conectada à 

análise de viabilidade técnico-financeira do campo. A maximização do VPL restante 

é assumida como o principal critério estritamente econômico para definir o melhor 

momento para abandonar um campo (isto é, considerando o caso hipotético sem 

fatores externos). O dispêndio de capital (CAPEX) do campo depende fortemente 

do volume de produção de cada plataforma. Royalties e provisões especiais são 

calculados a partir da produção atual. O gasto operacional (OPEX) é proporcional 

ao volume de produção. Custos corporativos e custos de infraestrutura são 

independentes da produção, mas, de forma simplificada, podem ser assumidos 

como custos fixos para cada unidade e, portanto, não são relevantes para a análise. 

Considera-se que a curva da produção de petróleo e gás em campo é o 

fator comum entre as variáveis que afetam o cálculo do VPL. 

Dois grupos foram criados para classificar os campos com base em dois 

requisitos mínimos: 

I) A produção atual está na trajetória descendente; 

II) A produção média no campo ao longo dos anos é mais de 15% da média 

das produções do campo da bacia. 

O primeiro grupo de campos atende aos requisitos mínimos para a análise. 

Para prever o ano de desmantelamento, um ponto de descomissionamento, que 

chamaremos no decorrer do trabalho de “DECOM” deve ser definido analisando as 

curvas de produção de campo já em um processo de descomissionamento. O ponto 

DECOM representa o ponto da curva de produção correspondente à decisão do 

operador de abandonar a produção. O ponto DECOM é definido como a relação 

entre o último volume de produção e o volume médio de produção calculado em 

toda a vida útil do campo. 
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Onde: 

DP é o ponto DECOM; 

Vu é a produção média do ano passado; 

Vm é a vida inteira (do ano de instalação ao ano passado) da produção 

média. 

A Figura 21 mostra Vm e Vu de um campo já em um processo de 

descomissionamento e seu ponto DECOM. 

 

Figura 21: Curva de produção de petróleo e gás de um campo no processo de 
descomissionamento e avaliação do ponto 

 

Fonte: OTC-26159-MS, 2015 

 

Para estimar a reserva recuperável e, consequentemente, delinear a 

produção prevista para os próximos anos até 2045, foi criado um método 

simplificado, baseado nos dados históricos (taxa e tempo). Este método não leva 

em consideração as propriedades físicas do meio no qual o reservatório está 

localizado. Em vez disso, ele usa apenas a taxa histórica do reservatório. A relação 

de redução entre cada taxa anual e a próxima foi calculada a partir do pico da 

produção até 2014. A média das relações decrescentes foi usada para criar as 

taxas futuras. A relação de pontos do DECOM foi aplicada até 2045 nas curvas de 
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produção de cada campo, a fim de estimar o correspondente ano do DECOM, como 

mostra a figura abaixo. 

Figura 22: Curva de produção de óleo e gás de um campo no processo DECOM e 
avaliação do ano DECOM 

 

Fonte: OTC-26159-MS, 2015 

 

O segundo grupo é composto por campos que não atendem aos requisitos 

para a análise com o método simplificado descrito acima. No caso de campos com 

produção crescente, a taxa futura não é previsível a partir dos dados históricos, 

porque os dados não são suficientes para criar uma tendência realista. O segundo 

caso trata os campos malsucedidos, onde a produção não tem um retorno esperado 

e o desenvolvimento do campo não é comparável com outros campos. Como limite 

de vida útil do projeto de instalações, 30 anos foram considerados como a vida 

apropriada do segundo grupo, devido à complexidade de prever a produção e a 

escolha da empresa de petróleo. 

 

6.2 DESCOMISSIONAMENTO DA PLATAFORMA – TENDÊNCIA 2 

 

A segunda etapa avalia as variáveis operacionais que podem influenciar a 

decisão de descomissionar uma plataforma além da produção de petróleo dessa 

plataforma. Este trabalho não visa construir uma ordem detalhada de prioridade de 

todas as plataformas fixas, pois existem incertezas, informações confidenciais e 

futuras possibilidades de campanhas de exploração. O principal objetivo desta 

etapa é ajustar o ano de desmantelamento estimado das plataformas, com base 

nos layouts dos dutos da bacia de petróleo e gás onde se exime em informações 
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confidenciais, e nas informações do Sumário Executivo de Campos da ANP. A partir 

desses dados, as principais rotas de petróleo e gás são rastreadas e as plataformas 

centrais que recebem produtos de outros são identificadas. A plataforma central ou 

intermediária herda o ano DECOM de outras plataformas ou campos. 

O segundo aspecto considerado no Descomissionamento da plataforma 

nesta etapa assume campos no processo de descomissionamento de acordo com o 

relatório da Marinha do Brasil (2019). Um total de 7 plataformas fixas são 

declaradas como estando no processo de descomissionamento, ou seja, PCA-1, 

PCE-2, PCE-3, PBIQ-1(Biquara, Potiguar), PPE-3(Pescada, Potiguar), PAG-

3(Agulha, Potiguar) e POUB-2(Oeste Ubarana, Potiguar) (OTC-26159-MS, 2015). 

 

6.3 DADOS E RESULTADOS 

 

As curvas de produção que foram analisadas neste estudo estão 

relacionadas a 95% de campos envolvendo plataformas fixas brasileiras. Os dados 

de produção correspondentes foram utilizados para gerar as curvas de produção 

em campo, desde o primeiro óleo até o momento. Taxas reais não podem ser 

apresentadas neste documento devido às regras internas de confidencialidade do 

operador. A Figura 23 representa uma curva de produção de petróleo e gás de um 

campo geral, com produção estimada de 2014 a 2045. 

Cerca de 38 campos foram levados em conta na avaliação. Um total de 5 

campos foram classificados como “em processo de desenvolvimento” e outros 2 

campos têm uma produção média inferior a 15% da média da bacia, que foram 

incluídos no segundo grupo. A Figura 23 mostra a estimativa da produção de óleo e 

gás em 2045 para um campo genérico. 
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Figura 23: Curva de produção em escala de um campo geral com produção 
estimada de 2014 a 2045 

 

Fonte: OTC-26159-MS, 2015 

 

 

6.4 Descomissionamento do Campo - Tendência 1 Resultados 

 

Três campos de produção que estão em processo de abandono foram 

selecionados para calcular o ponto DECOM. O resultado médio calculado para o 

ponto DECOM é de 0,152. O ano do descomissionamento estimado é apresentado 

por campo, cujos nomes, por razões de regras internas de confidencialidade, foram 

omitidos. 
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Tabela 4: Ano de descomissionamento para cada campo 

 

 

Fonte: OTC-26159-MS, 2015 
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Os gráficos, que estão contidos nas Figuras 24, 25, 26 e 27, mostram a 

relação entre a corrente Vu / Vm e a vida útil por campo. Cada círculo representa 

um campo e seu raio é proporcional à produção média prevista de hidrocarbonetos 

no ano específico por campo. A Figura 24 está relacionada ao 2015, as Figuras 25, 

26 e 27 estão relacionadas, respectivamente, a curto, médio e longo prazo (2020, 

2030 e 2045). O limite do ponto DECOM de 0.152 é enfatizado no gráfico. Como é 

mostrado à medida que o tempo avança e a vida útil aumenta, a produção média 

diminui significativamente e a relação Vu / Vm diminui e desce para o ponto 

DECOM. 

 

Figura 24: Vu /Vm x Vida útil do campo (Produção Média - 2015) 

 

Fonte: OTC-26159-MS, 2015 

                  

 

Figura 25: Vu/Vm Estimada x Vida útil do campo (Produção Média – 2020) 

 

Fonte: OTC-26159-MS, 2015 
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Figura 26: Vu/Vm Estimada x Vida útil do campo (Produção Média – 2030) 

 

Fonte: OTC-26159-MS, 2015 

 

Figura 27: Vu/Vm Estimada x Vida útil do campo (Produção Média – 2045) 

 

Fonte: OTC-26159-MS, 2015 

 

 

 

6.5 DESCOMISSIONAMENTO DA PLATAFORMA - TENDÊNCIA 2 

RESULTADOS 

 

O descomissionamento da plataforma de tendência 2 foi desenvolvida 

baseada no campo de Tendência 1. Além disso, os dados disponíveis no relatório 

da Marinha do Brasil (2019) foram utilizados. De acordo com este relatório, 7 

plataformas foram anunciadas como sendo descomissionadas até agora: PCA-1, 

PCA-2, PCA-3, PBIQ-1, PPE-3, PAG-3 e POUB-2. A Figura 28 mostra um mapa da 

costa brasileira com a tendência de descomissionamento de plataformas, 

discriminado por período e bacia. 
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Figura 28: Tendência do descomissionamento das Plataformas no Brasil 

 

Fonte: OTC-26159-MS, 2015 

 

6.6 CONCLUSÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

A indústria brasileira de desativação e abandono ainda está em 

desenvolvimento. A previsão das atividades relativas a plataformas fixas foi 

realizada neste trabalho do ponto de vista financeiro, técnico e operacional. 

No curto prazo (próximos 5 anos), os resultados da estimativa parecem 

indicar atividades de descomissionamento para 38 plataformas analisadas. O 

estudo mostrou que, com base nos critérios fornecidos, 15 plataformas fixas estão 

incluídas em um possível processo de descomissionamento. Sete destas 

instalações já entraram no processo de desmantelamento do operador 

correspondente. A análise da curva de produção das 8 plataformas restantes 

mostra um ano ótimo de DECOM estimado antes de 2015, sugerindo que a opção 
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de descomissionamento poderia ser uma alternativa válida para essas instalações. 

A produção de 23 plataformas fixas e sua função operacional na bacia não 

justificam uma extensão de sua vida operacional, indicando que há uma 

probabilidade significativa a ser removida entre 2015 e 2020, 7 plataformas seria 

desmantelada entre 2020 e 2030, enquanto as 42 plataformas restantes seriam 

provavelmente removidas entre 2030 e 2045. 

Esta pesquisa mostra um aumento na demanda da atividade de 

descomissionamento já no curto prazo e a indústria brasileira tem que enfrentar 

essa questão e promover uma discussão construtiva entre todos os stakeholders. 

Tal discussão, ocorrendo antes do abandono do campo, poderia levar a um 

conjunto de melhorias e benefícios consideráveis para toda a indústria. Desta 

forma, poderia levar a um conjunto de práticas recomendadas que as instituições 

governamentais e os centros de pesquisa poderiam desenvolver. Essa estrutura 

estimularia os empreiteiros a investir nos conhecimentos necessários e a investigar 

soluções econômicas dentro dos limites estabelecidos e permitiria o envolvimento 

das comunidades locais. Finalmente, os custos do desmantelamento podem ser 

significativamente reduzidos. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A comedimento dos riscos regulatórios tocantes ao descomissionamento no 

Brasil é fundamental. Como foi apresentado, estes riscos ocasionam da falta de 

experiência na operação de descomissionamento no país. Por este angulo, é 

necessária uma mobilização das empresas e dos órgãos que regulam a atividade, 

de forma coadjuvante, analisar e discernir as principais questões que geram 

indefinições no processo, visando um aprimoramento do arcabouço regulatório, 

bem como das estratégias de descomissionamento, de acordo com as melhores 

práticas. A análise da experiência internacional mostrou que o arcabouço 

regulatório e as práticas de descomissionamento vem evoluindo nos últimos anos 

ao passo que projetos de maior complexidade tecnológica são descomissionados. 

Neste sentido, o esforço de aprimoramento da regulação e práticas de 

descomissionamento no Brasil deve transmitir a experiência internacional. Como 

esta encontra-se em processo de evolução, é necessário que o Brasil busque 

integrar os avanços da experiência internacional, mas também gere sua própria 

performance de aprendizado buscando um melhoramento frequente das normas e 

práticas de descomissionamento.  

 Um maior entendimento das abordagens técnicas e ambientais do 

descomissionamento é fundamental para permitir a avaliação de todas as 

alternativas que envolvem essa atividade. Caberá à operadora, estudar e avaliar as 

diferentes opções de descomissionamento para demonstrar que a opção escolhida 

também minimiza os impactos ambientais e sociais.  

Como sugestão para trabalhos futuros recomenda-se realizar a metodologia 

do ponto DECOM para campos específicos, podendo variar os valores do ponto e 

analisar seus resultados. 

 Inclusive é possível realizar estudos em colaboração com universidades e 

centros de pesquisa. Ressalte-se que muitos operadores presentes no Brasil estão 

envolvidos em atividades de descomissionamento em outros países e podem 

contribuir para a definição de melhores práticas nas atividades de 

descomissionamento. A troca de experiências pode ser um instrumento poderoso 

para se atingir uma convergência das abordagens sobre descomissionamento entre 

as diversas empresas e instituições envolvidas.  
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