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RESUMO 

 

 

A maturação dos campos de produção de petróleo no Brasil e o envelhecimento das unidades 

de produção offshore fazem com que o descomissionamento destas unidades seja um assunto 

de crescente importância na indústria petrolífera. O descomissionamento de unidades de 

produção é uma atividade de altos custos e que apresenta grandes riscos ambientais e às 

pessoas envolvidas no processo. Em um tempo em que a segurança ambiental e dos 

trabalhadores é, de forma correta, amplamente considerada, a busca pela excelência no 

processo se torna ainda mais importante. Além disso, há o seu alto custo num momento em 

que a indústria busca cada vez mais o corte de dispêndios. Para análise do processo como um 

todo, devem ser analisados os desafios que o mesmo apresenta; esta análise faz com que a 

opção e os métodos escolhidos, no momento de descomissionar uma unidade de produção, 

seja essencial.   

 

Palavras chave: Descomissionamento, Unidades de Produção de Petróleo, Produção de 

Petróleo Offshore. 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

With the maturation of the oil production fields in Brazil and the aging of the offshore 

production units, the decommissioning of these production units is an issue of growing 

importance in the oil industry. The decommissioning of production units is an activity with 

high costs and that present great environmental risks and health hazard to the people involved 

in the process. At a time when environmental and worker safety is rightly considered, the 

quest for excellence in the process is even more important. In addition, its high cost makes the 

importance of the discussion, in an industry seeking more cost cutting, is even greater. To 

analyze the process, as a whole, the challenges presented by the process must be analyzed, 

making the choice of decommissioning options and methods, at the moment of 

decommissioning a production unit, an essential matter. 

 

Key words: Decommissioning, Oil Production Units, Offshore Oil Production. 
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1 O PROBLEMA DA PESQUISA 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos, um assunto pouco discutido na indústria petrolífera brasileira 

passou a ganhar mais atenção e importância, o descomissionamento das unidades de produção 

de petróleo offshore. Isso se deve à proximidade do encerramento da produção de grandes 

campos marítimos no Brasil. 

A atividade exploratória do petróleo e toda a sua cadeia produtiva envolvem cifras 

bilionárias e o tempo de exploração de um campo, tanto marítimos quanto terrestres, depende 

da sua viabilidade econômica. Quando o campo deixa de ser economicamente viável é preciso 

encerrar toda cadeia produtiva envolvida ali.  

Neste contexto, surge a etapa do descomissionamento, que considera a perspectiva do 

estudo da melhor forma de finalizar a atividade petrolífera (WIEGAND, 2011). A atividade 

de descomissionamento, que vai da retirada da unidade de produção até o fechamento de 

poços, tem o objetivo de preparar a área onde ocorreu a exploração de petróleo e gás natural 

para a devolução no período de pós-produção, tudo sendo feito de forma a que o impacto 

ambiental seja o menor possível. 

Esse processo apresenta muitos riscos operacionais para o meio-ambiente e para as 

pessoas envolvidas no processo. Esses riscos podem ir de um vazamento, causado por um 

tamponamento falho de poço, até o não tratamento correto de partes da instalação que 

armazenaram resíduos radioativos durante a produção, causando risco não só para a vida 

marinha que cerca a instalação como também para as pessoas envolvidas no projeto.  

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA  

  

Um projeto de descomissionamento de unidades de produção envolve altos custos e 

uma série de riscos operacionais, como já citado anteriormente. Assim, todo projeto de 

descomissonamento deve apresentar uma avaliação de riscos bem antes de ser iniciado, para 

que sejam mitigados de forma que a ocorrência de problemas já avaliados não aumente o 

custo do projeto ou cause dano ambiental ou às pessoas. O objetivo de toda avaliação de risco, 

como essa feita em projetos de descomissionamento, é que o risco, quando classificado, esteja 

dentro da área da matriz de risco chamada de ALARP, que é a combinação das inicias do 

termo As Low As Reasonably Practicable, ou seja, o limite aceitável de risco.  
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No projeto de descomissionamento existem grandes desafios antes de uma tomada de 

decisão. Segundo Ruivo (2001), os desafios a serem considerados antes de um processo 

decisório são técnicos, ambientais, econômicos e referentes à segurança e ao bem-estar dos 

trabalhadores. Já Wiegand (2011) inclui, também o desafio político do processo. 

Em se tratando de risco operacional é importante e necessário que se desenvolva um 

modelo de avaliação de riscos para os desafios técnicos, ambientais e referentes à segurança e 

o bem-estar dos trabalhadores. Já os desafios econômicos e políticos são abordados de uma 

melhor forma de um ponto de vista administrativo. É fundamental que o tratamento de 

qualquer risco relativo a esses desafios não acarrete em novo risco para outro desafio. 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

O objetivo desse estudo é propor um método de descomissionamento, com 

combinação dos métodos já utilizados, levando em consideração cada um dos desafios citados 

e que fazem parte de um projeto de descomissionamento de unidades de produção de petróleo 

offshore. O método buscará minimizar consequências de atividades que possam gerar um 

impacto negativo. Para geração do método é importante utilizar como base a parte de gestão 

de risco apresentado pela ABNT ISO 31000: Gestão de riscos – Princípios e diretrizes. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esse estudo abordará os desafios do projeto de descomissionamento de acordo com a 

norma ABNT ISO 31000 (2009). Essa abordagem usará combinações de métodos existentes e 

esse método levará em conta os riscos de processo gerados por cada desafio. 

O intuito é atender os requisitos do projeto de descomissionamento, respeitando as 

resoluções e portarias da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis) que regulam algumas etapas do processo. Além disso, auxiliar no 

acompanhamento do risco do processo e gerar possíveis soluções para o tratamento dos riscos 

identificados. 
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1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Esse estudo tem a intenção de avaliar os desafios de um processo que será muito 

discutido nos próximos anos no Brasil, com a maturação de campos que já produzem há 

décadas.  

 O processo de descomissionamento terá grande valor no futuro próximo para a 

indústria petrolífera brasileira, e um estudo que aborde de forma atual os desafios envolvidos 

no processo pode vir a ser de grande importância para trabalhos futuros, tendo em vista 

envolver grandes custos e riscos, em um mercado que cada vez mais tenta reduzi-los. 

 

1.6 QUESTÕES DO ESTUDO 

 

Segundo Ruivo (2001) e Wiegand (2011), o processo de descomissionamento 

apresenta uma série de desafios a serem superados na evolução do projeto em unidades de 

produção de petróleo offshore. 

 Nesse aspecto, o estudo contribuirá na seguinte análise: 

 - Quais os principais impactos de um projeto de descomissionamento de unidades de 

produção de petróleo offshore? 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

  

Esse estudo será composto por seis capítulos, onde este apresenta uma introdução 

sobre os assuntos abordados, o objetivo do estudo e o questionamento que deverá ser 

respondido ao seu final do.  

 No segundo capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica, onde serão 

apresentados conceitos importantes para o prosseguimento do estudo, fundamentando o 

problema a ser analisado. Além de ter como foco a norma para gestão de risco, ABNT ISO 

31000 (2009), também abordará conceitos importantes do processo de descomissionamento 

de unidades de produção de petróleo offshore, como as resoluções e portarias da ANP e a 

legislação vigente no país e no mundo. 

 No terceiro capítulo será apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

do trabalho, caracterizando cada desafio encontrado no processo. 
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 No quarto capítulo será feita uma abordagem de alguns métodos já utilizados no 

processo de descomissionamento, junto de uma análise crítica dos desafios apresentados no 

capítulo anterior. 

 No quinto capítulo será feito um estudo de caso, levando em consideração um campo 

petrolífero offshore no Brasil que está próximo de realizar o processo de descomissionamento. 

O campo escolhido é o campo de Biquara na bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, nele é 

operada a plataforma PBIQ-1. As informações sobre o campo e a plataforma foram 

encontradas no plano de desenvolvimento do campo, exposto no site da ANP na parte de 

gestão de contratos de E&P, sob a aba de exploração e produção de gás e óleo. Já as 

informações sobre a desativação da plataforma foram encontradas no site da diretoria de 

portos e costas da marinha do Brasil, fazendo uma pesquisa no site sobre o relatório das 

plataformas, navios sonda, FPSO e FSO. 

 No sexto capítulo serão apresentadas as conclusões e considerações finais do estudo, 

de forma que a contribuição acadêmica seja alcançada, tendo em vista a importância do 

assunto.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo serão vistos conceitos importantes para o entendimento do estudo, 

como os de descomissionamento, tipos de unidades de produção offshore no Brasil, legislação 

e normas no Brasil e no mundo e conceitos sobre as normas de risco utilizadas para a análise 

dos desfios do processo. 

 

2.1 CONCEITOS E TIPOLOGIAS DE UNIDADES DE PRODUÇÃO OFFSHORE 

2.1.1 CONCEITO DE DESCOMISSIONAMENTO 

 

 Segundo Ruivo (2001), descomissionamento é o processo que ocorre no fim da vida 

útil das instalações de exploração e produção de petróleo o gás. Refere-se ao desmonte e, na 

maioria dos casos, à remoção dos equipamentos utilizados. Pode ser descrito como a melhor 

maneira de encerrar a operação de produção no fim da vida útil de um campo petrolífero. 

Ainda na percepção de Wiegand, (2011), o descomissionamento adota processo 

multidisciplinar que estuda a melhor maneira de finalizar uma cadeia de produção de petróleo 

quando um campo passa a não ser mais economicamente viável. 

Ambos os autores concordam na essência de que o descomissionamento seja um 

processo essencialmente multidisciplinar, pois requer um método detalhado e ponderado com 

diversas áreas: engenharia, ambiental, financeira, política e de bem-estar e segurança. 

Existem opções para o descomissinamento de unidades de produção offshore. Segundo 

Ruivo (2001), elas são:  

✓ 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. 

✓ 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 
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instituições que fiscalizam ou regulam a atividade petrolífera e as condições 

ambientais. 

✓ 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. 

✓ 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. 

 

2.1.2 TIPOLOGIAS DE UNIDADES DE PRODUÇÃO OFFSHORE 

 

Existem vários tipos de unidades de produção offshore funcionando no litoral 

brasileiro. A Petrobras, principal empresa atuando no país, usa sete tipos diferentes de 

plataformas em território nacional, como está ilustrado na figura 1, quais sejam: 

 Figura 1: Tipos de plataformas usadas pela Petrobras. 

 

Fonte: www.petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas/. Acesso em 09/06/2017 

  

✓ Fixa: Funciona como uma estrutura rígida, fixada no fundo do mar por um sistema de 

estacas cravadas; 



17 

 

 

✓ Autoelevável: Tem pernas que se autoelevam. Ao chegar à locação, um mecanismo 

faz as pernas descerem e se assentarem no solo marinho; 

✓ Semissubmersível:  Plataforma flutuante, estabilizada por colunas. Pode ser 

ancorada no solo marinho ou dotada de sistema de posicionamento dinâmico, que 

mantém sua posição de forma automática; 

✓ Floating Production Storage and Offloading (FPSO): Plataforma flutuante, convertida 

a partir de navios petroleiros, na maioria dos casos. Assim como a semissubmersível, é 

ancorada no solo marinho; 

✓ FPSO Monocoluna: Tem as mesmas características da FPSO, mas seu casco tem 

formato cilíndrico; 

✓ Tension Leg Wellhead Platform (TLWP): Plataforma flutuante, de casco semelhante a 

uma semissubmersível. É ancorada no fundo do mar por cabos ou tendões de aço 

tracionados; 

✓ Navio-Sonda: Plataforma flutuante com casco em forma de navio, usada para 

perfuração de poços. Pode ser ancorada no solo marítimo ou dotada de sistema de 

posicionamento dinâmico, que mantêm a posição da embarcação de forma automática 

(Petrobras). 

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

Semissubmersíveis. 

 

2.2 AS LEGISLAÇÕES DO DESCOMISSIONAMENTO  

 

 No Brasil existe pouca regulamentação que ataque o tema de uma forma técnica. 

Existem normas federais de caráter mais generalista, por exemplo, o § 2º, art. 28, da Lei 

9.478/97, que disserta sobre o fim da atividade petrolífera, diz que “em qualquer caso de 

extinção da concessão, o concessionário fará, por sua conta exclusiva, a remoção dos 

equipamentos e bens que não sejam objeto de reversão, ficando obrigado a reparar ou 

indenizar os danos decorrentes de suas atividades e praticar os atos de recuperação ambiental 

determinados pelos órgãos competentes”.  

As normas mais técnicas vêm do órgão responsável pela fiscalização do processo de 

descomissionamento no Brasil, a ANP. Os regulamentos utilizados pela agência reguladora 

são de natureza extremamente técnica e, por isso, segundo Luczynski (2002), eles acabam 

falhando na profundidade de abordagem de temas como a proteção da fauna marinha, 
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previsão das situações em que a estrutura será transformada em recife artificial e 

monitoramento ambiental.  

Com relação ao enfoque social, Luczynski (2002, p. 62) afirma que a sociedade tem 

que enfrentar um grave problema na questão do abandono, pois este significa que a empresa 

terá que arcar com custos adicionais, possivelmente maiores aos da produção, porque há neste 

momento ausência de lucros. Da mesma forma, sob a perspectiva ambiental, países 

produtores, que dependem dos dividendos gerados pela exploração petrolífera, podem sentir-

se inclinados a não produzirem uma legislação ambiental rígida que configure obstáculo à 

atração de investimentos. Essa ideia está intimamente ligada ao modelo desenvolvimentista 

que hoje se pratica nas nações capitalistas e vai de encontro à proposta do desenvolvimento 

sustentável. 

Já no ponto de vista mundial, segundo Ferreira et al. (2005, p. 35) existem várias 

convenções internacionais e tratados a respeito do descomissionamento offshore.  

Como este estudo tem como objetivo analisar os desafios no processo de 

descomissionamento de unidades de produção offshore é importante que as normas brasileiras 

e convenções e tratados internacionais sejam conhecidas para o prosseguimento do estudo. 

 

2.2.1 PORTARIAS E RESOLUÇÕES ANP 

 

 A ANP até 2017 editou apenas duas portarias e duas resoluções que se relacionam 

com o tema descomissionamento: as portarias Nº114/2001 e Nº25/2002 e a resoluções 

Nº27/2006 e Nº41/2015. 

A portaria Nº114 foi publicada em 25 de julho de 2001 e diz respeito ao Regulamento 

Técnico que define os procedimentos a serem adotados na devolução de áreas de concessão 

na fase de exploração.  

Ela foi de extrema importância para o tema descomissionamento no Brasil, pois 

atribuiu responsabilidades às empresas detentoras do direto de exploração de determinados 

campos que deixaram de produzir (SALGADO, 2011). Ou seja, as retiradas de toda estrutura 

usada pelas concessionárias nas áreas de concessão são de responsabilidade das empresas que 

nela atuaram. 

Conforme a portaria o concessionário tem o direito de escolher o tipo de remoção de 

instalações, parcial ou total, de acordo com estudos prévios de impacto ambiental e segurança. 

Existe a possibilidade de não remoção, desde que atenda aos mesmos critérios e estudos.  
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A portaria Nº25/2002 foi publicada em 6 de março de 2002 e diz respeito ao 

Regulamento de Abandono de Poços perfurados com vistas à exploração ou produção de 

petróleo e/ou gás. 

Ela define como deve ser feito o tamponamento dos poços, cobrindo o abandono 

temporário e o permanente. Como este estudo é sobre o fim da vida produtiva de um campo 

petrolífero, o abandono permanente é o que será abordado. 

Para abandono permanente, a ANP define certas normas de como deve ser feito o 

tamponamento do poço, aspectos como o comprimento do tampão, de cimento ou mecânico, e 

a profundidade em que deve ser colocado. O tampão deve ter, no mínimo, 30 metros de 

comprimento e seu o posicionamento fica a critério das empresas escolherem dentre opções 

que são dadas na portaria.  

As três opções, exemplificadas na Figura 2, são as seguintes: (a) deve-se cobrir todo 

intervalo canhoneado por meio de um tampão de cimento, de modo que seu topo fique no 

mínimo a 30 metros do intervalo canhoneado e sua base também fique no mínimo a 30 metros 

da base do intervalo canhoneado; (b) um tampão mecânico deve ser assentado a, no mínimo, 

30 metros acima do topo do canhoneado, seguido de um tampão de cimento de no mínimo 30 

metros; (c) o tampão de cimento, de comprimento de, no mínimo, 60 metros e sua base esteja 

até 30 metros acima do canhoneado (SALGADO, 2011). 

Figura 2: Cimentação de poços segundo diretrizes da ANP. 

 

Fonte: Salgado (2011, p. 28). 

 

Para poços com múltiplos canhoneados, a ANP regula o isolamento do intervalo mais 

raso, por ser mais perto do fundo do mar. Existem dois possíveis métodos (SALGADO, 2011) 

que são variações dos métodos (b) e (c), ilustrados na Figura 2, que são utilizados para um 

único canhoneado. Sendo a distância do topo do canhoneado mais raso para o tampão 

mecânico em (b) e a base do tampão de cimento em (c) pode ser até 20 metros. 

Já para a questão do tampão de superfície, o tampão de cimento utilizado deverá ter no 

mínimo 30 metros de comprimento e seu topo deverá estar entre 100 e 250 metros do fundo 
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do mar. Todos os equipamentos utilizados nos poços devem ser retirados desde que a lâmina 

d’água seja de até 80 metros. Em regiões do oceano onde os sedimentos são pouco 

consolidados e sujeito a processos erosivos, a retirada deve ser feita a 20 metros abaixo do 

nível do mar (SALGADO, 2011). 

A resolução Nº 27/2006 foi publicada em 18 de outubro de 2006 e diz respeito ao 

Regulamento Técnico que define os procedimentos a serem adotados na Desativação de 

Instalações e especifica condições para Devolução de Áreas de Concessão na Fase de 

Produção. 

Essa resolução é dedicada à fase de produção e complementa a portaria Nº114/2001 

que é dedicada à fase de exploração. Ela trata também das questões de recifes artificiais, 

quando indicados como alternativa ao processo de descomissionamento. A resolução diz que 

o recife artificial requer aprovação da Marinha do Brasil e do órgão responsável pelo 

monitoramento ambiental da área (SALGADO, 2011). 

A resolução Nº41/2015 foi publicada em 09 de outubro de 2015 e diz respeito ao 

Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional de Sistemas 

Submarinos - SGSS.  

Não é uma norma diretamente relacionada ao descomissionamento, mas nela existe 

um tópico dedicado ao tema. Trata, basicamente, de dutos submarinos e como se deve 

proceder em relação a eles. 

A resolução diz que as empresas responsáveis pelo campo petrolífero deverão enviar 

um projeto com os parâmetros de abandono definidos para serem submetidos à aprovação. 

Nesse documento é possível identificar exigências que unidades de produção offshore 

precisam seguir para o processo de descomissionamento. 

 

2.2.2 CONVENÇÕES E TRATADOS INTERNACIONAIS 

 

 Existe uma série de convenções e tratados internacionais que tratam do 

descomissionamento offshore (FERREIRA et al. 2005) e algumas afetam a indústria do 

petróleo no Brasil. 

Segue um breve resumo sobre cada uma delas: 

✓ Convenção de Genebra de 1958 sobre plataforma continental: Assinada por 56 países, 

possui grande importância por ser a primeira convenção a tratar do tema e sua 

principal característica é a recomendação da remoção completa da unidade de 
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produção offshore. Existem grandes divergências sobre sua aplicabilidade ou não 

atualmente (SALGADO, 2011); 

✓ Convenção de Londres de 1972: Assinada por 77 países, apresentou disposições a 

respeito de águas internacionais. Um ponto relevante foi à prevenção da poluição 

marinha por “Dumping”, que é qualquer lançamento deliberado no mar de estruturas 

feitas pelo homem, desde navios a aeronaves. (SALGADO, 2011); 

✓ UNCLOS (Convenção das Nações Unidas sobre o Direto do Mar): Essa convenção, 

assinada por 127 países em 1982, dá o direito de soberania aos Estados signatários 

sobre seu território marítimo, fazendo com que as responsabilidades e políticas 

ambientais sejam determinadas por eles. Segundo Ferreira et al. (2005), esse tratado é 

importante pois diz que as remoções das estruturas devem levar em consideração a 

segurança de navegação, as normas internacionais e as legislações e aspectos 

ambientais de cada estado; 

✓ Diretrizes e Normas Organização Marítima Internacional (IMO) para a remoção de 

estruturas e instalações offshore na plataforma continental (1989): Segundo Salgado 

(2011), as diretrizes e normas da IMO são apenas interpretações da UNCLOS, porém 

coloca algumas exceções para a remoção completa das unidades de produção offshore 

em função  do peso da unidade, data de construção, altura da lâmina d’água, custos, se 

a remoção apresenta riscos ao ser humano ou meio ambiente e até um uso justificável 

para estrutura no local sem interferência para outros usuários do mar. 

 

2.3 NORMAS DE GESTÃO DE RISCO 

 

 Neste capítulo serão tratados pontos importantes ao estudo referentes à norma ISO 

31000 (2009), que discorre sobre o gerenciamento de risco e seus princípios e definições. Para 

efeito de entendimento da diferença entre identificação de perigo e identificação de risco, 

também serão tratados alguns pontos da norma ISO 17776 (2002). 

 

2.3.1 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO X IDENTIFICAÇÃO DE RISCO 

 

 Para o efeito de melhor entendimento da diferença de conceitos utilizados nas normas 

de gestão de risco, esse item destacará a diferença entre a identificação de perigo e 
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identificação de risco. Para melhor tanto é importante uma análise de alguns pontos da norma 

ISO 17776 de 2002. 

 Segundo a ISO 17776 (2002), as etapas da análise de risco são definidas da seguinte 

forma: 

✓ Identificação do perigo – Análise das propriedades físico-químicas envolvidas, os 

fluidos manipulados, os arranjos e tipos de equipamentos empregados, os padrões de 

manutenção e operação, e as condições de processo. Eventos externos como 

abalroamentos por embarcações de apoio ou navios aliviadores, condições ambientais, 

queda de aeronaves, queda de cargas, são também analisados; 

✓ Avaliação do risco – É inerente a cada empresa e seu conceito de tolerabilidade. 

Normalmente implica na identificação dos eventos iniciadores, estimativa da 

probabilidade, ocorrência e avaliação das consequências; 

✓ Eliminação ou mitigação do risco – Em função do conceito de tolerabilidade 

empregado são tecidas recomendações de forma a reduzir a probabilidade ou a 

consequência do acidente. 

Tendo em vista essas três etapas, pode-se chegar à conclusão que a identificação do 

perigo vem antes da identificação do risco. Ou seja, ambas são etapas de qualquer análise de 

risco, sendo assim, etapas diferentes de um mesmo processo.  

 

2.3.2 ISO 31000 – RISK MANAGEMENT – PRINCIPLES AND GUIDELINES 

 

 Esta norma fornece princípios e diretrizes para a gestão de risco de qualquer tipo de 

organização, seja ela pública ou privada, podendo ser aplicada em qualquer tipo de setor ou 

indústria, dada a generalidade de sua aplicação. 

 A aplicabilidade da norma varia de organização para organização, tendo em vista que 

ela não busca uniformidade de aplicação. Cada organização deve levar em consideração uma 

série de variáveis de necessidades para implantação da estrutura de gestão de risco. O 

contexto, os projetos, produtos e serviços, situação econômica e até os valores de uma 

organização influenciam na escolha da estrutura de gestão de risco. 

 Essa norma, ISO 31000 (2009), apresenta algumas definições importantes para este 

estudo: 
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✓ Risco: Efeito da incerteza nos objetivos, sendo positivos ou negativos. O risco é uma 

combinação entre a consequência de um evento com a probabilidade de ele ocorrer. 

Essa probabilidade é tirada da série histórica de ocorrência do evento;  

✓ Identificação de risco: Processo de busca, reconhecimento e descrição de risco. 

Envolve identificação das fontes de risco, eventos, causas e potenciais consequências, 

dados históricos, opiniões de especialistas e necessidades da parte interessada; 

✓ Análise de risco: Processo de compreender a natureza do risco e determinar o nível do 

mesmo, incluindo a estimativa do risco; 

✓ Avaliação de risco: Processo de comparar os resultados da análise de riscos com os 

critérios de riscos para determinar se o risco e/ou sua magnitude é aceitável ou 

tolerável. 

A figura 3 apresenta elementos básicos de uma análise e avaliação de risco. 

 

Figura 3: Elementos básicos de uma análise de risco. 

 

Fonte: Coelho (2010, modificada de ABS, 2000). 

 

 A norma ISO 31000 (2009) discorre também sobre alguns princípios de eficácia, esses 

princípios de gestão de risco são: 

✓ Criação e proteção de valores; 

✓ Parte integrante de todos os processos organizacionais; 

✓ Parte da tomada de decisões; 

✓ Aborda explicitamente a incerteza; 

✓ É sistemática, estruturada e oportuna; 
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✓ Baseia-se nas melhores informações disponíveis; 

✓ Feita sob medida; 

✓ Considera fatores humanos e culturais; 

✓ Transparente e inclusiva; 

✓ Dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças; 

✓ Facilita a melhoria contínua da organização. 

A norma ISO 31000 (2009) fala sobre a implantação de um sistema de gestão de risco 

que identifique não apenas os riscos, mas também responsabilidades organizacionais para a 

identificação e tratamento desses riscos, tudo isso baseado em critérios previamente definidos 

pela organização.  

A estrutura, como já citada neste estudo, depende da organização que implanta o 

sistema. É de extrema importância que, além do fator financeiro, haja uma grande 

preocupação com o ambiente interno e externo à organização, como também ao bem-estar dos 

trabalhadores, meio ambiente e social.  

A Figura 4 ilustra o sistema básico de um processo de gestão de risco, mostrando 

genericamente cada ponto importante do processo. 

 

Figura 4: Processos de gestão de risco. 

 

Fonte: ISO 31000 (2009) 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentada toda metodologia usada para a realização desse estudo, 

incluindo a caracterização dos desafios encontrados em projetos de descomissionamento de 

unidades de produção de petróleo offshore. 

 

3.1 DESAFIOS DO PROCESSO DE DESCOMISSIONAMENTO DE UNIDADES DE 

PRODUÇÃO OFFSHORE 

 

 Segundo Ruivo (2001) e Wiegand (2011) há certos desafios a serem superados no 

processo de descomissionamento de unidades de produção offshore. Esses desafios levam em 

consideração todas as etapas do processo, desde a preparação para a retirada dos 

equipamentos das unidades de produção até a fase final do processo, que é de recuperação ou 

tratamento da área ocupada durante as fases de exploração e produção. 

Ruivo (2001) divide em quatro desafios importantes ao processo: técnico, ambiental, 

referente à segurança e bem-estar dos trabalhadores (que neste estudo será chamado de fator 

humano) e econômico. Já Wiegand (2011) divide cinco desafios, sendo os quatro já 

considerados por Ruivo (2001) mais o desafio político que envolve o processo. 

 . Mesmo que as bases de todos os desafios sejam independentes não se pode dizer que 

eles não estejam interligados. Todos esses desafios são ou ao menos devem ser considerados 

antes do início do processo, para a mitigação dos riscos financeiros, ambientais e em relação à 

segurança e o bem-estar dos trabalhadores e social sejam mitigados, e assim o processo 

decisório para a escolha entre as opções disponíveis para o processo de descomissionamento 

possam ser avaliadas.  

 Essa seção do estudo será dedicada à caracterização desses desafios levando em 

consideração outros estudos sobre o tema descomissionamento de unidades de produção 

offshore.  

 

3.1.1 DESAFIOS TÉCNICOS 

 

 Segundo Ruivo (2001), os desafios técnicos encontrados na fase de 

descomissionamento de unidades offshore de produção de petróleo são parecidos, podendo 

ser até mais complexos que os desafios técnicos encontrados nas fases iniciais da construção 

das instalações.  
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Eles são decorrentes da retirada de equipamentos, retirada da coluna de produção, 

corte da jaqueta em altura de acordo com regulações e acordos que influenciam a área de 

localização da unidade, retirada de dutos submarinos e tamponamento dos poços envolvidos 

no processo de produção de petróleo. Todas essas atividades devem ser realizadas levando em 

consideração danos que podem ter sido causados durante a produção, de forma que não 

acarrete em danos maiores no processo de realização dessas atividades.  

 Os equipamentos, os dutos submarinos, a jaqueta e a coluna de produção podem ter 

sofridos danos devido a vários tipos de efeitos causados por anos de uso na produção, fazendo 

com que a retirada seja de grande complexidade.  

Os dutos submarinos são, usualmente, retirados nas fases finais do processo ou, caso 

não acarretem riscos para a vida marinha, são deixados no local, tendo em vista que muitas 

vezes sua retirada resulta em mais riscos que sua manutenção no fundo do mar. 

O tamponamento de poços é de grande importância, tanto que é uma das primeiras 

atividades realizadas e também é a que acarreta os maiores riscos ambientais. Um 

tamponamento mal feito faz com que as chances de vazamento de óleo e fluido de perfuração 

e completação sejam grandes, colocando em risco assim a vida marinha no entorno e as vidas 

das pessoas que vivem nas cidades costeiras próximas à unidade de produção. Conforme 

citado na Subseção 2.2.1, no Brasil, a ANP permite três opções para o tamponamento de 

poços offshore.  

A remoção da unidade de produção pode ser feita com o uso de explosivos, seja ela 

parcial ou total, acarretando assim grande dano à vida marinha do entorno. A remoção feita 

com uso de explosivos demanda que a maior parte dos equipamentos utilizados na unidade 

seja retirada com a instalação ainda no mar. 

Há outra forma de retirada do topside, estrutura e equipamentos de convés, onde a 

jaqueta é cortada em uma altura de lâmina d’água permitida pela agência reguladora e, 

segundo Wiegand (2011), o topside é levantado por embarcações, ilustradas nas Figuras 5 e 6, 

que podem levantar o máximo de peso possível ainda dentro do mar, sem causar danos à 

estrutura ou equipamentos da unidade de produção, e ter estes removidos já com a instalação 

em terra. 
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Figura 5: Embarcação para levantamento de topside. 

 

Fonte: Versabar (2011) por Wiegand (2011) 

 

  Figura 6: Embarcação para levantamento de topside 

 

Fonte: Versabar (2011) citado por Wiegand (2011) 

 

A embarcação ilustrada na Figura 6 além de levantar o topside também realiza o corte 

na jaqueta, feita por lâminas de diamante embutidas na estrutura. 

Os desafios técnicos encontrados no processo de descomissionamento são, em sua 

grande maioria, encontrados no processo de retirada das estruturas envolvidas na produção.  
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3.1.2 DESAFIOS AMBIENTAIS 

 

 Toda cadeia produtiva da indústria do petróleo apresenta um alto risco ao meio 

ambiente e o processo descomissionamento da estrutura produtiva não seria diferente. 

Segundo Ruivo (2001), todas as etapas de um processo de descomissionamento devem ser 

monitoradas para que os efeitos ao meio ambiente sejam o mínimo possível, incluindo a 

escolha da opção a ser seguida no processo. 

 Porém os desafios ambientais não só envolvem causar o mínimo de impacto possível 

durante o descomissionamento, mas também a recuperação da área explorada de uma forma 

que seja devolvida nas condições mais próximas possíveis as que ela se encontrava antes do 

início da operação petrolífera. Isso nem sempre é possível, porém ao longo dos anos foram 

sendo desenvolvidas maneiras para que os danos causados pela operação petrolífera fossem 

compensados. 

 A vida marinha é a mais afetada por uma operação petrolífera. Por isso foram 

desenvolvidas formas para reduzir tais impactos. Segundo Wiegand (2011) a melhor forma 

para tal é a manutenção de uma parte da estrutura da unidade de produção, submersa, 

formando assim recifes artificiais. Esses recifes artificiais se tornam um excelente ecossistema 

para a vida marinha no entorno da plataforma, como ilustrado na Figura 7. 

Figura 7: Recifes artificiais no Golfo do México. 

 

Fonte: Artificial Reefs (2010) citado por Wiegand (2011) 
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 Outra grande preocupação que constitui o desafio ambiental é como as medidas 

tomadas no encerramento da produção irão resistir ao longo do tempo e se essas medidas 

foram realizadas corretamente.  

 Portanto, os desafios ambientais de um processo de descomissionamento passam pela 

criação de uma maneira que a vida ao seu entorno não seja prejudicada e pela realização de 

medidas corretas durante todo o processo técnico que possam resistir ao longo do tempo, 

tendo em vista que os locais dessas medidas são sujeitos a sofrer todo tipo de ação do meio 

ambiente. 

 De acordo com um estudo divulgado pela BP, em 2005, sobre o programa de 

descomissionamento da plataforma North West Hutton, outras preocupações ambientais são o 

consumo de energia e a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. A BP estimou que a 

emissão desses gases na atmosfera está relacionada diretamente ao consumo de energia do 

processo. 

 De todas as etapas do descomissionamento a remoção, seja parcial ou total, da jaqueta 

é a etapa que mais acarreta riscos ambientais. No Quadro 1 é possível observá-los. 

Quadro 1: Impactos Ambientais da remoção total da jaqueta. 

 

Fonte: British Petroleum (2005) modificada. 

Operação ou Atividade Impactos principais Significado 

Distúrbio da âncora no fundo do mar. 

Presença física de navios.

Descarga de navios.

Impactos restritos aos locais da 

operação.

Criação de ruído submarino Baixa ocupação de mamíferos 

marinhos na área

Queima de combustível Uso de energia nos navios estimada 

em 300.000 GJ.

Emissão de gases.

Possível uso de explosivos 

para a retirada da estrutura.

Distúrbio e possível danos a peixes e 

mamíferos marinhos.
Seguir recomendações dos orgão 

ambientais da área.

Uso limitado ao essencial.

Recepção e 

desmantalamento na costa; 

transporte onshore  e 

reciclagem.

Odor, ruído e incômodo das operações. Todas as operações ocorrerem e 

locais auditados e licenciados.

Impactos susceptíveis de estar em 

um nível baixo e semelhante aos 

anteriormente experimentados 

nesses locais.

Remoção da estrutura do 

ambiente marinho.

Restarar o fundo do mar para a condição 

original

Impacto positivo da remoção da 

estrutura do fundo do mar.

Total de energia consumida sendo o 

aproximadamente o consumo de 

6.600 famílias.

Eventos de emergência 

(inclui afundamento de 

embarcações, perda de 

componente quando 

levantado).

Descargas no ambiente marinho e distúrbios no 

fundo do mar

Probabilidade baixa de acontecer, 

porém as consequências são de 

grande impacto.

Presença física de navios que 

fazem o corte e o 

levantamento da estrutura.

Todos impactos de curta duração e localizados
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 Outro fator que faz parte do desafio ambiental é a análise preliminar da área onde o 

processo irá ocorrer. Essa análise busca não só o conhecimento de como a área esteve durante 

todo o processo produtivo, mas também a tentativa de fazer uma aproximação de como ela 

estava antes desse período. Essa aproximação costuma ser de extrema dificuldade, tendo em 

vista o longo período que a unidade de produção esteve ocupando e modificando a área.  

 

3.1.3 FATOR HUMANO 

 

 O processo de descomissionamento de unidades de produção offshore acarreta um 

grande risco aos trabalhadores, portanto, segundo a British Petroleum (2005), todo o risco à 

segurança de quem trabalha no processo deve ser identificado e qualificado antes mesmo do 

projeto começar.  

 Na percepção de Ruivo (2001), o processo de descomissionamento é complexo e 

potencialmente arriscado, acarretando uma série de riscos a todos envolvidos na operação. 

Esses devem ser submetidos a análises detalhadas a fim de mitigar os riscos envolvendo os 

trabalhadores envolvidos no processo. Caso isso não ocorra, os responsáveis devem mudar em 

outra maneira de executar tal atividade.  

 O risco apresentado aos trabalhadores depende muito da opção de 

descomissionamento escolhida e do método utilizado. Obviamente a opção de não remoção da 

unidade de produção acarreta menos riscos que a de remoção, levando em consideração que a 

quantidade de trabalhadores envolvidos é menor e as atividades necessárias para deixar a 

unidade de produção, já considerando os outros desafios citados, são em menor quantidade, 

intensidade e menos complexas. 

 O risco a ser analisado leva em consideração tanto as atividades quanto o número de 

trabalhadores envolvidos. As análises para qualificação e quantificação dos riscos passam por 

processos estatísticos, fazendo com que o número total de trabalhadores envolvidos nas 

atividades seja um fator determinante para essa análise. 

 O bem-estar e saúde dos trabalhadores envolvidos na operação estão em risco devido a 

uma série de fatores em qualquer uma das atividades da operação. Esses riscos vão de uma 

contaminação por resíduos tóxicos até o risco que os mergulhadores, envolvidos no processo, 

correm ao ultrapassar uma certa profundidade. 

 O risco de contaminação por resíduos tóxicos ocorre de os equipamentos envolvidos 

na etapa de produção terem tido uma longa exposição a inúmeros materiais prejudiciais à 
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saúde do ser humano. Qualquer dano ao equipamento durante o processo de 

descomissionamento pode fazer com que os resíduos dos materiais armazenados nele possam 

gerar contaminação ao entrar em contato com os trabalhadores. 

 A queda de objetos e partes de equipamentos durante o processo também acarreta um 

grande risco a todos trabalhando nele, levando em consideração que são grandes e pesadas 

estruturas de metal. Outra situação que deve ser levada em consideração para uma análise 

completa dos riscos envolvidos na operação é a possibilidade de quedas acentuadas do 

trabalhador, seja ainda dentro da estrutura ou para fora dos limites da estrutura.  

 Segundo os estudos da BP outra atividade que envolve um grande risco ao trabalhador 

é a prática do mergulho profissional em grandes profundidades para análise de condições de 

estruturas submersas ou qualquer operação a ser feita durante o processo. A atividade de 

análise da jaqueta, a procura de danos estruturas que possam dificultar o processo de remoção 

da mesma, requer um grande número de mergulhos.  

 Inclusive a remoção da jaqueta, é uma das principais causas de riscos aos 

trabalhadores, tendo em vista que reúne uma série de atividades arriscadas que requer um 

grande número de trabalhadores envolvidos.  

 O Quadro 2 mostra os riscos aos trabalhadores na operação de remoção completa da 

jaqueta. 

 

3.1.4 DESAFIO ECONÔMICO 

 

 O processo de descomissionamento envolve altos custos e o fator econômico é sempre 

considerado antes de qualquer tomada de decisão em relação ao projeto a ser iniciado. 

Segundo Ruivo (2001), para o início do projeto é considerado, durante o planejamento, desde 

os custos da retirada ou não da unidade de produção até o método utilizado para a retirada.  

 Já Wiegand (2011) diz que no descomissionamento é considerado o menor custo, já 

que é um projeto sem retorno de investimento, ele dá uma característica especial, fazendo 

com que o gerenciamento de custo da operação seja extremamente importante. O 

gerenciamento de custo leva em consideração todos os desafios já citados nesse capítulo. 

Nos desafios técnicos, a tomada de decisão para a retirada de equipamentos e como 

essa retirada será feita.  
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Já no fator humano deve ser levado em consideração a quantidade de trabalhadores 

envolvidos no projeto sem que a segurança deles não seja comprometida, pois acidentes 

geram indenizações. 

Assim fica claro que o gerenciamento de custos é grande parte do planejamento do 

processo de descomissionamento, todo processo decisório é baseado no desafio econômico do 

campo. A partir do planejamento econômico da operação são tomadas decisões em relação 

aos outros desafios encontrados no processo. 

 

Quadro 2: Riscos de segurança predominantes em operações de remoção total da jaqueta. 

 
Fonte: British Petroleum (2005) modifidicada. 

 

  

Queda de cargas
Qualquer seção instável pode comprometer o levantamento seguro das seções para o navio 

guindaste. Falha na manipulação pode resultar em queda de cargas dentro do deck do navio 

guindaste ou da barcaça. 

Queda de objetos 

soltos

A preparação das seções da jaqueta será necessária no navio do guindaste antes da 

transferência para as barcaças. Além disso, os trabalhadores das barcaças fazem a fixação 

das seções ainda em mar, durante o trasporte. O pessoal pode estar exposto à queda de 

objetos soltos, particularmente resíduos da cimentação e cortes de talho durante essas 

atividades.

Mergulho Falhas tecnológicas podem requerer a intervenção do mergulhador para completar cortes de 

seção ou instalar grampos para a integridade estrutural. Atividades de mergulhos são 

necessárias para a remoção dos resíduos da cimentação e partes danificadas da estrutura.

Corte
Os cortes incompletos podem comprometer a integridade do guindaste e do próprio navio do 

guindaste. A estabilidade das seções de corte pode afetar a elevação segura das seções e 

sua transferência para as barcaças.

Fixação das seções 

ainda em mar

A fixação das seções cortadas, ainda em mar, requer que os trabalhadores estejam 

presentes nas barcaças à medida que as seções são abaixadas. Os trabalhadores estarão 

expostos ao potencialmente a queda de cargas e queda de objetos soltos, conforme 

identificado acima.

Reboque

A estabilidade das barcaças carregadas e o efeito potencial do clima nessas atividades são 

considerações cruciais para a transferência segura das seções para a costa. A perda de uma 

seção ou barcaça poderia comprometer o navio de reboque com o risco subsequente para os 

trabalhadores.

Riscos 

Ocupacionais 

Um grande número de trabalhadores será envolvido na remoção da jaqueta. Os riscos 

ocupacionais gerais estarão presentes para esses indivíduos, incluindo deslizamentos e 

quedas. Como atividades de maior risco estão incluídas o trabalho em alturas e trabalho em 

excesso.

Descarte onshore

As seções de jaquetas exigirão um corte onshore significativo com muitos dos riscos 

presentes já identificados durante esta fase de trabalho. Um sistema robusto de 

gerenciamento de segurança será exigido no pátio de descarte para gerenciar os riscos 

durante as atividades de descarte.
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3.1.5 DESAFIO POLÍTICO 

 

 Durante esse estudo foram citadas regulações, leis, acordos e convenções que “guiam” 

o processo de descomissionamento e variam de acordo com o país em que ocorre o processo, 

pois cada um tem sua própria maneira de lidar com as operações do que fazem parte da 

indústria petrolífera. Wiegand (2011) diz que a importância política da indústria petrolífera 

envolve interesses públicos e privados que afetam o processo decisório.  

 No Brasil todas as atividades da indústria petrolífera, inclusive o descomissionamento 

de unidades de produção, são reguladas pela ANP, que é uma agência governamental que é 

submetida ao governo do país, tendo uma relação política que não pode ser ignorado.  

 Em se tratando do descomissionamento de unidades de produção offshore, além da 

ANP, a Marinha do Brasil também se envolve no processo por ser responsável pelo 

monitoramento da costa brasileira, aumentando ainda mais o aspecto político do processo. 

 Além deles, outro envolvimento importante refere-se aos governos das cidades em que 

a área explorada se localiza, além de sindicatos dos trabalhadores, colônia de pescadores, 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e 

organizações não governamentais que fazem com que as negociações durante a fase de 

planejamento do processo sejam de grande importância.  

 

3.2 ANÁLISE DOS AUTORES 

 

 Nessa seção do estudo é apresentada a análise dos autores consultados sobre os 

desafios do processo. Como seus estudos foram publicados em anos diferentes, percebe-se 

mudanças na percepção do processo ao longo do tempo, como está descrito no Quadro 3. 
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Quadro 3: Desafios do processo de descomissionamento. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.3 ANÁLISE CRÍTICA 

 

 Essa seção do estudo será dedicada à análise, segundo o ponto de vista do autor. Sendo 

assim, é considerado que o desafio político do processo engloba também o desafio social do 

mesmo, tendo em vista que as consequências do processo podem ser sentidas por pessoas, que 

mesmo sem ter conexão direta, possam ser afetadas pelo processo de descomissionamento de 

unidades de produção que ocupam a costa das cidades, sendo as comunidades residentes 

importantes para todo o processo decisório de um processo de descomissionamento. 

 Durante o planejamento do projeto deve ser considerado o seu impacto social, como o 

projeto afeta a população, tendo como exemplo as pessoas que dependem da área para o 

sustento familiar: os pescadores, que podem temer a retirada da estrutura que devido ao tempo 

que permaneceu ali pode ter virado uma parte do habitat da fauna marinha.   

Autor Ano de publicação Desafio Técnico Desafio Ambiental Fator Humano Desafio Econômico Desafio Político

Não Dispõe

Wiegand 2011

Os desafios técnicos 

passam pela escolha da 

opção que será utilizada 

no processo e também 

pelo tipo de plataformas.

Existem opções diferentes 

para que o impacto 

ambiental seja o menor 

possível. Essas opções 

devem ser escolhidas de 

acordo com a área que 

está localizada a unidade 

de produção.

Não dispõe

A economia do 

descomissionamento 

deve ser feita com a 

responsabilidade do 

menor custo, já que 

são investimentos sem 

retorno. 

Todas as atividades 

da indústria petrolífera 

tem grande 

importância política já 

que essas atividades 

são de interesses 

públicos e privados. 

BP 2005

Coleta de dados e 

estudos técnicos são o 

ponto de partida do 

projeto. Levando em 

consideração quais as 

operações técnicas são 

as que apresentam os 

maiores riscos.

Deve se considerar o 

impacto ambiental total 

das atividades, levando 

em consideração a fauna 

e flora marinha, consumo 

de energia, emissão de 

gases na atmosfera e 

considerar outros usuários 

da área em que se localiza 

a unidade de produção

Identificar e qualificar 

todos riscos a segurança 

a todos os trabalhadores 

envolvidos no processo é 

uma grande parte do 

processo de 

descomissionamento.

Todos os custos do 

processo são 

estimados levando em 

consideração todas as 

opções e dados 

coletados 

preliminarmente.

Desafios do Processo de Descomissionamento

Ruivo 2001

Os desafios técnicos de 

um processo de 

descomissionamento são 

iguais ou até mais 

complexos do que os 

existentes na fase inicial 

de construção.

Deve se considerar o 

impacto ambiental de 

cada etapa da operação, 

buscando diminuir o 

impacto ambiental.

O processo envolve 

operações complexas e 

potencialmente 

arriscadas. Cada etapa 

deve ser submetida a 

análise detalhada 

buscando identificar e 

minimizar o risco aos 

trabalhadores.

As decisões 

econômicas devem 

considerar desde a 

opção de retirada ou 

não da unidade de 

produção até a seleção 

de qual opção seja a 

mais econômica.

Não dispõe
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 Todo projeto de descomissionamento deve levar em consideração, dos desafios 

citados, o impacto social, que foi incluído no desafio político. Mas na visão do autor deste 

estudo deve ser considerado separadamente por ter uma importância tão grande no processo 

decisório quanto os outros desafios do processo. 

 O risco social, termo muito utilizado atualmente, devem ser considerados, mais 

especificamente a possível mudança cultural e de meio de sustento que o processo pode 

acarretar a população das cidades costeiras em um raio de proximidade com a plataforma. 
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 4 MÉTODOS DO DESCOMISSIONAMENTO 

 

Após uma análise da viabilidade da econômica do campo, é tomada a decisão de 

descomissionar o campo ou dar continuidade a produção. Esse processo decisório segue, de 

uma maneira bem mais complexa, a estrutura lógica ilustrada na Figura 8. 

Figura 8: Estrutura lógica para o processo de descomissionamento. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Ao tomar a decisão pelo descomissionamento da unidade de produção é o momento 

de considerar as várias opções. O planejamento do projeto para o descomissionamento 

procura achar qual opção é mais viável, considerando os desafios citados no Capítulo 3.  

Na seção 2.1 deste estudo foram apresentadas as opções de descomissionamento e 

para este estudo são três opções, tendo em vista que o tombamento da estrutura é utilizado na 
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remoção parcial e a reutilização é utilizado na opção de deixar-no-local, e cada uma delas 

conta com métodos, mais adequados a cada opção, a serem utilizados para a realização do 

projeto.  

Essas três opções de descomissionamento são: 

• Deixar-no-local/Reutilização; 

• Remoção parcial; 

• Remoção completa. 

Dentro dessas 3 opções existem, segundo Wiegand (2011), várias formas de 

descomissionar a estrutura submersa permitidas pelas leis internacionais e a escolha fica a 

critério do operador do campo e governo responsável pela área. Na Figura 9, ficam ilustradas 

essas formas. 

 

Figura 9: Alternativas para o descomissionamento de unidades de produção 

 

          

Fonte: Carr (2003), citado por Wiegand (2011). 

 

 A alternativa (1) é feita em caso da escolha da opção de deixar no local. As opções (3) 

e (4) são para o caso da remoção parcial da estrutura do local em que era utilizada; na opção 

(3) são removidos os 20 metros superiores da jaqueta e na opção (4) é feito o tombamento da 

estrutura remanescente, após remoção dos 30 metros superiores. Já as opções (2) e (5) são 
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utilizadas para a remoção completa da estrutura, sendo que na opção (5) o remanescente da 

estrutura é colocado em outro local, licenciado, no mar, após o mesmo procedimento 

realizado na opção (4). A opção (2) é a remoção da estrutura inteira em um único 

procedimento.  

Todos os desafios citados no Capítulo 3 são considerados para o processo decisório. 

Assim que a decisão é tomada, caso a plataforma seja removida, sendo completamente ou 

parcialmente, a viabilidade econômica do projeto é levada em consideração para a escolha do 

método a ser utilizado.  

Existem alguns métodos, para o descomissionamento. Esse capítulo caracterizará as 

opções e métodos para que ao fim do estudo possa ser proposto, em uma análise superficial de 

vantagens e desvantagens, um método para cada opção do descomissionamento de unidades 

de produção de petróleo offshore. 

 

4.1 DEIXAR-NO-LOCAL/REUTILIZAÇÃO 

 

 A opção de deixar-no-local é a que envolve menores custos imediatos, mas requer 

atenção e manutenção ao longo do tempo, tendo em vista que a unidade de produção fica em 

contato prolongado com o mar. 

 Mesmo com a estrutura sendo mantida no local, isso exige algumas operações, como o 

tratamento de algumas partes da estrutura, para fim de proteção, e tamponamento de poços. O 

Quadro 4 mostra vantagens e desvantagens de deixar a estrutura no local. 

Ao deixar a estrutura no local abre a possibilidade de utilização alternativa, podendo 

ser utilizada como centro de pesquisa, ecoturismo, pesca esportiva, base para parque de 

energia eólica e outras atividades (Ruivo,2001).  

 Existem alguns fatores a considera para a reutilização da estrutura alternativamente e 

eles influenciam diretamente no processo decisório da escolha da opção a ser escolhida. Esses 

fatores estão ilustrados na Figura 10. 
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Quadro 4: Vantagens e desvantagens de deixar-no-local. 

 

Fonte: Modificado de Pulsipher (1996), citado por Ruivo (2001). 

 

 Figura 10: Fatores que influenciam o processo decisório da reutilização. 

 

Fonte: Modificado PPC (2000), citado por Ruivo (2001). 

 

 Após todas as considerações, se a opção de deixar-no-local é a escolhida, chega o 

momento de decidir dos procedimentos a serem feitos na estrutura. 

Uma das atividades a é o tamponamento dos poços. Na Seção 2.2.1 desse estudo são 

mostradas as opções para tamponamento de poços que a ANP disponibiliza para os 

operadores de plataformas no Brasil.  

Economias de custos imediatos. Custos de manutenção crescem com o tempo:

 - Requer revestimento de proteção acima d'água;

 - Requer proteção catódica abaixo d'água;

 - Requer sinalização para navegação;

 - Permanece suscetível a danos causados por tempestades.

Deixar-no-local/Reutilização

Vantagens Desvantagens

Sem prejuízo a vida marinha. Mantém um habitat não natural.

Necessita de alterações nos regulamentos e leis existentes.

Proporciona porto seguro para embarcações em casos de emergências. Principais implicações:

 - Embarques não autorizados;

 - Colisões;

 - Perigos à navegação tanto na superfície quanto na sub-superfície.

Mantém o status quo :

 - A estrutura permanece vísivel;

 - Não requer limpeza no local;

 - Proporciona habitat migratório para animais (superfície);

 - Proporciona habitat (recifes) para os animais marinhos (sub-superfície).

Podem exigir eventual remoção:

 - Redução da integridade estrutural:

 - Aumento dos riscos referentes;

 - Aumento dos custos.

Afesta negativamente a indústria da construção e remoção:

 - Não há reciclagem de aço.
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 Os outros procedimentos necessários são a utilização de revestimento de proteção para 

a parte da estrutura que fica acima d’água, proteção catódica da estrutura que fica abaixo 

d’água e sinalização para navegação.  

 Para deixar a estrutura no local alguns fatores devem ser levados em consideração 

pelas as agências de regulação e fiscalização ambiental como navegação pela área, quem será 

o responsável pelo tratamento da estrutura ao longo dos anos, assim como os responsáveis por 

reparos de danos que possam ocorrer e possíveis acidentes.  

 Segundo Ruivo (2001), deixar-no-local não é a opção preferida das diretrizes e 

agências internacionais, exceto quando a utilização alternativa pode ser aplicada e trará 

benefícios a área que estava localizada a unidade de produção. 

 

4.2 REMOÇÃO PARCIAL 

 

 A remoção parcial é recomendada pelas diretrizes do International Maritime 

Organization (IMO) e pela legislação internacional somente para grandes estruturas. Existe 

uma série de opções para a remoção parcial da estrutura o Quadro 5 mostra vantagens e 

desvantagens. 

 

Quadro 5: Vantagens e desvantagens da remoção parcial. 

 

Fonte: Modificado de Pulsipher (1996), citado por Ruivo (2001). 

Libera operadores de eventuais responsabilidades. Responsabilidades ligadas à agência reguladora:

- Inevitáveis testes governamentais;

- Perigos à navegação na superfície e na sub-superfície.

Encoraja a renovação dos métodos de remoção de estrutura. Perda de recursos:

- Eliminação do habitat presente perto da superfície d'água;

- Não há reciclagem de aço.

Remoção Parcial

Vantagens Desvantagens

Comparado com a opção de remoção completa provoca menor dano à 

vida marinha e proporciona algum habitat como recifes.

Não retorna o habitat em seu estado natural.

Elimina os habitat existentes na estrutura superior ao intervalo de coluna 

d'água.

Economias de custo:

- Não requer manutenção;

- Não requer limpeza no local.

Deve manter sinalização para navegação (bóias).

Possíveis apenas em lâminas d'água suficientes para liberação.

Aumenta os riscos do mergulhador durante a remoção.

Pode proporcionar local para pesca submarina recreativa. Prejudica a pesca com redes
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 Uma vez escolhida a remoção parcial, deve ser decidido como ela será feita. Além da 

retirada dos equipamentos do topside, como ele será transportado e onde será colocado após a 

retirada. Outra etapa de extrema importância no projeto é o descomissionamento da jaqueta. 

 

4.2.1 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS PARA A REMOÇÃO PARCIAL 

 

Outra série de decisões devem ser tomadas, como: a melhor opção para o 

tamponamento dos poços, o descomissionamento dos equipamentos, do topside, da jaqueta e 

dos dutos submarinos utilizados durante toda operação.  

 O descomissionamento dos equipamentos e do topside, geralmente ocorrem em 

conjuntos e existem vários métodos que podem ser utilizados para essa etapa. Eles são 

descritos no Quadro 6. 

 O descomissionamento da jaqueta, que já foi citado no início deste capítulo, pode ser 

feito das duas maneiras já citadas e uma maneira alternativa. Uma das citadas é o corte da 

jaqueta a uma altura, que fica a critério do governo responsável pela área, mas geralmente é a 

remoção dos 20 metros superiores da jaqueta; a outra maneira é o tombamento da jaqueta 

após a remoção dos 30 metros superiores da mesma. A maneira alternativa é o tombamento da 

jaqueta por inteiro, sem remoção de nenhuma parte, desde que permitido pelo governo 

responsável.   
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Quadro 6: Possíveis métodos para o descomissionamento de topsides. 

 

Fonte: Modificado da British Petroleum (2005), a partir de Wiegand (2011). 

 

 Segundo Wiegand (2011), os principais métodos para o descomissionamento de dutos 

submarinos são a remoção para a costa com o descarte em terra em área licenciada e deixar os 

dutos no local. Para opção de retirada dos dutos existem dois métodos para a realização, 

ambos descritos no Quadro 7, já para a opção de deixar os dutos no local existem três 

métodos, descritos no Quadro 8.  

 

  

Método Small Piece.

O desmantelamento do topside é feito paralelamente com as 

atividades de tamponamento de poços, é utilizada a cadeia 

logística da plataforma é utilizada para o transporte dessas 

estruturas aos poucos, fazendo com que embarações que para 

o transporte de estruturas pesadas sejam desnecessárias.

Descrição de possíveis descomissionamento de  topsides

Descontrução no ambiente offshore.

Cada módulo, componente e equipamento é cortado em 

pequenas peças gerenciáveis offshore , usando tesouras 

hidráulicas e outras técnicas de corte. Essas peças são 

removidas usando os guindastes da plataforma e depois 

transportadas para a costa em embarcações de abastecimento 

ou barcaças de transporte.

Instalação Reversa usando 

embarcações para o levantamento de 

topside (Figuras 5 e 6).

Os módulos e outros componentes que compõem os topsides 

seriam separados uns dos outros e levados da plataforma 

usando um uma embarcação para levantamento de topside . 

Este programa seria efetivamente um reverso do procedimento 

de instalação original.

Remoção por um "navio de 

levantamento único".

Os topsides  completas seriam removidas em um único 

levantamento, transferindo-a para um único navio de 

desmantelamento.
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Quadro 7: Métodos para deixar os dutos submarinos no local. 

  

Fonte: Elaboração própria baseado em British Petroleum (2005). 

  

Métodos para remoção dos dutos submarinos

"S-lay Reverso" e "J-lay Reverso"

Estas são duas técnicas para puxar o duto 

para a superfície depois de ter sido separada 

da plataforma ou da coluna de produção ao 

qual estava conectado. Ambos os métodos 

requerem o uso de uma embarcação 

especial especializada em tubulação ou 

barcaça que esteja ancorada sobre o duto. 

Essa embarcação se move ao longo da rota 

do duto, recuperando a linha enquanto 

progride. Uma extremidade do duto é 

puxada até o navio por um fio de aço. Em S-

lay, o duto é cortado e recuperado de uma 

posição horizontal no convés, enquanto que 

em J-lay, o duto é mantido verticalmente na 

superfície, e as seções cortadas são 

levantadas pelo guindaste (Figuras 11 e 12). 

Em ambos os métodos, secções de 

tubulação entre 12m e 24m de comprimento 

são cortadas, transferidas para uma barcaça 

de carga adjacente e levadas para a costa 

para reciclagem.

"Cortar e levantar"

Nesta técnica, método remoto, método 

mecânico por via de mergulho assistido ou 

de "corte a quente" são usados para cortar o 

duto em seções no fundo do mar. Essas 

seções de 12m ou 24m de comprimento 

seriam levadas à superfície pelo guindaste na 

embarcação de suporte e armazenadas em 

barcaças de carga para transporte para a 

costa (Figura 13).
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Figura 11: Técnica “S-lay reverso”. 

  

Fonte: British Petroleum (2005). 

 

Figura 12: Técnica “J-lay reverso”. 

  
Fonte: British Petroleum (2005). 

 

Figura 13: Método “cortar e levantar”. 

  
Fonte: British Petroleum (2005). 
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Quadro 8: Métodos para deixar os dutos submarinos no local. 

 

Fonte: Elaboração própria baseado em British Petroleum (2005). 

 

4.3 REMOÇÃO COMPLETA 

 

 Segundo Ruivo (2001), a remoção completa da estrutura é basicamente fazer todo 

processo de instalação de maneira reversa. Esta opção requer, dependendo do local, uma 

retirada abaixo do solo marinho para não prejudicar usuários do local, como pescadores e 

adeptos da prática esportiva ou profissional.  

 A depender da capacidade de transporte da embarcação, a estrutura pode ser 

seccionada em partes ou retirada por inteira; ou seja, depende muito da capacidade logística 

de toda a operação. O Quadro 9 lista vantagens e desvantagens desta opção de 

descomissionamento. 

  

Entrincherar e enterrar

Nesta técnica, uma trincheira é cavada, ao lado ou abaixo 

dos dutos, e a linha é colocada nela. A trincheira pode então 

ser preenchida com o sedimento que foi removido dela, ou 

pode ser deixado para preencher de forma natural como 

resultado de correntes e ação das ondas.

Métodos para deixar os dutos submarinos no local

Remoção Seletiva

Esta técnica é utilizada quando algumas partes de um duto 

estão enterradas e algumas expostas. Para tornar o duto 

completamente enterrado, as peças expostas são removidas, 

cortando seções e levando-as para a costa para reciclagem. 

As extremidades cortadas do duto são então enterradas no 

sedimento natural, de modo que todo o comprimento do 

tubo restante seja enterrado.

Rockdumping

O agregado, geralmente de uma pedreira onshore , é 

transportado offshore  em um navio de descarga de rocha e 

depois cuidadosamente colocado sobre áreas selecionadas 

da linha, usando um "tubo de descarga". Desta forma, um 

monte baixo de agregado é construído, cobrindo o tubo e 

criando um perfil sobre o qual a engrenagem de arrasto pode 

ser rebocada sem impedimentos. As seções expostas de uma 

tubulação parcialmente enterrada também podem ser 

cobertas por dumping  seletivo de rocha usando o mesmo 

sistema.
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Quadro 9: Vantagens e desvantagens da remoção completa. 

 

Fonte: Modificado de Pulsipher (1996), citado por Ruivo (2001). 

 

 Após a escolha da opção de remoção completa são feitos os preparativos para a 

retirada de toda a estrutura e após o seu término é feita a limpeza do local onde se encontrava 

a unidade de produção. 

 

4.3.1 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS PARA A REMOÇÃO COMPLETA 

 

 Os métodos e procedimentos para a remoção completa da unidade de produção são 

idênticos aos que podem ser utilizados na remoção parcial, com exceção do 

descomissionamento da jaqueta, que é retirada por completo e não tendo apenas uma parte 

removida. 

 Os métodos para o tamponamento de poços são os mesmos utilizados na opção de 

deixar-no-local e também na remoção parcial. 

 Para a retirada do topside pode ser utilizado qualquer dos métodos citados na 

Subseção 4.2.1, onde é tratado, a opção de remoção parcial. 

 Os dutos submarinos devem ser retirados por completo, usando os métodos descritos 

no Quadro 7. Após a retirada deve ser feita a limpeza do local por onde passavam esses dutos.  

Não requer nenhuma alteração nas legislações internacionais vigentes. Dispendioso para os operadores:

- Utilização de explosivos necessita de autorização do órgão 

ambiental competente;

- Em alguns locais, há restrição na utilização de explosivos;

- Requer transporte a terra ou a locais de recifes artificiais.

Remoção Completa

Vantagens Desvantagens

Atende completamente as necesidades de pesca em redes. Impactos ambientais: 

- Realoca ou elimina o habitat artificial criado ao redor da 

estrutura;

- Morte de peixes decorrentes dos explosivos utilizados na 

retirada da estrutura;

- Necessita de local para a disposição.

Não apresenta risco à navegação.

Atende às necessidades da pesca com redes:

- Nada permanece acima do solo marinho.

Necessita de limpeza no local.

Elimina as principais complicações e manuntenção no local. Perigoso aos mergulhadores.

Permite a reutilização e a reciclagem dos materiais. Problemas na remoção devido ao atrito entre a esturtura e o solo 

em profundidades superiores a 5 metros abaixo do solo marinho.
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 A única parte do processo de descomissionamento com método específico para a 

remoção completa é o descomissionamento da jaqueta. Por ser necessário que a jaqueta seja 

retirada abaixo do solo marinho, esse processo é feito por uma detonação controlada de 

explosivos, caso seja necessário. Após a retirada, a jaqueta pode ser descartada em local, 

devidamente licenciado, de águas profundas para a formação de recifes artificias ou é trazida 

para a costa para a reciclagem do material da estrutura.  

 A jaqueta não é retirada por completo de uma só vez, é dividida em seções para 

facilitar o transporte. Os locais de corte e o número de seções da jaqueta tem grande 

importância no processo decisório já que, a partir dessa decisão, é escolhida o tamanho das 

embarcações de transporte, as especificações do guindaste para levanta-la. O número de 

cortes e consequentemente o número de seções são definidos de acordo com a altura da 

estrutura. 

 A parte mais complexa da retirada da jaqueta é a sua base. A base da jaqueta, segundo 

British Petroleum (2005), tem 20% de sua altura total e 50% do seu peso total. Além disso, 

por ser a parte que fica fincada ao solo marinho, geralmente, causa grandes problemas para a 

remoção. 

 A remoção da base da jaqueta é feita por navios guindastes que tem grande capacidade 

para o levantamento de estruturas pesadas, mas nem sempre é possível que seja retirada dessa 

forma. Com isso é feito o desprendimento da base da jaqueta com o solo marinho utilizando 

explosivos, com uma detonação controlada.  

 A utilização de explosivos, por todo potencial de dano, não é indicada no processo de 

descomissionamento, sendo até proibida em algumas áreas, mas em determinadas situações é 

a única maneira de fazer o desprendimento da base da jaqueta com o solo marinho. A 

utilização de explosivos deve ser fiscalizada, devido aos danos causados à vida marinha, pelo 

órgão ambiental responsável pela área, sendo um grande desafio político a sua utilização.  

 

4.4 CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS 

 

 Para a aplicação dos métodos citados todas as condições da área e das estruturas 

devem ser analisadas. É feito um estudo sobre a área e o período em que a unidade de 

produção permaneceu lá. A estrutura também deve ser checada para danos ocorridos durante 

todo o tempo de produção. 

 O solo marinho pode ter sofrido danos pelo grande tempo de sustentação das 

estruturas, como a unidade de produção e os dutos submarinos.  
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 Já a estrutura pode ter sofrido todo os tipos de danos, causados não só pela exposição a 

componentes corrosivos durante a produção como também pelos efeitos da natureza sobre ela. 

 A análise da área e da estrutura não só é importante para que sejam achados possíveis 

danos. Mas, também, nos casos dos dutos, para facilitar o processo de descomissionamento. 

Os dutos, devido à ação natural do oceano, podem já estar em um processo avançado de 

enterramento, fazendo com que o método de entrincheirar e enterrar os dutos seja a melhor 

escolha no caso da opção de deixar os dutos no local seja possível.  

 No Capítulo 5 será feito um estudo de caso para um campo que já esteja em declínio 

de produção e onde poderá ocorrer o descomissionamento nos próximos anos. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

Alguns campos do Brasil já se encontram em condições de não viabilidade econômica, 

como é o caso do campo de Biquara, na Bacia Potiguar. Em 2014 a Petrobras pediu 

autorização para a devolução do campo à ANP, apesar de ter tido a licença de operação 

renovada, pelo IBAMA em 2012, autorizando a sua operação até o ano de 2020. 

O fato de a Petrobras ter pedido a devolução da área faz com que a unidade de 

produção operando na área seja uma forte candidata para a realização do processo de 

descomissionamento nos próximos anos. Além disso, o campo de Biquara foi escolhido por 

suas características parecidas com o campo de Cação no Espírito Santo, que vai passar pelo 

processo.  

Para a escolha do campo de Biquara outros campos foram analisados, na busca por um 

campo próximo do processo e semelhanças com o campo de Cação, que não foi o objeto deste 

estudo de caso, pois suas informações e planos de desenvolvimento não constam mais no site 

da ANP. 

Para a realização do estudo de caso no campo de Biquara é necessário que seja feita 

uma análise sobre a área e a unidade de produção que lá atua, a plataforma Biquara-1 (PBIQ-

1). Nas próximas seções deste capítulo será feita uma breve descrição da área e da unidade de 

produção. 

O objetivo final deste estudo, como um todo, e também deste capítulo é a proposição 

de uma combinação dos métodos, apresentados no Capítulo 4, para o descomissionamento do 

campo de Biquara. A proposição deste método é baseada nos conhecimentos adquiridos 

durante a realização deste estudo. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 

 

 Segundo o plano de desenvolvimento feito pela Petrobras em 2007, e submetido a 

ANP, o campo de Biquara localiza-se a 25 km da costa, em uma lâmina d’água de 20 metros, 

na plataforma continental do Rio Grande do Norte. O campo fica próxima à cidade costeira de 

Macau. A área corrigida da concessão é de 10.648 km², segundo o plano de desenvolvimento 

(http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/planos_desenvolvimento/Biquara.pdf.).  

 Na Figura 14 há o mapa de localização do campo de Biquara. 
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Figura 14: Localização do Campo de Biquara 

 
Fonte: Plano de desenvolvimento do Campo de Biquara.  

 

 O campo foi descoberto em maio de 1992 e apenas um poço pioneiro foi perfurado até 

hoje, o 1-RNS-134. O campo apresenta três zonas portadoras de gás e de condensado 

retrógrado e uma de óleo. Está contido no bloco exploratório BPOT-10. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE PRODUÇÃO 

 

A unidade de produção PBIQ-1 entrou em operação em 2008 e foi a primeira 

plataforma construída por inteiro no Rio Grande do Norte. Ela abriga o único poço produtor 

do campo. Essa plataforma tem capacidade de produzir diariamente 217 mil barris de óleo 

(bpd) e 60 mil metros cúbicos de gás natural por dia (m³/dia). 

 Mesmo sendo uma plataforma relativamente nova, com poucos anos operando, a 

Petrobras pretende a descomissionar assim que for autorizada a devolução da área pela ANP. 

A plataforma operou de 2008 até maio de 2013, quando a sua produção foi paralisada e ela foi 

desativada, segundo a Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte. 

 É uma plataforma fixa do tipo caisson, na Figura 15 é ilustrado um exemplo de uma 

plataforma fixa, que ao invés de serem fixadas ao solo marinho por estacas ela ficam presas 
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por blocos de concretos que servem como base para a estrutura. O fato de não ter a estrutura 

fincada no solo marinho por sua base facilita a remoção da base da jaqueta, não sendo 

necessária, em uma análise puramente conceitual, a utilização de explosivos. Estima-se que a 

jaqueta seja de 25 metros, a sua base possui 20% da sua altura e 50% de seu peso. A PBIQ-1 

abriga a árvore de natal seca, na cabeça do poço, um separador de pequenas dimensões e as 

conexões com os dutos submarinos, que são utilizados para escoar a produção.  

 

Figura 15: Plataforma Fixa 

   
Fonte: ISI Engenharia 

 

 

 Por trabalhar em uma lâmina d’água de apenas 20 metros e por estar relativamente 

próxima a costa, a única opção possível para o descomissionamento da PBIQ-1 é a remoção 

completa da estrutura, isso também faz com que a retirada da jaqueta, fazendo com que ela 

seja dividida em poucas seções, seja relativamente simples assim como os dutos submarinos, 

que são rígidos de 4 polegadas de diâmetro. 
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5.3 ANÁLISE DOS MÉTODOS PARA O DESCOMISSIONAMENTO 

 

 A única opção disponível para o descomissionamento da unidade de produção PBIQ-1 

é a remoção completa de todas as estruturas envolvidas na produção.  

 Com isso, essa seção será dividida entre as atividades seguinte forma: tamponamento 

do poço, descomissionamento dos equipamentos e topside, descomissionamento dos dutos 

submarinos e o descomissionamento da jaqueta. 

 

5.3.1 TAMPONAMENTO DO POÇO 

 

 O único poço perfurado no campo de Biquara, não está produzindo atualmente,pois foi 

feito o chamado abandono temporário, um tamponamento temporário com a parada de 

produção. Para o descomissionamento é o tamponamento permanente, conduzindo ao 

abandono permanente do poço. 

 Considerando a profundidade média de 2 mil metros para o encontro de jazidas de 

óleo e gás nas formações de Pendências e Alagamar, onde se encontra o campo de Biquara, 

estima-se que o poço tenha entre 1800 e 2500 metros de profundidade, segundo informações 

da ANP. 

 Para o tamponamento de poços a ANP concede três opções e para esse poço qualquer 

uma das três pode ser utilizada.  

 Mas com o intuito de fazer uma proposição de modelo, decide-se pela opção (c) da 

Figura 2 que consiste em usar um tampão de concreto de 60 metros de extensão, cuja a base 

fica 30 metros acima da zona canhoneada. Também é necessário um tampão de superfície que 

fique de 100 a 250 metros do solo marinho.  

 Após o tamponamento do poço é retirada a coluna de produção, que é levantada por 

um guindaste e colocado em uma embarcação para a levá-la à costa. A retirada da coluna de 

produção, por mais que pareça uma atividade simples, é extremamente complexa por todos os 

possíveis danos que ela possa ter sofrido durante o tempo de produção do campo. 

 

5.3.2 DESCOMISSIONAMENTO DO TOPSIDE 

  

Na fase do projeto onde é feita o descomissionamento do topside também é feito o dos 

equipamentos que fazem parte do topside. A PBIQ-1 possui além da árvore de natal seca, 

também possui o um separador de pequenas dimensões e conexões com os dutos submarinos. 
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A plataforma possui, ainda, outros equipamentos de menor porte e muitos módulos, onde 

funcionam toda a parte operacional, administrativa e as acomodação para os funcionários. 

 Para a retirada do topside decidiu-se pelo método small piece, que é o método onde os 

equipamentos de pequeno porte são retirados durante a fase de tamponamento de poços. Neste 

método a unidade de produção é seccionada para facilitar o levantamento e transporte. 

Levando em consideração que uma plataforma fixa pesa, em média, 100 toneladas, a divisão 

em seção do topside facilitaria o componente logístico da atividade.  

 Em termos de tempo de projeto, por realizar duas atividades simultâneas, faz com que 

o tempo gasto no projeto em total diminua consideravelmente, tendo em vista que a retirada 

dos equipamentos e seções vão “limpando” o topside deixando só a carcaça a ser retirada após 

o término da atividade de tamponamento do poço. 

 Além da questão do tempo de projeto, o seu custo diminui consideravelmente, já que 

os custos de logística, geralmente, tem de grande peso em qualquer projeto de engenharia. no 

descomissionamento de unidades de produção offshore não seria diferente, ainda mais por 

todos as dificuldades envolvidas no projeto, que são a retirada da estrutura que está no meio 

do oceano, especificamente a PBIQ-1, está a 25 km da costa e grande peso da estrutura e o 

cuidado que deve ser transportada. O transporte delas apresentam riscos aos trabalhadores 

envolvidos no projeto. 

  Outro ponto em que o custo do projeto diminui consideravelmente é não necessidade 

de utilização de grandes embarcações para levantar o topside e para transportá-la, tendo em 

vista que ele é retirado na carcaça e o transporte ocorre com os módulos e equipamentos 

retirados em seções.  

 O método small piece é o que melhor se enquadra nesse caso específico da PBIQ-1, 

por esta possuir poucos equipamentos de grande porte, fazendo com que os de pequeno porte 

sejam maioria. Esse fator é decisivo para escolha do método de descomissionamento do 

topside. 

 

5.3.3 DESCOMISSIONAMENTO DOS DUTOS SUBMARINOS 

 

 Os dutos submarinos utilizados na atividade produtiva são rígidos de 4 polegadas de 

diâmetro e a por ser uma remoção completa os métodos para a retirada desses dutos se 

dividem em dois, o “S-lay reverso”, o “J-lay reverso” e “cortar e levantar”. O método “S-lay 

reverso”, embora possível, não é indicado pelo stress causado aos dutos rígidos, que já 

passaram por isso durante o tempo de utilização. 



54 

 

 

 Com isso sobram os métodos “J-lay reverso” e “cortar e levantar”, dois métodos onde 

o stress causado pela retirada é mínimo. Para escolha entre os dois métodos, será feita uma 

análise entre eles.  

 No método “J-lay reverso” o duto é “puxado” por um fio de aço para uma embarcação 

que irá levá-lo a costa, durante o processo o duto forma “J” por baixo da embarcação que o 

está puxando, como ilustrado na Figura 12. O duto a medida que vai sendo retirado é cortado 

em seções de 12 a 24 metros, para facilitar o transporte. Por ser puxado e cortado de uma 

forma automatizada, o tempo de retirada é menor que o do método “cortar e levantar”. 

 O método de “cortar e levantar” só é possível porque a PBIQ-1 opera em uma lâmina 

d’água rasa, de apenas 20 metros. Esse método é feito, nessa profundidade, por mergulho 

assistido, onde os dutos são cortados ainda em contato como o solo marinho, para serem 

levantados por navios-guindastes e colocados nas embarcações de transporte. Pelo peso 

levantado ser menor os navios que levantam as seções do duto são de menor porte, fazendo 

com que o custo desse método seja menor que o custo do “J-lay reverso”. 

 Para a escolha do método a ser utilizado deve ser considerado no processo decisório 

não só o custo e o tempo para a retirada dos dutos, mas também os riscos gerados para os 

trabalhadores envolvidos no projeto, o fator humano. Ou seja, apesar do método “cortar e 

levantar” seja o de menor custo, o método escolhido para a retirada dos dutos submarinos é o 

“J-lay reverso”. 

 Por ser um método automatizado oferece menos riscos para as pessoas envolvidas nos 

projetos e além disso, demanda menos tempo para a retirada. O fator custo do projeto não teve 

um peso tão grande nessa escolha, pelo risco às pessoas apresentado pelo método “cortar e 

levantar” um fator importante, quando considerado o desafio econômico do processo de 

descomissionamento. Acidentes geram indenizações que aumentam o custo do projeto.  

 Portanto, a escolha do método “J-lay reverso”, por ser o mais seguro, respeita a análise 

dos demais desafios do processo. 

 

5.3.4 DESCOMISSIONAMENTO DA JAQUETA 

 

 Por ser a opção de remoção completa o método de descomissionamento da jaqueta não 

pode ser outro que não o de retirada completa da jaqueta.  

Levando em consideração a altura da jaqueta, podemos supor que a base da jaqueta 

tenha 5 metros, sendo que a base é levantada sozinha, então sobra 20 metros para seccionar e 

levantar para a transferência para a embarcação de transporte. 
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Para facilitar o levantamento da estrutura e transferência das secções é proposto a 

divisão da jaqueta em 4 seções de 5 metros mais a base que também é 5 de metros. 

A retirada da base, que não é fincada ao solo marinho, não é necessária a utilização de 

explosivos, fato que é extremamente benéfico para a vida marinha no entorno da estrutura.  

Após a retirada de toda a jaqueta, é feita a limpeza do local, que deve ser feita até 5 

metros abaixo do solo marinho, para que a área seja devolvida com condições próximas das 

condições iniciais. 

 

5.4 COMBINAÇÃO DOS MÉTODOS 

 

Esta seção do estudo é responsável por mostrar, de uma maneira resumida, a 

combinação dos métodos utilizados para o descomissionamento da unidade de produção 

PBIQ-1, como mostrado no Quadro 10. 

Quadro 10: Combinação dos métodos para o descomissionamento da unidade de produção PBIQ-1. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.5 ANÁLISE DOS MÉTODOS PROPOSTOS 

Essa seção faz uma análise dos métodos propostos de acordo com os desafios citados 

durante o estudo. Essa análise está no Quadro 11, que também se encontra no Apêndice A 

deste estudo.  

  

Atividade 

Combinação de Métodos para o descomissionamento da unidade de produção PBIQ-1

Método Justificativa

Tamponamento de poço Utilizar o tampão de 60 metros de comprimento, 30 

metros acima do canhoneado

Qualquer um dos três métodos poderiam ser escolhidos, sem 

restrições, mas por opção do autor do estudo este método foi 

escolhido.

Descomissionamento do 

topside

Método small piece Por ser uma estrutura que não conta com grandes 

equipamentos o descomissionamento durante a atividade de 

tamponamento do poço faz com que o tempo gasto no projeto 

seja menor e ainda pesa na escolha deste método a maior 

facilidade logística.

Método "J-lay reverso" Esse método foi escolhido por ser totalmente automatizado, 

mitingando os riscos a saúde dos trabalhadores envolvidos no 

projeto.

Descomissionamento dos 

dutos submarinos 

Descomissionamento da 

jaqueta

Remoção completa da jaqueta Por ser em um local que exige uma remoção completa da 

unidade de produção, a remoção completa da jaqueta é a 

única possível. Não é necessário o uso de explosivos.
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Quadro 11: Análise dos métodos propostos de acordo com os desafios do descomissionamento. 

 

Fonte: Elaboração própria com os conhecimentos adquiridos em British Petroleum (2005), Mello (2006), Ruivo 

(2001) e Wiegand (2011).  

Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens

Econômico Político

Desafios do Processo

Método Técnico Ambiental Fator Humano

Por ser realizado 

junto ao processo de 

tamponamento do 

poço, a logística 

utilizada na retirada 

dos equipamentos e 

das seções seja a 

mesma já utilizada 

na plataforma.

Como é 

realizada um 

retirada de 

equipamentos e 

a divisão em 

seções do 

topside o 

descarte e 

possível 

reciclagem pode 

ser feita de 

maneira mais 

fácil.

A desmontagem 

ainda em mar 

proporciona riscos 

de pequenos 

acidentes 

ambientais.

A realização do 

processo junto ao 

tamponamento 

pode causar 

problemas pelo 

"cruzamento" de 

atividades dos 

processos.

Método 

Small Piece.

Pelo tampão estar 

acima do 

canhoneado não 

há vedação do 

canhoneado.

Por ser uma 

instalação reversa, 

os procedimentos 

técnicos utilizados já 

são bem conhecidos 

pelos responsáveis 

pela retirada.

Por ser uma 

instalação reversa, 

os procedimentos 

técnicos utilizados já 

são bem conhecidos 

pelos responsáveis 

pela retirada.

Como em todo 

processo 

automotizado, 

qualquer falha de 

equipamentos 

podem causar 

grandes problemas 

técnicos para a 

retirada dos dutos.

A retirada pode 

necessitar de 

intervenções, dado 

o peso da estrutura 

e a exigência de 

limpeza de área.

Método "J-

lay  Reverso".

Remoção 

Completa da 

Jaqueta.

O stress 

causado por este 

método nos 

dutos é mínimo, 

dificultando 

assim o seu 

rompimento e 

com isso 

contaminação de 

resíduos ainda 

presentes nestes 

dutos.

Há um maior 

consumo de 

energia causado 

pelos 

equipamentos 

utilizados, levando 

assim uma maior 

queima de 

combustível.  

Com a remoção 

completa a área 

onde estava 

localizada a 

unidade de 

produção pode 

voltar a 

condição mais 

próxima da 

inicial.

Pode ser 

necessário o uso 

de explosivos para 

a retirada da 

estrutura, 

causando grandes 

danos a vida 

marinha na área.

A utilização de 

um processo 

automatizado faz 

com que os riscos 

aos trabalhadores 

sejam menores. 

Por ser a última 

atividade do 

projeto, o risco de 

queda de 

pequenas partes 

da estrutura, 

causando 

acidentes, são 

menores.

Com a mitigação 

dos riscos aos 

trabalhadores e 

ao meio ambiente 

a possibilidade de 

custos 

indenizatórios 

diminuem. 

Há a 

possibilidade de 

reciclagem e 

venda do material 

da estrutura, 

dando um 

pequeno retorno 

financeiro, 

diminuindo assim 

os custos totais 

do projeto.

O processo 

automatizado 

diminui o número 

de pessoas 

necessárias para 

o processo, 

podendo haver 

sobrecarga de 

trabalho para os 

participantes.

Existem riscos 

aos trabalhadores 

envolvidos no 

processo, sejam 

em eles 

posicionados em 

embarcações ou 

mergulhadores 

que participam do 

processo.

Pode ter 

resistência da 

comunidade 

costeira pela 

retirada de um 

habitat artificial 

para vida marinha 

e negociações com 

autoridades 

ambientais e 

governamentais 

para o descarte do 

material.

Pode ter 

resistência da 

comunidade 

costeira pela 

retirada de um 

habitat artificial 

para vida marinha 

e negociações com 

autoridades 

ambientais e 

governamentais 

para o descarte do 

material.

Com o aumento do 

risco de acidentes 

envolveldo os 

trabalhadores, 

aumenta também a 

possibilidade de 

pagamento de 

indenizações a 

possíveis 

acidentados.

É um processo de 

maior custo pela 

utilização de um 

número maior de 

equipamentos e 

uma embarcação 

de maior porte para 

transporte do duto 

retirado.

Por ser um 

estrutura pesada, 

existe a 

necessidade de 

utilização de 

embarcações 

especiais para o 

levantamento e 

transporte da 

estrutura, 

resultando assim 

em altos custos.

Segue as 

especificações da 

ANP e do 

IBAMA.

Segue as 

especificações da 

ANP e do 

IBAMA.

Segue as 

especificações da 

ANP e do 

IBAMA.

A utilização de 

um tampão de 

60 metros 

dificulta o 

vazamento e 

contaminação do 

ambiente 

marinho.

O comprimento do 

tampão pode 

causar problemas 

para sua instalação.

Pelo tampão ficar a 

30 metros do 

canhoneado diminiu 

a possiblidade de 

erro no 

posicionamento do 

tampão.

Utilização do 

tampão de 60 

metros de 

comprimento, 

30 metros 

acima do 

canhoneado.

Negociações para 

área de descarte 

da estruturas 

devem ser feitas 

com autoridades 

ambientais e 

governamentais.

Por não 

necessitar de um 

plug mecânico, 

os custos do 

material utilizados 

são menores.

A utilização de 

tampão de cimento 

de 60 metros e não 

um de 30 metros, os 

custos deste 

tampão de cimento 

são maiores.

O não 

levantamento da 

estrutura 

completa faz com 

que o risco de 

queda de partes e 

de equipamentos 

de menor porte 

sejam menores no 

momento do 

levantamento da 

estrutura, 

evitando 

acidentes.

Por não levantar 

a estrutura 

completa, o peso 

a ser levantado e 

transportado é 

menor, não 

necessitando de 

embarcações 

especiais de alto 

custo.

Ao ocorrer dois 

processos ao 

mesmo tempo, o 

número de 

trabalhadores 

envolvidos em 

atividades na 

plataforma é 

maior, 

aumentando 

assim os riscos de 

acidentes 

envolvendo estes 

trabalhadores.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Chegando ao fim deste estudo pode ser feita uma análise da importância, por ser um 

processo de alto custo e grandes riscos ao meio ambiente, do processo de 

descomissionamento de unidades de produção offshore para toda atividade petrolífera. 

 Os desafios encontrados no processo são de alto impacto para a decisão de toda 

realização do projeto e a escolha dos métodos utilizados deve se basear nas análises destes 

desafios. 

 O método proposto para o campo estudado, que está próximo de passar pelo processo, 

satisfaz o objetivo proposto no ínicio do estudo.  

 A contribuição acadêmica deste estudo foi alcançada ao trazer a percepção de como os 

desafios encarados durante o processo interferem diretamente nas decisões tomadas em todo o 

projeto, sendo assim o diferencial da escolha entre as opções de descomissionamento e opções 

de métodos para cada atividade do processo.  

 Uma sugestão para uma possível continuação deste estudo é a modelagem matemática 

dos métodos, analisando-os do ponto de vista de gestão de risco operacional para a 

confirmação que o método proposto, do ponto de vista conceitual, também seria possível na 

prática.  
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APÊNDICE A – ANÁLISE DOS MÉTODOS PROPOSTOS DE ACORDOS COM OS DESAFIOS DO DESCOMISSIONAMENTO 

                 (Continua) 

 
 

Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens

Econômico Político

Desafios do Processo

Atividade Método Técnico Ambiental Fator Humano

Tamponamento do 

poço

Descomissioname

nto do topside

Por ser realizado 

junto ao processo de 

tamponamento do 

poço, a logística 

utilizada na retirada 

dos equipamentos e 

das seções seja a 

mesma já utilizada na 

plataforma.

Como é realizada um 

retirada de 

equipamentos e a 

divisão em seções do 

topside o descarte e 

possível reciclagem 

pode ser feita de 

maneira mais fácil.

A desmontagem 

ainda em mar 

proporciona riscos de 

pequenos acidentes 

ambientais.

A realização do 

processo junto ao 

tamponamento pode 

causar problemas 

pelo "cruzamento" de 

atividades dos 

processos.

Método 

Small Piece.

Pelo tampão estar 

acima do canhoneado 

não há vedação do 

canhoneado.

Com o aumento do 

risco de acidentes 

envolveldo os 

trabalhadores, 

aumenta também a 

possibilidade de 

pagamento de 

indenizações a 

possíveis 

acidentados.

Segue as 

especificações da 

ANP e do IBAMA.

A utilização de um 

tampão de 60 metros 

dificulta o vazamento 

e contaminação do 

ambiente marinho.

O comprimento do 

tampão pode causar 

problemas para sua 

instalação.

Pelo tampão ficar a 

30 metros do 

canhoneado diminiu a 

possiblidade de erro 

no posicionamento do 

tampão.

Utilização do 

tampão de 60 

metros de 

comprimento, 

30 metros 

acima do 

canhoneado.

Negociações para 

área de descarte da 

estruturas devem ser 

feitas com 

autoridades 

ambientais e 

governamentais.

Por não necessitar de 

um plug mecânico, 

os custos do material 

utilizados são 

menores.

A utilização de 

tampão de cimento 

de 60 metros e não 

um de 30 metros, os 

custos deste tampão 

de cimento são 

maiores.

O não levantamento 

da estrutura completa 

faz com que o risco 

de queda de partes e 

de equipamentos de 

menor porte sejam 

menores no momento 

do levantamento da 

estrutura, evitando 

acidentes.

Por não levantar a 

estrutura completa, o 

peso a ser levantado 

e transportado é 

menor, não 

necessitando de 

embarcações 

especiais de alto 

custo.

Ao ocorrer dois 

processos ao mesmo 

tempo, o número de 

trabalhadores 

envolvidos em 

atividades na 

plataforma é maior, 

aumentando assim os 

riscos de acidentes 

envolvendo estes 

trabalhadores.
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                 (Continuação) 

 
Fonte: Elaboração própria com os conhecimentos adquiridos em British Petroleum (2005), Mello (2006), Ruivo (2001) e Wiegand (2011). 

Por ser uma 

instalação reversa, os 

procedimentos 

técnicos utilizados já 

são bem conhecidos 

pelos responsáveis 

pela retirada.

Por ser uma 

instalação reversa, os 

procedimentos 

técnicos utilizados já 

são bem conhecidos 

pelos responsáveis 

pela retirada.

Como em todo 

processo 

automotizado, 

qualquer falha de 

equipamentos podem 

causar grandes 

problemas técnicos 

para a retirada dos 

dutos.

A retirada pode 

necessitar de 

intervenções, dado o 

peso da estrutura e a 

exigência de limpeza 

de área.

Descomissioname

nto dos dutos 

submarinos

Descomissioname

nto da Jaqueta

Método "J-

lay  Reverso".

Remoção 

Completa da 

Jaqueta.

O stress causado por 

este método nos 

dutos é mínimo, 

dificultando assim o 

seu rompimento e 

com isso 

contaminação de 

resíduos ainda 

presentes nestes 

dutos.

Há um maior 

consumo de energia 

causado pelos 

equipamentos 

utilizados, levando 

assim uma maior 

queima de 

combustível.  

Com a remoção 

completa a área onde 

estava localizada a 

unidade de produção 

pode voltar a 

condição mais 

próxima da inicial.

Pode ser necessário o 

uso de explosivos 

para a retirada da 

estrutura, causando 

grandes danos a vida 

marinha na área.

A utilização de um 

processo 

automatizado faz com 

que os riscos aos 

trabalhadores sejam 

menores. 

Por ser a última 

atividade do projeto, 

o risco de queda de 

pequenas partes da 

estrutura, causando 

acidentes, são 

menores.

Com a mitigação dos 

riscos aos 

trabalhadores e ao 

meio ambiente a 

possibilidade de 

custos indenizatórios 

diminuem. 

Há a possibilidade de 

reciclagem e venda 

do material da 

estrutura, dando um 

pequeno retorno 

financeiro, diminuindo 

assim os custos totais 

do projeto.

O processo 

automatizado diminui 

o número de pessoas 

necessárias para o 

processo, podendo 

haver sobrecarga de 

trabalho para os 

participantes.

Existem riscos aos 

trabalhadores 

envolvidos no 

processo, sejam em 

eles posicionados em 

embarcações ou 

mergulhadores que 

participam do 

processo.

Pode ter resistência 

da comunidade 

costeira pela retirada 

de um habitat artificial 

para vida marinha e 

negociações com 

autoridades 

ambientais e 

governamentais para 

o descarte do 

material.

Pode ter resistência 

da comunidade 

costeira pela retirada 

de um habitat artificial 

para vida marinha e 

negociações com 

autoridades 

ambientais e 

governamentais para 

o descarte do 

material.

É um processo de 

maior custo pela 

utilização de um 

número maior de 

equipamentos e uma 

embarcação de maior 

porte para transporte 

do duto retirado.

Por ser um estrutura 

pesada, existe a 

necessidade de 

utilização de 

embarcações 

especiais para o 

levantamento e 

transporte da 

estrutura, resultando 

assim em altos custos.

Segue as 

especificações da 

ANP e do IBAMA.

Segue as 

especificações da 

ANP e do IBAMA.


