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RESUMO 

 

Quando, ao final da vida produtiva dos campos de petróleo offshore, continuar a 

produção já não é economicamente viável é preciso remover os equipamentos e estruturas de 

produção, de modo a minimizar a poluição e respeitar as diretrizes do meio ambiente. O 

presente trabalho teve sua motivação nesse contexto e trata sobre o descomissionamento de 

estruturas de produção de petróleo offshore. Nele são apresentadas algumas normas existentes 

(nacionais e internacionais), bem como as respectivas análises e comparações técnicas 

inerentes a esta atividade. Além disso, é feito um levantamento de quais são as metodologias 

para remoção das estruturas offshore. O trabalho é concluído com os impactos ambientais e 

econômicos gerados por essa atividade. 

 

Palavras-Chave: Estruturas offshore. Descomissionamento. Petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

At the end of productive life of the offshore oil fields, when the production is not 

economically viable, the equipment and production structures need to be removed in order to 

minimize pollution and to respect the environmental guidelines. The senior project presented 

here-in was motivated by this context and goes over the decommissioning of offshore 

production systems. It presents some existing standards (national and international), as well as 

the respective analyzes and technical comparisons inherent to this activity. In addition, a 

survey is made of the methodologies for removing offshore structures. The work is completed 

with showing the environmental and economic impacts generated by this activity. 

 

Keywords: Offshore structures. Decommissioning. Petroleum 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde 1947, quando foram instaladas as primeiras plataformas de petróleo offshore 

na costa da Louisiana (EUA), o desenvolvimento tecnológico tornou possível a exploração 

além da costa, para atender a demanda energética mundial. Até o ano de 2015, haviam mais 

de 7000 instalações (TECHERA & CHANDLER, 2015) produzindo, segundo a EIA (2016), 

cerca de 27 milhões de barris de óleo por dia. 

Ao final da vida produtiva dessas instalações, quanto manter o campo produzindo 

torna-se inviável economicamente, tem início a fase de descomissionamento do campo. Essa 

fase inclui o abandono de poços, a remoção das plataformas, estruturas submarinas, linhas de 

produção e outros e é um dos grandes desafios enfrentados pela indústria de óleo e gás 

atualmente. De acordo com a IHS Markit (2016), a cada ano em média 120 projetos de 

descomissionamento são executados pela indústria e que entre os anos de 2021 e 2040 espera-

se que sejam gastos US$210 bilhões em atividades de descomissionamento. 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

2018, os fatores que levam ao descomissionamento são o preço do petróleo, fato que está 

relacionado à economicidade na manutenção das instalações; o fim da vida útil das 

instalações, muitas delas são projetadas para operar entre 20-30 anos; final do contrato de 

Concessão; fim dos contratos de afretamento das unidades de produção e alteração no plano 

estratégico do operador. 

 

Descomissionamento não gera retorno do investimento ou receita e gera 

responsabilidades ambiental e regulatória. O descomissionamento efetivo de 

plataformas offshore, poços submarinos e ativos relacionados é um dos mais 

importantes desafios enfrentados pela indústria de óleo e gás hoje e no 

futuro. Decisões de descomissionamento não podem ser mais evitadas pelos 

operadores e pela indústria como um todo.  (IHS Markit Offshore 

Decommissioning Study Report, 2016 apud JUDAH, 2017). 

 

As atividades de descomissionamento impactam a indústria de petróleo tanto 

ambientalmente quanto economicamente. Contudo, o alto custo do descomissionamento cria 

oportunidades para o desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar estes custos e 

continuar garantindo a segurança de pessoas e do meio ambiente.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os métodos de remoção das 

instalações offshore, tais quais plataformas e outros equipamentos submarinos com base nos 

aspectos econômicos e das regulamentações ambientais. 

Objetivos específicos: 

 Realizar a revisão bibliográfica de conceitos e das legislações aplicadas ao 

descomissionamento no Golfo do México, Mar do Norte e Brasil; 

 Apresentar quais são as estruturas que estão no escopo das atividades de 

descomissionamento; 

 Identificar as partes interessadas (stakeholders) no processo de 

descomissionamento; 

 Apresentar quais são os impactos ambientais e econômicos das atividades de 

descomissionamento. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está organizado em seis capítulos, onde neste foi feita a introdução, na 

qual é explicitada a motivação deste trabalho, o objetivo e sua estrutura. 

O segundo capítulo apresenta o significado de descomissionamento, retrata o cenário 

internacional e nacional e apresenta os agentes regulatórios envolvidos. 

O capítulo três apresenta quais são os tipos de estruturas que podem ser encontrados 

em um campo exploratório offshore. 

O quarto capítulo descreve quais são os métodos de remoção e quais tecnologias são 

empregadas no descomissionamento. 

O quinto capítulo discorre sobre os impactos das atividades de descomissionamento. 

O sexto capítulo apresenta a conclusão deste trabalho. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

A exploração de petróleo no mar se iniciou no fim da última década do século XIX, 

na Califórnia, por meio de unidades de exploração e produção construídas de madeira que se 

prolongavam dos sistemas de produção terrestres. Contudo, para que a exploração continuasse 

a avançar para além da costa, foi necessário o desenvolvimento tecnológico dos métodos de 

prospecção e de processamento de dados, a fim de identificar bacias sedimentares que 

poderiam conter petróleo e perfurá-las, e de estruturas marítimas, tais como plataformas e 

equipamentos submarinos, capazes de resistir às condições adversas do ambiente marinho. 

Assim, em 1947 foi instalada a primeira plataforma mais afastada da costa e cuja 

lâmina d’água (LDA) era de apenas seis metros (MORAIS, 2013). E desde então, as 

estruturas offshore evoluíram e a exploração offshore avançou quilômetros oceano adentro e 

para LDA mais profundas. A Figura 2.1 mostra essa evolução com relação a capacidade de 

perfuração e produção de plataformas e equipamentos submarinos ao longo dos anos, com 

base na lâmina d’água. Essas estruturas compreendem plataformas do tipo fixas e flutuantes, 

linhas, umbilicais, risers e outros equipamentos que serão descritos no Capítulo 3. 

Fonte: www.offshore-mag.com 

 

Atualmente, há mais de 7000 instalações e plataformas de petróleo e gás (TECHERA 

& CHANDLER, 2015) de diferentes tipos, configurações e tamanhos instaladas em todo o 

mundo. Essas estruturas foram projetadas e construídas para permanecer no campo durante 

todo o período de produção, que segundo o IFP School (2015) pode variar entre 15 a 30 anos 

Figura 2.1 - Progresso mundial da capacidade de perfuração e produção offshore com relação a lâmina d'água 
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e pode se estender para 50 anos. Cerca 6500 estão chegando ao final de sua vida produtiva 

(COLEMAN, 1998 apud PARENTE et al, 2005) o que leva a crer que em breve deverão ser 

descomissionadas. 

Segundo Ruivo (2001),  

 

Descomissionamento é o processo que ocorre no final da vida útil das 

instalações de exploração e produção de petróleo e gás. Refere-se ao 

desmantelamento e, na maioria dos casos, na remoção de equipamentos. 

Pode ser descrito como a melhor maneira de encerrar a operação de 

produção no final da vida produtiva do campo. É essencialmente 

multidisciplinar, pois requer um método detalhado e ponderado com diversas 

áreas que a engenharia: ambiental, financeira, política e de bem-estar e 

segurança.  

 

Além disso, deve ser entendido como uma fase inerente a cada projeto, se dando ao 

final da vida do campo de petróleo na qual, de acordo com Thornton (2017) 

“descomissionamento não é algo que você pode escolher fazer ou não fazer”, dado que a 

indústria de petróleo é fortemente regulamentada. 

Pode-se dizer que há três razões principais que motivam o descomissionamento e a 

tomada de decisão de se remover as estruturas: o amadurecimento dos campos produtores; a 

importância do fator ambiental e o montante de custos totais, quando a manutenção da 

produção já não se justifica economicamente (RUIVO, 2001). 

Campos maduros são aqueles que já passaram do ponto máximo de produção e já 

apresentam queda de capacidade produtiva. Aproximadamente dois terços da produção média 

diária do mundo são de origem de campos maduros e essa proporção está aumentando ao 

longo do tempo (IHS Cambridge Energy Research Associates, 2011apud PARSHALL, 2012), 

isto nos leva a crer que as atividades de descomissionamento aumentarão nos próximos anos. 

Por conseguinte, isto coloca em evidência quais são os custos e quais serão as soluções dadas 

para as remoções. 

A importância do fator ambiental está no fato de que o descomissionamento dos 

campos offshore é concomitante com a crescente importância dos impactos ambientais nas 

transações comerciais internacionais. Uma observação importante nesse sentido é a presença 

cada vez maior da questão ambiental no financiamento de projetos e empreendimentos 

(RUIVO, 2001). 
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Já com relação aos montantes totais, o descomissionamento é uma fase da vida 

produtiva do campo na qual não há mais geração de receitas. O gráfico da Figura 2.2 ilustra 

qualitativamente o fluxo de caixa de um projeto de exploração, com relação ao custo do 

abandono, ele representa um fator de incerteza e de viabilidade do projeto e envolve desde o 

planejamento até a remoção total das instalações. Segundo IHS Markit (2016 apud JUDAH, 

2017), estima-se que, entre 2017 e 2020, USD 2.4 bilhões serão gastos com o 

descomissionamento de mais de 600 instalações, conforme a Figura 2.3. 

Fonte: Pereira (2004). 

 

Levando em consideração que cada campo possui suas particularidades, cabe às 

operadoras a decisão de quando as operações de descomissionamento se iniciarão. Segundo 

Ruivo (2001) esse momento leva em consideração fatores tais como geologia do campo, 

tempo de vida dos reservatórios, estratégia desenvolvida para a produção, preço do óleo, 

custos com operações e manutenção, exigências das legislações entre outros. Além disso, 

Borges (2018) argumenta que o aumento dos gastos, o número e a complexidade dos projetos, 

o rigor no arcabouço regulatório em conjunto com a fragmentação da cadeia de fornecedores 

de serviço, agregam incerteza aos projetos de descomissionamento. 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Fases do fluxo econômico básico de um projeto de petróleo. 

Onde: E – exploração; A – avaliação; D – desenvolvimento; P – produção e P’- Incremento da 

Produção. O eixo vertical acima representa a entrada , enquanto que para baixo estão os custos de 

investimentos. 
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Fonte: Judah (2016). 

 

O descomissionamento não deve ser pensado como uma engenharia reversa, mas sim 

como um projeto de engenharia. E os projetos variam de acordo com o tipo de estrutura, 

tamanho, lâmina d’água, distância da costa, condições climáticas e complexidade da operação 

remoção. Além disso, o processo de descomissionamento pode ser dividido em quatro 

estágios distintos (UKOOA,1995 apud RUIVO, 2001) incluindo o desenvolvimento de um 

projeto de detalhado contendo considerações de engenharia e segurança; o encerramento da 

produção e abandono dos poços; a remoção das estruturas e o descarte ou reciclagem das 

estruturas removidas. Já segundo Handall (2014) o descomissionamento deve seguir dez 

etapas, conforme a Figura 2.4. 

 

 

 

Figura 2.3 - Despesas anuais com descomissionamento por região 
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Fonte: Adaptado de Handal (2014). 

 

2.1 CONTEXTO MUNDIAL 

 

Ferreira (2003) estima que há aproximadamente 7.850 plataformas de produção de 

petróleo e gás instaladas nas plataformas continentais de mais de 53 países ao redor do 

mundo. Porém, assim como as primeiras explorações de petróleo foram impulsionadas pelas 

regiões do Golfo do México e Mar do Norte, essas também são as duas principais regiões que 

tem grande atuação no descomissionamento de plataformas offshore e são referências para os 

outros países produtores. Por isso, com relação ao contexto mundial, foi dado destaque ao 

Golfo do México e ao Mar do Norte nesse trabalho. 

 

2.1.1 GOLFO DO MÉXICO 

 

O Golfo do México (GoM, sigla do Inglês Gulf of Mexico) consiste na região da 

bacia oceânica delimitada a nordeste, norte e noroeste pela costa do Golfo dos Estados 

Unidos, a sudoeste e a sul pelo México e a sudeste por Cuba. A exploração de petróleo 

offshore na região começou ainda na década de 1930 no Golfo do México, na costa dos 

Figura 2.4 - Etapas do Descomissionamento 



21 

estados da Louisiana, Mississipi, Texas e Alabama (MORAIS, 2013).  De acordo com a 

pesquisa realizada por Lakhal et al (2008) as primeiras atividades de descomissionamento 

foram registradas em 1973. Segundo a Bureau of Safety and Environmental Enforcement 

(BSEE), atualmente há aproximadamente 3,700 plataformas ativas, sendo que 40% dessas 

possuem mais de 25 anos de vida. E, na última década, foram removidas em média 130 

plataformas por ano. 

A região do GoM é administrada pela Bureau of Ocean Energy Management 

(BOEM), responsável pela administração de recursos energéticos e minerais, e pela BSEE, 

responsável por melhorar a segurança e garantir a proteção ambiental. 

Em 1984, o Congresso americano assinou a lei “National Fishing Enhancement” que 

reconhece o valor econômico e social do desenvolvimento de recifes artificiais, onde 

estabelece um sistema de permissões e padrões nacionais para o desenvolvimento desses 

recifes e prevê a criação de um plano nacional de recifes artificiais, devido ao interesse no 

aumento da indústria da pesca em regiões próximas a plataformas de petróleo para o 

desenvolvimento dos corais artificiais (BSEE,2018). O programa “rigs-to-reef”, como é 

conhecido, oferece uma alternativa para a remoção completa de plataformas que estão 

localizadas em regiões de LDA pequena ou moderada. 

Além disso, segundo a BSEE o programa beneficia o meio ambiente, reaproveita 

estruturas obsoletas e poupa a emissão de gases que seriam emitidos durante a remoção, as 

empresas de petróleo, reduz os custos de remoção, transporte e descarte em terra, aos estados, 

os recifes artificiais atraem vida marinha e contribui para o aumento das atividades de pesca, 

consequentemente contribui para a economia aumentando as atividades de mergulho e 

fornecendo um habitat para as espécies marinhas. 

 

2.1.2 MAR DO NORTE 

 

O Mar do Norte está situado entre as costas da Noruega, Dinamarca, Escócia, 

Inglaterra, Alemanha, Holanda, Bélgica e França. A exploração offshore na região iniciou na 

década de 1960, nas costas marítimas da Noruega e em seguida nas costas da Inglaterra 

(MORAIS, 2013).  

Há atualmente cerca de 450 campos (OIL AND GAS AUTHORITY, 2018) sendo que, 

segundo a UK Oil and Gas, espera-se que entre 2017 e 2025 sejam descomissionados cerca de 

349 campos. Isso significa que mais de 200 plataformas sejam parcial ou completamente 

removidas, mais de 2,500 poços sejam tamponados e abandonados e aproximadamente 7,800 



22 

km de linhas de produção sejam removidos. Em média a LDA é muito baixa, em torno de 127 

metros e a maior profundidade está em 725 m no Mar do Norte (FOREIGN& 

COMMONWEALTH OFFICE, 2017). 

O caso da Brent Spar representou um marco no descomissionamento na região do 

Mar do Norte. A plataforma Brent Spar foi instalada no campo Brent, operado pela Shell, em 

junho de 1976 e ficou em operação durante 15 anos, quando as operações cessaram. Segundo 

Osmundsen & Tveteras (2003) foram feitos estudos por empresas independentes que 

estabeleceram, baseando-se que o impacto sobre o ambiente marinho seria insignificante, e 

que o descarte da estrutura deveria ser feito por meio do descarte em águas profundas do 

Atlântico Norte. Contudo, mesmo o projeto sendo aprovado pelo governo do Reino Unido, 

uma grande mobilização popular que incluiu o boicote de postos da Shell e a ocupação das 

instalações por ativistas do Greenpeace, levou a operadora a mudar o plano de 

desmantelamento para que fosse realizado em terra. Por conseguinte, os custos que estavam 

estimados em 38,5 milhões de dólares foram de 71,4 milhões de doláres (LODE, 1999, apud 

OSMUNDSEN & TVETERAS, 2003). 

 

2.2 CONTEXTO BRASILEIRO 

 

A exploração offshore no Brasil começou no final da década de 1960, no litoral de 

Sergipe. Em seguida avançou pelo litoral dos estados de Sergipe, Rio Grande do Norte, 

Alagoas e Ceará e em 1974 ocorreu a descoberta de petróleo na região da Bacia de Campos, 

no Campo de Garoupa. Em 1977, iniciou a produção do campo de Enchova na Bacia de 

Campos. 

No ano de 1997, a lei nº 9.478, conhecida como Lei do Petróleo, passou a permitir 

que tanto a exploração quanto outras atividades relacionadas à indústria de petróleo fossem 

feitas por empresas de capital privado, o que segundo Ruivo (2001) gerou a expectativa de 

aumento de produção. Além disso, fez com que a indústria brasileira passasse a lidar com o 

término das obrigações de contratos de concessão, incluindo o descomissionamento de 

instalações conforme previsto no § 2º, art. 28, transcrita abaixo: 

 

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 
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suas atividades e praticar os atos de recuperação ambiental determinados 

pelos órgãos competentes. 

 

Em 2017, a reserva provada de óleo era de aproximadamente 12,8 bilhões de barris 

de óleo e 369,9 bilhões de metros cúbicos de gás. Desse total 12,2 bilhões de barris 

correspondem à reserva de óleo e 303,7 bilhões de metros cúbicos gás são oriundos de 

campos localizados no mar (Boletim de Recursos e Reservas de Petróleo e Gás Natural 2017, 

ANP). 

De acordo com o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, até o fim de 2017 o Brasil possuía 749 áreas de contratos de exploração e 

produção, dos quais 303 são blocos na fase de exploração, 75 campos em desenvolvimento da 

produção e 371 campos na etapa de produção. Ademais, desses 749 contratos, 239 blocos 

estão localizados no mar, sendo que 98 campos localizados no mar estão em produção.  

Ainda de acordo com a ANP, o Brasil possui 158 unidades estacionárias de produção 

(UEP), sendo que dessas, cinco já possuem programa de desativação aprovado (FPSO Brasil, 

FPSO Marlim Sul, PCA-01, PCA-02, PCA-03) e 6 estão sendo analisados pela ANP ( P-07, 

P-12, P-15, P-33, FPSO Cidade do Rio de Janeiro e FPSO Piranema Spirit).  Além disso, 41% 

das unidades de produção estão em uso há mais de vinte e cinco anos (ANP, 2018). 

 Desta maneira constrói-se o possível cenário de descomissionamento no Brasil nos 

próximos anos. 

 

2.3 AGENTES REGULATÓRIOS 

 

2.3.1 REGULAMENTAÇÃO DE DESCOMISSIONAMENTO NO MUNDO 

 

O setor de óleo e gás pode ser global, todavia há diferentes estruturas legislativas em 

todo mundo, criando um cenário regulatório complexo. As leis aplicadas no setor incluem 

tanto tratados internacionais e regionais, quanto regimes locais. Segundo Techera e Clandler 

(2015) as leis internacionais ressaltam o risco de poluição marinha que estava pressionando 

no momento da elaboração. Já as leis locais incluem a regulamentação do petróleo com 

relação à licença, contratos de concessão ou de direitos a produção, legislação ambiental, leis 

tributárias e legislação de proteção marinha. 

Com relação aos regimes regulatórios internacionais podem ser citados a Convenção 

de Genebra; a Convention on the Law of the Sea (UNCLOS); normas e diretrizes da 



24 

International Maritime Organization (IMO); Convenção de Londres e o Protocolo de 

Londres. Nesse tópico, alguns pontos serão descritos com relação ao descomissionamento. 

A Convenção de Genebra sobre Plataformas Continentais, realizada em 1958 

pronuncia-se sobre aspectos gerais sobre o ambiente marinho, limitações da plataforma 

continental e navegação, por exemplo. Consistiu na primeira das convenções a estabelecer 

normas sobre a remoção das instalações offshore, sendo importante destacar que em seu 

Artigo 5 discorre que quaisquer instalações localizadas no mar abandonadas ou em desuso 

devem ser completamente removidas.  

Em 1972, por recomendações das Nações Unidas, foi realizada a Convenção para a 

Prevenção da Poluição Marinha Causada por Operações de Imersão de Detritos e Outros 

Produtos também conhecida como Convenção de Londres. O propósito da convenção é 

controlar todas as fontes de poluição marinha e impedir a poluição do mar por meio de 

regulamentação do despejo de materiais residuais (IMO, 2018)  

O Artigo 3 da convenção define “dumping” como qualquer eliminação intencional de 

resíduos e outros produtos por embarcações, aeronaves, plataformas e outras estruturas feitas 

pelo homem no mar e qualquer descarte intencional de embarcações, aeronaves, plataformas e 

outras estruturas no mar. Contudo, no mesmo artigo na convenção afirma que “dumping” não 

inclui a acomodação do material para uma finalidade outra que não o descarte, desde que isso 

não fossem contrários aos objetivos da Convenção (IMO, 2018). Além disso, a convenção 

permitia que fossem implementadas legislações locais nos países signatários. 

Em 1996, o Protocolo de Londres revisou e substituiu o que havia sido estabelecido 

na Convenção de Londres com o objetivo de ser mais restritivo com relação ao descarte de 

material no mar. O Protocolo diz que quaisquer descartes no mar estão proibidos, exceto sete 

específicos materiais, listados na “reverse list” do Anexo 1, onde lê-se que o descarte no mar 

pode ser considerada como alternativa aceitável e as plataformas estão inclusas nessa lista. 

Contudo, para que esses sejam descartados, é necessária a autorização por parte dos países 

que fazem parte do acordo. Sendo que, é esperado das partes contratantes que sejam tomadas 

medidas administrativas e legislativas que garantam que as licenças estejam de acordo com o 

que foi estabelecido pelo Protocolo de Londres. 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, conhecida como 

UNCLOS, é um tratado muito abrangente sobre a governança dos oceanos e foi 

implementado em 1982, contudo só entrou em vigor definitivamente em 1996. Seus artigos 

contemplam vários aspectos do direito do mar, desde aspectos tradicionais aos novos 

emergentes, tais como o princípio de herança, a expansão das jurisdições para além da costa e 
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até proteção no ambiente marinho (ONU, 2018). Nesse sentido, de acordo com Hamzah 

(2003), as disposições que tratam sobre a remoção e eliminação das estruturas offshore devem 

ser consideradas, uma vez que as maiores preocupações com a governança dos oceanos 

relacionam-se com a necessidade de desenvolver um regime ambiente marinho sustentável e 

seguro para as navegações.  

Assim, no Artigo 60 da UNCLOS, fica estabelecido que os países são responsáveis 

por autorizar e regular a construção de ilhas artificiais e instalações dentro da zona econômica 

exclusiva (ZEE) e estabelece que: 

 

Qualquer instalação ou estruturas abandonadas ou em desuso devem ser 

removidas para garantir segurança à navegação, levando em conta quaisquer 

padrões internacionais geralmente aceitos e estabelecidos considerados pela 

organização internacional competente. Tal remoção também deve ter em 

consideração a pesca, a proteção dos ambientes marinhos e os direitos e 

obrigações dos outros Estados. Deve se fazer público a profundidade, 

posição e dimensão de quaisquer instalações ou estruturas que não foram 

completamente removidas. (UNCLOS, Artigo 60.3) 

 

Hamzah (2003) ainda aponta que na Convenção de Genebra a recomendação era que 

as estruturas fossem completamente removidas, todavia na UNCLOS a palavra “totalmente” 

foi removida. Segundo o autor um dos possíveis motivos para este fato é o aumento do 

tamanho e peso das instalações, o que dificulta a remoção, além da resistência de fazer a 

remoção por parte da indústria petrolífera devido aos custos e riscos envolvidos. Além disso, 

Fam (2018) argumenta que a Organização Marítima Internacional foi solicitada para 

desenvolver as diretrizes e padrões de acordo com a indústria offshore, a chamada  Diretrizes 

e Padrões para a Remoção de instalações offshore e estruturas na Plataforma Continental e na 

Zona Econômica Exclusiva (Guidelines and Standads for Removal Offshore Instalations and 

Structures on the Continental Shelf and in Exclusive Economic Zone).  

A Organização Marítima Internacional (IMO), estabelecida em 1948 durante uma 

conferência internacional em Genebra, é uma agência especializada das Nações Unidas cuja 

responsabilidade é fornecer mecanismos de cooperação entre os governos  no que diz respeito  

a regulamentação e práticas governamentais relacionadas a questões técnicas de qualquer 

âmbito que afetem o comércio marítimo; ao incentivo e facilitador da adoção de normas 
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praticáveis com relação a segurança marítima; a eficiência da navegação e ao controle da 

poluição marinha causada pelos navios (IMO,2018). 

Seguindo a orientação da UNCLOS, em outubro de 1989 a IMO publicou a 

Resolução A.672(16), que legitima as Diretrizes e Padrões para a Remoção de instalações 

offshore e estruturas na Plataforma Continental e na Zona Econômica Exclusiva. O princípio 

geral considera que instalações offshore abandonadas ou em desuso em qualquer plataforma 

continental ou em qualquer zona econômica exclusiva precisa ser removida, exceto quando a 

não remoção ou a remoção parcial deve ser coerente com as diretrizes e padrões (Artigo 1°, 

Resolução A.672(16) IMO). 

A Resolução se divide em duas seções: “Diretrizes” e “Padrões”. As Diretrizes 

estabelecem que cabe ao Estado costeiro a responsabilidade de avaliar cada caso, se as 

estruturas poderão ou não permanecer no leito marinho, seguindo os princípios: 

 

.1 qualquer efeito potencial na segurança da navegação na superfície ou 

subsuperfície, ou de outros usos do mar; 

.2 a taxa de deterioração do material e o presente e futuros efeitos no 

ambiente marinho; 

.3 os potenciais efeitos sobre o ambiente marinho, inclusive sobre os seres 

vivos; 

.4 os riscos de deslocamento dos materiais e estruturas depositados no solo 

marinho;  

.5 os custos, viabilidade técnica, e os riscos de lesões sobre os trabalhadores 

associada a remoção da instalação ou estrutura; e 

.6 a determinação de um novo uso ou justificativa razoável para permitir a 

permanência da instalação ou estrutura no fundo do mar. 

 

Já os “Padrões” são estabelecidas normas que devem ser seguidas caso a decisão de 

remoção da estrutura seja tomada. Dentre essas normas destacam-se que: 

- Devem ser completamente removidas todas as estruturas localizadas em 

profundidade menor de 75 metros de lâmina d’água e peso inferior a 4 mil toneladas acima da 

lâmina d’água; 

- Devem ser completamente removidas todas as estruturas instaladas no leito 

marinho após 1º de janeiro de 1998, em profundidades menor do que 100 metros e peso 

inferior a 4 mil toneladas acima da lâmina d’água; 
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- A remoção não deve causar efeitos adversos significativos sobre a navegação e o 

ambiente marinho; 

- Qualquer estrutura que se projeta acima da superfície do mar deve ser 

adequadamente mantida para evitar falhas estruturais. Em caso de remoção parcial deve ser 

fornecida uma coluna de água suficiente para garantir segurança da navegação, mas não 

menos do que 55 metros, acima de qualquer instalação ou estrutura parcialmente removida 

que não se projete acima da superfície do mar; e  

- A partir de 1º de janeiro de 1998, nenhuma instalação deve ser alojada sem que haja 

um projeto de remoção viável após o abandono. 

 Segundo Griffin (1998) há quinze convenções regionais para controle de poluição do 

ambiente marinho, mas dentre essas a Convenção para a proteção do meio ambiente marinho 

do Atlântico Norte (OSPAR Convention) teve maior impacto. A Convenção OSPAR, 

publicada em setembro de 1992, entrou em vigor em março de 1998 e abrange a costa oeste 

da Europa continental até o leste da Groenlândia e do Ártico até a rocha de Gibraltar. Além 

disso, ela não só consolidou as convenções de Paris e Oslo, realizadas anteriormente, mas 

também complementou os tratados (GAO, 1997 apud FAMet al, 2018). 

O Artigo 5 da Convenção OSPAR aborda sobre medidas possíveis de prevenção da 

poluição offshore e indica que deve estar em conformidade com o previsto pelo Anexo III. 

Segundo o Anexo III, Artigo 5, nenhuma instalação ou duto offshore em desuso deve ser 

deixado no leito marinho, exceto com a permissão da Parte Signatária, a partir de uma análise 

caso a caso.  Contudo, não deve ser permitido o abandono no leito marinho se a instalação 

possuir substâncias que possam colocar em risco a saúde humana, dano à flora e a fauna e ao 

ecossistema marinho ou interferir em outros usos legítimos do mar. 

 

2.3.2 REGULAMENTAÇÃO DE DESCOMISSIONAMENTO NO BRASIL 

 

No Brasil, as atividades de descomissionamento são reguladas pela ANP, Instituto 

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

Brasil e Receita Federal. Segundo Teixeira (2013), a regulamentação vigente no Brasil 

atualmente é insuficiente para responder à demanda de descomissionamento existente no país. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), a regulamentação brasileira deixa 

claro que os projetos offshore devem ser descomissionados, contudo há lacunas com relação a 

como podem ser feitas as remoções. 
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Ainda de acordo com Teixeira (2013) há normas federais que tratam de conjugar os 

princípios de direito ambiental com a Constituição Federal de 1988 (art. 170, VI; art.  225, § 

1º, IV, VII; § 2º), Lei nº 6.938/81 (art. 2º; art. 4º, VI; art. 9º, IV; art. 10; art. 14, § 1º ), Lei 

8.617/93 (art. 2º, art.12; art. 13, § 2º), Lei nº 9.478/97 (art. 28, § 2º), Lei nº 12.351/10 (art. 32, 

§ 2º), Resolução Conama nº 237/97 (art. 1º, I; art. 3º; art. 4º, I), Resolução Conama nº 23/94 

(art. 5º), Resolução Conama nº 350/04, Portaria MMA nº 422/11, Portaria ANP nº 25/02 foi 

substituída pela Resolução ANP nº 46/2016; Resolução ANP nº27/06. Este tópico focará 

apenas nas regulamentações que tangem à ANP e ao IBAMA por serem os principais órgãos. 

A ANP é o órgão federal brasileiro responsável por regular as atividades 

relacionadas a exploração, assim como promove as rodadas de licitações e assina os contratos 

de concessão em nome da União na área de exploração e produção de petróleo e gás (ANP, 

2018). Sendo assim, nos contratos de concessão estabelecidos pela agência constam que o 

Concessionário deve, nas especificações do Plano de Desenvolvimento (PD), incluir o 

abandono do campo e que o Programa de Desativação das Instalações (PDI) deve ser 

submetido 180 dias antes do término da produção (em contratos anteriores a 13ª rodada) ou 

365 dias antes do término (contratos da 14ª e 15ª rodadas) e deve conter informações sobre as 

atividades de abandono definitivo de poços e “de retirada de operação, remoção e destinação 

final adequada das instalações e recuperação das áreas por elas afetadas”(ANP,2017). 

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

descomissionamento em projetos offshore. São elas a Resolução ANP nº 27/2006 - 

Regulamento Técnico de Desativação de Instalações na Fase de Produção, a Resolução ANP 

n° 43/2007 (SGSO) - Prática de Gestão n° 10: Projeto, Construção, Instalação e Desativação; 

Prática de Gestão nº 12: Identificação e Análise de Riscos, a Resolução ANP n° 41/2015 

(SGSS) - Define o Sistema de Gestão de Sistemas Submarinos (SGSS), a Resolução ANP n° 

17/2015 –Item19: Desativação de Instalações e a Resolução ANP nº 46/2016 Define os 

Sistema de Gestão de Integridade de Poços (SGIP), que substitui a Portaria 25/2002. Nesse 

trabalho foi dada mais ênfase a Resolução nº27/2006 pelo fato dela tratar especificamente da 

remoção das instalações de produção. 

A Resolução ANP nº 27/2016 aprova o Regulamento Técnico de Desativação de 

Instalações na Fase de Produção no qual estabelece procedimentos técnicos para a remoção 

das instalações e prevê, no Art. 2º, que ao término da fase de produção ou em caso de 

resilição do contrato de concessão cabe ao concessionário a obrigação de entregar à ANP o 

PDI e de acordo com este, o concessionário deve apresentar o Relatório Final de Desativação 

de Instalações (Art. 3º). 



29 

De acordo com a Resolução nº 27/2006, a desativação das instalações de produção 

pode incluir todo o sistema de produção de um campo ou apenas parte dele. Além disso, 

determina que as instalações marítimas deverão ser sempre removidas nas áreas de concessão, 

salvo especificação em contrário, que pode ser emitida por autoridade marítima ou órgão 

ambiental com jurisdição sobre a área. Desse modo, estabelece que o assoalho marinho deve 

ser limpo de toda e qualquer sucata após a total remoção das instalações que possuam até 

4,000 toneladas, excluídos o convés e a superestrutura, e corte a 20 metros abaixo do fundo do 

mar, em lâminas d’água de até 80 metros. E toda e qualquer Instalação de Produção cuja 

remoção for tecnicamente desaconselhada deverá ser cortada abaixo de uma profundidade de 

55 metros.  

No Anexo I a resolução exige que o concessionário apresente o PDI contendo a 

justificativa para a desativação, uma descrição das instalações a serem desativadas, quais os 

procedimentos que serão adotados para a remoção, com justificativa técnica, para a limpeza, 

para recuperação das áreas, o cronograma e a programação de desativação apresentada ao 

órgão ambiental. Já no Anexo II é detalhado qual o conteúdo do relatório final de desativação. 

Finalmente a Resolução nº 27/2006 faz parte da agenda atual agenda regulatória da 

ANP e está sendo revisada com o objetivo de se adeque à Lei da Partilha (Lei nº 12.351/2010) 

e aos demais regulamentos de segurança editados posteriormente à publicação (ANP, 2018). 

Todavia até a conclusão desse trabalho essa revisão não havia sido publicada. 

Os regulamentos dos processos de licenciamento das atividades do petróleo estão 

dispostos pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). De acordo com o Art. 5º da Lei nº 11.516, compete ao IBAMA 

exercer o poder de polícia ambiental, executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, 

referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da 

qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 

monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do 

Meio Ambiente, e executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade 

com a legislação ambiental vigente. Além disso, as outras atribuições dadas ao IBAMA 

incluem o licenciamento ambiental, nas atribuições federais, propor normas e padrões de 

qualidade ambiental. 

As Resoluções CONAMA n.º 237/97, n.º 23/94 e n.º 350/04 discorrem, 

respectivamente, sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados 

para o licenciamento ambiental, procedimentos específicos para o licenciamento de atividades 

relacionadas à exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural e existem 
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cinco tipos de licenças ambientais das atividades relacionadas às fases de exploração e 

produção de hidrocarbonetos e sobre o licenciamento ambiental específico das atividades de 

aquisição de dados sísmicos marítimos e em zonas de transição. Em todas essas resoluções 

falam sobre Licença de Pesquisa Sísmica (LPS), Licença Prévia para Perfuração (LPper), 

Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro), Licença de Instalação (LI) e Licença de 

Operação (LO). Não obstante, não há diretriz do CONAMA que conceda licença ambiental ao 

processo de descomissionamento da Indústria de Óleo e Gás. O mesmo acontece com a 

Portaria MMA nº 422/11. 

De acordo com o IBAMA, para que a licença para as atividades de 

descomissionamento seja emitida, o empreendedor, termo utilizado para se referir às 

companhias, corporações, firma, empresa ou instituição, deve solicitar um Termo de 

Referência (TR) cujo conteúdo estabelece a abrangência mínima do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA). No EIA deve ser incluída uma versão preliminar do Projeto de Desativação. 

Segundo Carvalho (2007) o PD deverá estabelecer diretrizes e critérios que serão adotados ao 

término das atividades, visando à proteção e à manutenção da qualidade ambiental da região 

em que o empreendimento foi instalado. 
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3 INFRAESTRUTURA OFFSHORE 

 

Por definição, sistema de produção é “o conjunto de instalações destinadas a 

promover a coleta, a separação, tratamento, estocagem e escoamento dos fluidos produzidos e 

movimentados em um campo de petróleo ou gás natural” (Resolução ANP nº 27/2006). Para  

descomissionar os sistemas de produção de óleo e gás é necessário conhecer quais são as 

estruturas que o compõe. Sendo assim, o presente capítulo tem o objetivo de apresentar quais 

são os tipos de estruturas que podem ser encontrados em um campo exploratório offshore. 

 Além disso, deve ser levado em consideração que a exploração de petróleo offshore se 

divide em categorias de acordo com a profundidade sendo classificado como em águas rasas 

as estruturas na plataforma continental (0 a 100 metros de profundidade), em águas médias as 

estruturas localizadas na borda da plataforma continental (101 a 400 metros de profundidade), 

em águas profundas quando as estruturas estão em águas profundas (401 a 1000 metros de 

profundidade) e ultra profundo quando as estruturas ultrapassam 1001 metros de lâmina 

d’água (RUIVO,2001). 

 

3.1 PLATAFORMAS DE PRODUÇÃO 

 

3.1.1 PLATAFORMAS FIXAS 

 

São utilizadas na perfuração e na produção de petróleo. Caracterizam-se por estarem 

ancoradas diretamente no solo marinho, em lâminas d’água em torno de 300 metros. Além 

disso, existem quatro tipos de plataformas fixas: Jaqueta, Torre Complacente, Auto Elevatória 

e a Gravidade (AMORIM, 2010). 

 

3.1.1.1 JAQUETA 

 

As plataformas fixas do tipo jaqueta (Figura 3.1) são utilizadas tanto para a perfuração 

quanto para a produção dos poços, a grande maioria está instalada em profundidades de até 75 

metros e com peso médio de 4,000 toneladas (RUIVO & MOROOKA, 2001). São formadas 

por estruturas modulares de aço que são instaladas no local de operação por meio de estacas 

cravadas no leito marinho (QGEP, 2015). Além disso, esse tipo de plataforma permite que os 

poços tenham completação seca e a produção seja escoada por meio de dutos ou por navios 

(AMORIM, 2010). 
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Fonte: TSB OFFSHORE (2016). 

 

3.1.1.2 TORRE COMPLACENTE 

 

As torres complacentes são estruturas fixas semelhantes às jaquetas, conforme pode 

ser visto na Figura 3.2. Geralmente são utilizadas em lâmina d’águas entre 300 e 600 metros 

(RUIVO, 2001). Possuem seções de aço como revestimento e estrutura treliçada. E são torres 

estreitas e flexíveis para suportar forças laterais por deflexão (AMORIM,2010). 

 

3.1.1.3 AUTOELEVATÓRIA (JACKUP) 

 

De acordo com a Petrobras as plataformas auto eleváveis são utilizadas apenas para a 

perfuração de poços em águas rasas de até 140 m. Elas são compostas por uma balsa e três ou 

mais pernas de diferentes tamanhos que se auto elevam (Figura 3.3). 

Figura 3.1 - Representação esquemática de uma plataforma jaqueta 
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Fonte: Arnold (2007). 

 

Fonte: www.ogj.com 

 

3.1.1.4 PLATAFORMA DE ESTRUTURA DE CONCRETO GRAVITACIONAIS 

(CONCRETE GRAVITY STRUCTURES – CGS) 

 

São plataformas fixas no leito marinho por ação da  gravidade e podem ser 

construídas tanto de concreto, a maioria, quanto de aço, como pode ser vista na Figura 3.4. 

Figura 3.2 - Representação esquemática de uma torre complacente 

Figura 3.3 - Representação de uma plataforma autoelevável 
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Podem ser utilizadas para perfuração, produção e estocagem. Além disso, por possuir uma 

estrutura bem estável, seus poços admitem completação seca. 

Fonte: Arnold (2007). 

 

3.1.2 PLATAFORMAS FLUTUANTES 

 

O avanço da exploração para regiões mais distantes da costa e em águas mais 

profundas motivou o desenvolvimento de plataformas flutuantes. São elas as semi-

submersíveis, os navios conhecidos como Floating Production Storage and Offload (FPSO), 

as Tension Leg Platform (TLP) e as SPARs.  

 

3.1.2.1 FPSO 

 

São navios plataforma que podem ser construídos por meio da adaptação do casco de 

navios petroleiros ou da construção de um casco novo, conforme pode ser visto na Figura 3.5. 

Os FPSOs têm a função de produzir, armazenar e transpordar o petróleo e gás (MORAIS, 

2013). De acordo com a Petrobras, sua capacidade de armazenamento permite a operação a 

grandes distâncias da costa, onde a construção de oleodutos são inviáveis. 

 

 

 

 

Figura 3.4 - Representação de uma plataforma de gravidade 
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Fonte: SIDVIN (2012). 

 

3.1.2.2 SEMISSUBMERSÍVEIS 

 

São embarcações que podem ser utilizadas tanto para a perfuração quanto para a 

produção em águas profundas (Figura 3.6). São formadas por casco (flutuadores, 

contraventamentos, colunas) e topside (planta de processos e superestrutura). Os poços 

possuem completação molhada e não possuem capacidade de armazenamento, sendo o fluido 

escoado por dutos ou para navios acoplados. 

Fonte: Engenharia Naval e Oceânica UFRJ (2007). 

 

3.1.2.3 PLATAFORMAS DE PERNAS ATIRANTADAS (TENSION LEG 

PLATFORM- TLP) 

 

Figura 3.6 - Representação de uma semissubmersível 

Figura 3.5 - Representação de uma FPSO 
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São plataformas de perfuração e produção, com casco semelhante ao de uma 

plataforma semi-submersível, que são ancoradas verticalmente no fundo do mar por tendões, 

cabos de aço tensionados que evitam os movimentos verticais e reduzem os movimentos 

horizontais ao mínimo (Figura 3.7). Segundo Silva e Manier (2008) as maiores TLP foram 

instaladas em LDA de até 900 metros. 

Fonte: Arnold (2007). 

 

3.1.2.4 SPAR 

 

Plataforma SPAR é um tipo de plataforma de perfuração e produção em águas ultras 

profundas, representada pela Figura 3.8. A SPAR se caracteriza por ser uma estrutura 

cilíndrica vertical constituída por aço ancorada no fundo do mar por sistema taut leg, ou seja 

linha de ancoragem retesada usualmente formando um ângulo de 45 graus com o fundo do 

mar. Esse tipo de linha funciona com um princípio diferente das linhas em catenária, nas quais 

o peso submerso dos componentes é determinante para compor a rigidez do sistema de 

ancoragem. Dentre as plataformas flutuantes é a de maior estabilidade o que permite que os 

poços tenham completação seca. E são instaladas em LDA de até 900 metros, todavia a 

tecnologia existente pode estender seu uso para até 2,300 metros (SILVA & MANIER, 2008). 

 

 

 

Figura 3.7 - Representação de uma TLP 
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Fonte: Arnold (2007). 

 

3.2 TOPSIDES 

 

Topside é o nome dado as instalações da plataforma que incluem equipamentos de 

perfuração, produção, processamento, acomodações e sustentação da subestrutura (RUIVO, 

2001).  

Há diferentes configurações dos topsides, podendo ser integrado, modular ou hibrido (TSB 

OFFSHORE, 2016). Os topsides integrados referem-se a um sistema no qual as instalações de 

processo são instaladas no convés da estrutura durante a sua fabricação e instaladas offshore 

por meio de um içamento único. Já configuração modular é utilizada para topsides maiores, 

em que a estrutura do convés é subdividida em módulos que podem ser içados por navios 

guindastes. Por fim, a configuração híbrida caracteriza-se por ser uma combinação dos dois 

outros 

 

3.3 SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUBMARINOS 

 

Um sistema de produção submarino é composto por árvore de natal submarina, 

cabeça de poço, umbilicais e seus componentes auxiliares, linhas de fluxo (de produção, teste, 

injeção, ou serviço), manifolds e pipeline end termination assembly (PLETs), jumpers ou 

Figura 3.8 - Representação de uma SPAR 
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spools, e sistemas de controle. A configuração desse sistema pode variar de acordo com o tipo 

de plataforma utilizada e com a quantidade de poços interligados à uma única plataforma. A 

Figura 3.9 representa um típico sistema de produção submarino com árvore de natal molhada. 

 

Fonte: Bai & Bai (2012). 

 

3.3.1 LINHAS DE FLUXO 

 

O óleo produzido escoa por meio de tubulações que recebem os nomes de jumpers, 

flowlines e risers. Além disso, esses podem ser flexíveis ou rígidos 

Os jumpers e as flowlines são linhas usadas para transporte de fluidos produzidos 

entre dois componentes subsea como, por exemplo, a árvore e o manifold, contudo os jumpers 

são linhas curtas. Já os risers são estruturas de tubulação suspensas que interligam as linhas de 

produção submarinas às plataformas.  

Há também linhas com outras finalidades tais como linhas de teste, para testar e 

alocar a produção de poços periodicamente; linhas de serviço, para circular PIG, diesel, gas 

lift, MEG (metil etileno glicol), produtos de garantia de escoamento e/ou outras 

Figura 3.9 - Típico sistema de produção submarino 
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funcionalidades auxiliares como despressurização de plugs de hidrato; além das linhas de 

injeção tanto de água como de gás e água-gás alternado (WAG). 

 

3.3.2 UMBILICAIS 

 

Umbilicais são um conjunto de mangueiras ou dutos rígidos, cabos elétricos e cabos 

ópticos utilizados para controle dos poços de injeção e de produção; controle do manifold; 

injeção de químicos e condução de energia elétrica.  

Como parte do sistema de umbilicais podem estar presentes também componentes 

auxiliares como SUTAs (Subsea Umbilical Termination Assembly), SDUs (Subsea 

Distribution Unit) e flying leads. 

 

3.3.3 MANIFOLDS 

 

Manifolds consistem em um conjunto de válvulas e dutos que servem para direcionar 

a produção de vários poços para um duto coletor, que conduzirá o fluido para a unidade de 

produção (PETROBRAS, 2018). Assim, têm sido usados no desenvolvimento de campos de 

óleo e gás para simplificar o sistema submarino, minimizar o uso de linhas de fluxo e risers, e 

otimizar o fluxo de fluido no sistema (BAI.& BAI, 2012). 

 

3.3.4 PLET & PLEM 

 

Os PLETs são equipamentos que permitem a interligação submarina entre dutos 

rígidos e dutos flexíveis ou entre um duto e um equipamento submarino. Já o pipeline end 

manifold (PLEM) são instalados no fim do duto, permitindo a sua interligação com outros 

trechos (PETROBRAS,2018). 

 

 

3.3.5 ÁRVORE DE NATAL 

 

A árvore de natal é um equipamento que tem como objetivo conectar a cabeça de 

poço às linhas de fluxo. Podem ser divididas em ao menos duas categorias principais, árvore 

de natal seca, que permanece na plataforma ou próxima da mesma; ou árvore de natal 

molhada, que permanece no fundo marinho (BAI & BAI, 2012). Consistem em equipamentos 
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forjados contendo dutos, sensores, válvulas e atuadores, e mecanismos de acoplamento com 

as linhas de fluxo, sistema de umbilicais e cabeça de poço. Analogamente ao blow out 

preventer (BOP), suas válvulas e sistema de controle garantem a segurança do poço, provendo 

escoamento controlado de fluidos para fora e dentro do poço. 
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4 MÉTODOS DE DESCOMISSIONAMENTO 

 

De acordo com as legislações existentes cabe às operadoras a escolha de como será 

feita a remoção das estruturas. Há diferentes opções para a remoção das estruturas que levam 

em consideração custo, segurança, tecnologia disponível e políticas (ANTHONY et al, 2000). 

Além disso, as opções de remoção também dependem da configuração e do tipo de estrutura, 

peso, tamanho, distância à costa, consistência do solo marinho, condições climáticas, e 

complexidade na execução das operações (RUIVO, 2001). 

Segundo Ruivo (2001) o descomissionamento para as estruturas no ambiente marinho 

pode ser realizado através de cinco opções: (1) remoção completa com descarte em terra; (2) 

remoção completa com descarte no fundo do oceano; (3) remoção parcial; (4) tombamento no 

local; (5) deixar a estrutura no local para utilização alternativa. Já segundo Gorman et al. 

(1998) com relação a remoção efetiva das instalações podem ser seguidas as opções: (1) 

manutenção no local e conversão para outro uso como recifes artificiais; (2) Desmonte in situ; 

(3) Realocação para uso em outro local; (4) tombamento no local (5) remoção e condução até 

a terra para ser descartada em um local com autorização para eliminação de resíduos (6) 

remoção e condução até a terra para ser reciclada (7) descarte em águas profundas.  

Lakhal, Khan e Islam (2009) categorizam as formas de remoção de maneira mais 

geral: remoção completa, remoção parcial, tombamento e abandono da estrutura no local que 

foi instalada, bem como admitem alternativas para a remoção parcial e abandono in-situ, 

conforme pode ser visto pela Figura 4.1. 

Este trabalho não tem o objetivo de tratar do descomissionamento de poços. Contudo, 

as opções de remoção das estruturas offshorre que seguem consideram que os poços já 

tenham sido devidamente tamponados e abandonados de acordo com as regulamentações 

vigentes. 

 

4.1 REMOÇÃO DE JAQUETA 

 

As jaquetas são o tipo mais comum de plataformas. A maioria são plataformas de 

pequeno e médio porte em profundidades inferiores a 75 m e com peso inferior a 4,000 t, que 

podem ser completamente, parcialmente removidas, tombadas, reutilizadas e recicladas 

(ANTHONYet al, 2000).  
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Fonte: Adaptado de Lakhal, Khan e Islam (2009). 

 

De acordo com Velazquez & Byrd (2003), dependendo do tamanho, peso e LDA, a 

remoção da jaqueta não poderá ser feita em uma só peça, sendo necessário cortá-la e removê-

la em seções.  Ademais, um ponto imprescindível relativo à remoção é a capacidade de cortar 

seções do aço com segurança e eficiência, quer com explosivos ou por meios mecânicos tais 

como o corte com fio diamantado ou a jato d’água (PRASTHOFER, 1998). Outro ponto 

relaciona-se a integridade estrutural durante o levantamento e transporte das seções pesadas, 

operações de tombamento e remoção de topsides. 

As opções de descomissionamento das jaquetas são detalhadas nos tópicos que 

seguem. 

 

4.1.1 REMOÇÃO COMPLETA 

 

A remoção completa ou total propõe que toda estrutura instalada seja removida. Isso 

inclui a estrutura do deck da plataforma ou topsides, bem como os condutores, a jaqueta da 

plataforma e a estrutura que é afixada no fundo do oceano e suporta a estrutura do deck. 

Segundo Anthony et al (2000) as estacas de fundação são mantidas cerca de 5 metros abaixo 

do leito marinho.  

Segundo Bernstein (2007) a remoção total envolve algumas etapas, sejam elas: 

abandono de poços, preparação da plataforma, remoção dos risers, remoção das linhas de 

Figura 4.1 - Opções de descomissionamento 
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fluxo e cabos de energia, mobilização de navios de alta capacidade de içamento e 

embarcações de apoio, remoção do deck, remoção da jaqueta, transporte e descarte da 

plataforma e limpeza do local. 

Dependendo do tamanho da jaqueta e da capacidade do navio que estiver executando a 

operação, pode ser içada por partes ou integralmente. A estrutura completamente removida 

pode ser descartada em águas profundas ou ser transportada para ser reciclada em terra 

(ANTHONY et al, 2000). 

A tabela 4.1 mostra um quadro comparativo com vantagens e desvantagens da 

remoção completa. Um ponto que não é abordado na tabela, mas que é de grande relevância é 

o custo: a opção de remoção total é a mais cara, contudo é a preferida pelas regulamentações 

internacionais. 

 

4.1.2 REMOÇÃO PARCIAL 

 

A remoção parcial é permitida pela IMO em casos onde a estrutura é muito grande, 

isto é, estruturas que encontram em LDA acima de 75 m e que pesem mais de 4,000 t. Além 

disso, é preciso que exista uma coluna d’água suficiente para assegurar a navegação segura, 

que no caso da IMO é de 55 m entre a superfície da água e a parte da estrutura remanescente, 

para instalações acima de 75 m de LDA. Contudo, alguns dos maiores petroleiros operam em 

calado de 26 m e alguns dos principais portos mundiais operam com 35 m de calado, sendo, 

portando, a medida de 55m extremamente cautelosa ou, em termos de engenharia 

conservadora.  

Um caso específico com relação à profundidade da coluna d’água livre é o Golfo do 

México. Segundo Bernstein (2007), na região é permitido que as estruturas sejam retiradas 

parcialmente, deixando uma LDA livre de no mínimo 26 m. Contudo, há não só uma grande 

preocupação com os potenciais riscos de colisões entre embarcações de transporte e 

pesqueiros com as estruturas remanescentes, mas também que o local em que a instalação se 

encontra seja marcado como uma área com obstrução e recifes artificiais ou não, de acordo 

com as orientações das autoridades locais. 
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Tabela 4.1 - Avaliação da opção de remover completamente 

Remoção Completa 

Vantagens Desvantagens 

Atende completamente as necessidades da 

atividade de pesca com redes. 

Impactos ambientais: 

 Realoca ou elimina o habitat artificial 

criado ao redor da base da estrutura; 

 Morte de peixes decorrente dos 

explosivos utilizados no corte da 

estrutura e 

Necessita de local para descarte. 

Não requer nenhuma alteração nas 

legislações internacionais vigentes. 

Dispendioso para os operadores: 

 Utilização de explosivos necessita de 

aprovação do órgão ambiental 

competente; 

  Em alguns locais, há restrição na 

utilização de explosivos; 

Requer o transporte a terra ou ao local de 

recifes artificiais. 

Não apresenta risco à navegação 

Atende às necessidades da pesca com redes: 

 Nada permanece acima do solo 

marinho. 

Necessita de limpeza do local. 

Elimina principais complicações e 

manutenção do local. 

Perigoso aos mergulhadores 

Permite a reutilização e reciclagem dos 

materiais. 

Problemas na remoção devido ao atrito entre 

a estrutura e o solo em profundidades 

superiores a 5 metros abaixo do solo 

marinho. 

Fonte: Ruivo (2001). 

 

Na remoção parcial a jaqueta é deixada em pé e os pilares que a fixam são deixados 

no local. Além disso, a estrutura pode ser desmantelada e levada para a terra para ser reciclada 

ou eliminada como sucata, ser disposta próxima a estrutura que permaneceu no local, 

conforme a Figura 4.2 e também pode ser rebocada para ser disposta, desde que seja 
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previamente limpa, em um local licenciado em águas profundas, ou a uma distância mínima 

da costa mais próxima (RUIVO, 2001). 

De acordo com Velazquez & Byrd (2001), com relação aos planejamentos, a 

engenharia envolvida e a execução necessárias para concluir a remoção da jaqueta, a remoção 

parcial foi considerada como o método mais viável. Além disso, esse autor também expõe que 

esse método também é o de menor custo uma vez que o tempo gasto com as operações de 

corte, uso de embarcações munidas de um guindaste de alta capacidade, conhecidas como 

heavy lift vessel (HLV), e a limpeza do local são minimizados. 

A Tabela 4.2 consiste em uma comparação dos aspectos positivos e negativos da 

opção de remoção parcial. 

 

 

Fonte: Velazquez & Byrd (2001). 

  

Figura 4.2 - Remoção parcial 
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Tabela 4.2 - Avaliação da opção de remoção parcial 

Remoção Parcial 

Vantagens Desvantagens 

Comparado com a opção de remoção completa, 

provoca menor dano à vida marinha durante a 

remoção e proporciona algum habitat como 

recifes. 

Não retorna o habitat ao seu estado natural 

Elimina as habitat existente na estrutura superior 

ao intervalo da coluna d’água. 

Economias de custo: 

 Não requer manutenção; 

 Não requer limpeza do local. 

Deve manter sinalização para a navegação 

(bóias); 

Possível apenas em lâminas d’água suficientes 

para a liberação; 

Aumenta os riscos do mergulhador durante a 

remoção. 

Libera os operadores de eventuais 

responsabilidades 

Prejudica a pesca com redes 

Encoraja a inovação nos métodos de remoção de 

estruturas 

Perda de recursos: 

 Eliminação do habitat presente próximo 

à superfície d’água; 

 Não há reciclagem do aço; 

Fonte: Ruivo (2001). 

A Tabela 4.3 lista as principais atividades envolvidas na remoção parcial da 

plataforma, com semelhanças e diferenças da remoção completa observada. A tabela foi 

elaborada considerando o caso do Golfo do México, todavia suas ponderações podem ser 

estendidas para os casos em que se considera que a coluna d’água livre deve ser de 55 m. 

 

4.1.3 TOMBAMENTO NO LOCAL 

 

Esta opção consiste em derrubar a parte superior da jaqueta no local, deixando uma 

coluna d’água suficiente para evitar quaisquer obstruções à navegação. É uma operação que 

exige precisão para garantir segurança durante a derrubada, podendo ser usados explosivos 

para separar as partes críticas para que a jaqueta colapse sobre o seu próprio peso, também 

pode ser usado um barco para impulsionar o colapso (ANTHONY et al, 2000). 
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Tabela 4.3 - Os principais passos da engenharia na opção de remoção parcial da plataforma, com semelhanças e 

diferenças da opção de remoção completa 

Elemento da remoção parcial Comparação com a opção de remoção completa 

Abandono de poço Idêntico a remoção completa 

Preparação da plataforma Idêntica a remoção completa 

Remoção do condutor Condutores removidos apenas 26 m (ou 55 m) 

abaixo da superfície na opção de remoção parcial. 

Linhas de fluxo e cabos de energia Idêntico a remoção completa 

Mobilização e desmobilização de HLV Equipamento necessário para elevação menor e 

mais barato 

Remoção do deck da plataforma Idêntico a remoção total 

Transporte da estrutura da plataforma e 

descarte 

O tamanho da estrutura a ser transportada e 

descartada é menor, parte do convés e a estrutura 

de suporte podem ser alocados no solo submarino 

como recifes artificiais 

Limpeza do local Idêntico à remoção completa em torno da 

plataforma, porém a base da plataforma é deixada 

no local 

Fonte: Adaptado Bernstein (2007). 

 

Fonte: Claisse et al (2015). 

 

 

Figura 4.3 - Tombamento no local 
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4.1.4 REUTILIZAÇÃO 

 

A possibilidade de reutilização é bastante limitada, uma vez que as jaquetas são 

construídas de acordo com requerimentos específicos de produção, lâmina d’água, condições 

do solo para instalação, fatores ambientais, limites de resistência à fadiga e à corrosão 

(ANTHONY et al, 2000). 

Segundo Ruivo (2001), a primeira reutilização de uma estrutura offshore ocorreu em 

1967. Anthony (2000), por sua vez, diz que a reutilização popularizou-se na década de 1980 

no Golfo do México e atualmente as instalações localizadas em lâmina d’água inferior a 90 m 

e com menos de 15 anos são consideradas para serem reutilizadas. 

Gaugenrieder et al (2017) argumenta que a solução é considerada estratégica, em 

comparação com a construção de uma nova plataforma com relação ao tempo e também com 

relação aos custos envolvidos. Ainda destaca que a segurança deve ser a prioridade e por isso 

deve ser feito um estudo de viabilidade que inclui uma análise estrutural do sistema que 

considere as condições do novo local que a plataforma será instalada. 

Sendo assim, para Conoco-Philips (1999 apud SILVA & MANIER, 2008), são 

fatores a serem observados durante um processo de reutilização: o poder financeiro do 

comprador, a legalidade da opção de reutilização, impacto ambiental, impacto da tributação 

sobre a venda, compatibilidade técnica do equipamento com a nova utilização, impacto 

econômico da oferta do comprador, termos contratuais aceitáveis e competência do 

comprador. 

 

4.1.5 MANUTENÇÃO NO LOCAL E USO ALTERNATIVO 

 

A opção de manutenção no local a instalação permanece no local, sendo retirados 

completamente ou não os módulos e equipamentos do convés. Essa opção é inviável devido 

às leis nacionais e internacionais que exigem que as estruturas sejam removidas. Todavia, 

tabela 4.4 resume quais as vantagens e desvantagens dessa opção.  
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Tabela 4.4 - Avaliação da opção de manutenção no local 

Deixar no Local 

Vantagens Desvantagens 

Sem prejuízo à vida marinha Mantém um habitat não-natural 

Economia de custos imediata Custos de manutenção crescem com o tempo: 

 Requer revestimento de proteção acima 

d’água 

 Requer proteção catódica abaixo d’água 

 Requer sinalização para a navegação 

 Permanece suscetível a danos causados 

por tempestades 

Proporciona um local para pescaria alternativa Conflitos com outros usuários da região 

Proporciona porto seguro para embarcações em 

caso de emergências 

Principais implicações: 

 Embarque não autorizado 

 Colisões 

 Perigos à navegação tanto na 

superfície quanto na subsuperfície 

Mantém o status quo: 

 A estrutura permanece visível 

 Não requer limpeza do local 

 Proporciona habitat migratório para 

animais (superfície) 

 Proporciona habitat (recifes) para os 

animais marinhos (sub-superfície) 

Podem exigir eventual remoção com: 

 Redução da integridade estrutural 

 Aumentos dos riscos referentes à 

segurança 

 Aumento dos custos 

 Afeta negativamente a indústria da construção e 

remoção 

Não há reciclagem do aço 

 Necessita de alterações nos regulamentos e leis 

existentes. 

Fonte: Ruivo (2001). 

 

O uso alternativo mais comum é para recifes artificiais as estruturas são cortadas em 

partes e alocadas no solo submarino para servirem de habitat marinho. Também podem 

fornecer ambientes recreativos para mergulhadores e pescadores (ANTHONY, 2000). Outros 

usos alternativos incluem centros de pesquisa, locais de ecoturismo, cultivo marinho, base 

para lançamento de foguetes (mais atrativo para estruturas localizadas próximas a Linha do 

Equador), base para fontes alternativas de energia (como a eólica), locais de pesca esportiva e 

presídios (AMORIM, 2010).  
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4.2 REMOÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO GRAVITACIONAIS (CGS) 

 

As plataformas de estrutura de concreto gravitacionais são consideradas de difícil 

remoção até mesmo para opções de tombamento no local ou abandono parcial. Isso porque, 

há risco ambiental devido ao possível óleo residual ou lodo nos tanques de armazenamento de 

óleo, que podem vazar durante o corte ou derrubada (ANTHONY el at 2000) 

Desse modo, a remoção completa é a melhor opção para o descomissionamento 

desse tipo de plataforma. Não foi encontrado nenhum caso de remoção de CGS, contudo é 

considerado como método de remoção o processo inverso ao da instalação. Anthony et al 

(2000) explica que o procedimento para fazer voltar a flutuar envolve a remoção do lastro da 

estrutura para induzir a elevação da flutuação e a injeção de água nos compartimentos da saia 

da fundação para se soltar da penetração no solo. Além disso, a efetividade e viabilidade de 

tal processo está vinculada à integridade estrutural da plataforma e do controle de 

flutuabilidade para evitar a rápida ascensão através da coluna de água. Outras considerações 

são o tempo de desagregação do solo e o peso dos topsides que podem ser transportados, os 

quais afetam a estabilidade da plataforma durante a operação. 

Por fim a estrutura poderia ser rebocada e descartada em águas profundas ou ser 

levada para ser descartada em terra. 

 

4.3 REMOÇÃO DE PLATAFORMAS FLUTUANTES 

 

O descomissionamento das FPSOs e semi-submersíveis envolvem a desconexão das 

amarras, linhas de fluxo e risers. De acordo com Silva e Manier (2008), por se tratarem de 

instalações flutuantes e móveis, os custos de remoção são relativamente baixos e podem ser 

reutilizadas após a remoção. No caso das FPSOs, por possuírem uma grande área de convés e 

excesso de flutuação, viabilizam as modificações dos topsides, assim os equipamentos podem 

ser reformados ou trocados e a instalação pode ser comissionada em outro campo (Ruivo, 

2001).  

Com relação as TLPs e as SPARs, a remoção é semelhante às FPSOs e semi-

submersíveis, uma vez que também são estruturas flutuantes. Entretanto, até o momento, 

houve poucas experiências de descomissionamento desses tipos de estruturas, sendo 

encontrado na literatura referências apenas aos casos da Brent SPAR e da Hutton field TLP. 

Conforme Anthony el at (2000), a não trivialidade da remoção SPAR está relacionada ao 

comprimento da estrutura que pode chegar até 225 metros de extensão. Já no caso da TLP se 
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relaciona à desconexão das amarras tensionadas e dos vários pontos de ancoragem no solo 

submarino. 

 

4.4 SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUBMARINOS 

 

Conforme já dito, os sistemas de produção submarinos podem variar bastante 

dependendo do tipo de instalação utilizado. Em LDA rasas e médias a remoção inteira dos 

elementos que compõe esses sistemas pode ser feita utilizando ferramentas de corte já 

existentes e pequenos rebocadores com guindastes (MEENAM,1998). Já em águas profundas 

o processo de instalação é mecanicamente reversível e é possível ser feito utilizando 

equipamentos especializados de operação remota. 

As opções de abandono dos equipamentos submarinos são apresentadas na Tabela 

4.5. 

Tabela 4.5 - Opção de descomissionamento de equipamentos submarinos 

Equipamentos Opções de descomissionamento 

Manifold de produção (pequenos e médios) Deve ser completamente removido e 

quaisquer acumulações removidas até uma 

profundidade adequada 

Manifold de produção (grande) Requer uma consideração especial: a 

remoção do sistema de tubulação deve ser 

considerado 

Árvore de natal Deve ser completamente removida 

Blocos de ancoragem (concreto) Deve ser completamente removido se 

pequenos. Se grandes deve ser considerado 

caso a caso 

Pontos de ancoragem Deve ser completamente removidos e 

quaisquer acumulações removidas até uma 

profundidade adequada 

Ancoragem: correntes e cabos Devem ser completamente removidos 

Riser (rígidos e flexíveis) Devem ser completamente removidos 
Fonte: Meenan (1998). 

Não há diretrizes ou regulamentações internacionais específicas para o 

descomissionamento das linhas de fluxo (Oil & Gas UK, 2016). As linhas de produção podem 

ser totalmente removidas ou abandonadas in place; enterrado no local ou completamente 

removido. Os dutos para serem abandonados precisam ser “piggados” e limpos com água, 

aqueles que são abandonados no local não devem representar riscos para os perigos de 

navegação, pesca comercial ou outras atividades marítimas.   
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4.5 REMOÇÃO DOS TOPSIDES 

 

Os topsides podem variar significantemente em tamanho, funcionalidade e 

complexidade. Por conseguinte há diferentes métodos de remoção e finalidades para essas 

estruturas.  Além disso, para a realização da remoção, é preciso que essas estruturas já tenham 

sido limpas e descontaminadas de quaisquer substâncias tóxicas. 

A remoção envolve retirar o topside integrado ou modular e a estrutura de suporte do 

convés. Isto pode ser feito através da remoção em uma única peça, em grupos combinados, 

em pequenas partes e instalação reversa, a Tabela 4.5 descreve esses métodos de 

descomissionamento. A definição de que qual método mais vantajoso depende das 

circunstâncias individuais de cada plataforma. A árvore de decisão, representada pela Figura 

4.4, resume as principais opções de descomissionamento para topsides. 

Fonte: Modificado de Prasthofer (1997). 

  

Figura 4.4 - Opção de descomissionamento para topsides 
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Tabela 4.6 - Métodos de remoção de topsides 

Remoção 

em uma 

única peça 

Possível para plataformas pequenas; 

Requer embarcações do tipo HLV com 

grandes capacidades de elevação, ou 

embarcações especializadas em 

descomissionamento; 

Requer um local para descarregamento 

com espaço suficiente para acomodar as 

grandes estruturas. 

 

Remoção 

em grupos 

combinados 

Remoção é feita em grupos de 2 a 4 

módulos; 

Reduz o tempo do uso das 

embarcações devido ao menor número de 

levantamentos; 

Segue o mesmo tipo de preparação do 

método de remoção inversa; 

Difícil logística de transporte para 

terra caso sejam grandes estruturas. 
 

Intalação 

reversa 

A remoção é feita em ordem contrária 

a de como foi instalada; 

Requer embarcações com guindastes 

com capacidade moderada; 

Necessita que: 

 A integridade estrutural dos módulos 

seja verificada; se necessário deve ser 

feito um reforço estrutural e o centro 

de gravidade da carga deve ser 

estabelecido por sistemas de 

elevação; 

 Reinstalação dos dispositivos de 

elevação; 

 Separação de todas as conexões entre 

os módulos. 

 

Remoção 

de 

pequenas 

peças 

Baseada no corte de topsides em 

pequenas peças que podem ser 

manuseadas em contêineres 

Faz uso de dispositivos de corte e do 

guindaste da própria plataforma 

Não requer a contratação de HLV 

Despende mais tempo 

 

Fonte: Adaptado de Manago & Williamson (1997). 
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5 IMPACTO DAS ATIVIDADES DE DESCOMISSIONAMENTO 

 

Segundo Luczynski (2002), as opções de descomissionamento estão mais 

relacionadas com o fator econômico do que ambiental. Não obstante, o caso do 

descomissionamento da Brent Spar, no Mar do Norte demonstrou que a concepção da 

população sobre os problemas ambientais ocasionados pelo abandono desencadeiou uma 

solução muito mais onerosa para a Shell e motivou discussões acerca dos impactos ambientais 

associados ao abandono das estruturas de produção de petróleo. 

 

5.1 IMPACTO AMBIENTAL 

 

A potencialidade de gerar impactos ao meio ambiente é inerente à atividade de 

exploração de petróleo. Tais impactos podem ser perturbações químicas físicas e biológicas e 

podem se manifestar na superfície, na água e na atmosfera (FERREIRA, 2003). Com relação 

ao descomissionamento, um dos grandes questionamentos do ponto de vista ambiental se 

relaciona a deixar que a estrutura permaneça no local ou remover toda a estrutura afim de 

restabelecer as condições ambientais iniciais e serão os fins dados aos resíduos gerados pela 

remoção das estruturas.  

O U.S Dept. of the Interior Management Service (2005) e Oil&GAS UK (2013) 

expõe que os impactos se relacionam a: 

 Emissão de gases: principalmente CO2 emitido pelas embarcações durante as fases de 

mobilização, corte, içamento das estruturas e desmobilização. 

 Degradação da água: se dá por meio da eliminação de resíduos dos navios, de produtos 

liberados durante a remoção das estruturas (abrasivos e explosivos, por exemplo), 

movimentação de sedimentos. 

 Ruído subaquático: gerado pelas embarcações durante as operações e pela detonação 

dos explosivos durante o corte das estruturas. Afeta os mamíferos marinhos que 

estiverem nas proximidades das operações. 

 Perturbações físicas no leito marinho: ocorre durante o manuseio da âncora, transporte 

progressivo da jaqueta, remoção dos dutos, limpeza do local. 

 

O relatório da Oil&Gas UK (2013) também aborda sobre resíduos de material 

radioativo de ocorrência natural (Naturally Occuring Radioactive Material – NORM). 
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Segundo Smith (2010) é conhecida a presença de materiais radioativos de origem natural 

(tório e urânio, por exemplo) como subproduto da produção de óleo e gás. Além disso, 

segundo o autor, em operações de descomissionamento e seu descarte subsequente podem 

resultar em uma exposição significativa à radiação gama. Consequentemente, é crucial avaliar 

aspectos de segurança dos indivíduos que estiverem trabalhando nas instalações, aspectos 

ambientais e gerenciamento de resíduos durante a remoção das estruturas. Além disso, o 

envolvimento integrado entre indústria e agências regulatórias se faz necessário para que seja 

desenvolvidos métodos de manuseio, tratamento e descarte da NORM apropriados.  

Outro ponto relacionado ao impacto ambiental diz respeito ao ecossistema que se 

estabelece nas estruturas. As políticas atuais partem do pressuposto que “deixar o fundo do 

mar como você encontrou”, minimizará os impactos negativos no ambiente marinho 

(FOWLER et al, 2018). Contudo, de fato, o longo tempo que as estruturas que ficam 

submersas faz com que essas passam a ser parte integrante do meio e nessas estruturas passam 

a ter vida marinha. Com a remoção dessas estruturas ocorreria perda de ecossistema, e, 

principalmente, em regiões próximas à costa uma vez que possuem maior ecossistema 

marinho (RUIVO, 2001). 

Fowler et al (2018) também buscou identificar considerações ambientais e 

compensações importantes para decisão de descomissionamento com foco no Mar do Norte. E 

conclui que cada opção de descomissionamento terá impactos negativos e positivos que 

devem ser ponderados, além de considerar as características específicas do local e o contexto 

ambiental mais amplo da perturbação.  

Bernstein (2015) fez um estudo detalhado sobre as comunidades de peixes e 

invertebrados que vivem nas plataformas no Sul da Califónia e o impacto que a remoção 

destas nas comunidades. Segundo o autor, as comunidades que habitam nas estruturas das 

plataformas são altamente diversificadas e são semelhantes às dos recifes naturais e com a 

remoção completa da plataforma todos os invertebrados seriam destruídos; os explosivos 

usados para o corte das estruturas não só dispersariam os peixes, mas também causaria uma 

mortalidade extrema; a remoção parcial destruiria os invertebrados até o ponto de corte e os 

peixes localizados até essa parte moveriam para regiões mais profundas ou para outros recifes 

e a comunidade existente abaixo do local de corte se manteria. 

Ademais, um dos grandes problemas enfrentados pelas atividades de 

descomissionamento que se relaciona ao ecossistema estabelecido nas estruturas é a 

bioinvasão.  Bioinvasão é definida como o processo de ocupação do ambiente natural por uma 

espécie exótica, provocando impactos ambientais negativos (CARLTON, 1996; COLAUTTI 
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e MACISAAC apud 2004LIMA & SANTOS, 2018). Destri (2018), por sua vez, define 

espécie exótica invasora”, como sendo aquela que ameaça ecossistemas, hábitats ou espécies 

e que, por suas vantagens competitivas, favorecidas pela ausência de inimigos naturais, têm 

capacidade de se proliferar e invadir ecossistemas, sejam eles naturais ou antropizados. 

O coral-sol é um exemplo deste tipo de espécie exótica invasora que pode ser 

encontrada incrustada nas plataformas e outras estruturas offshore.  Lima & Santos (2018) 

expõe vários impactos relatados por diferentes autores causados pela presença do coral-sol, 

são eles: 

 

 Alteração de habitats, a predação, o deslocamento de espécies nativas, a alteração na 

cadeia trófica, a ciclagem de nutrientes, o parasitismo, a competição e o aumento da 

capacidade de sobrevivência de novas espécies invasoras (apud CROOKS, 2002); 

 Problemas na saúde pública e na perda da produção de atividades relacionadas, como a 

pesca, aquicultura, turismo e infraestrutura (apud BRASIL, 2017); 

 Reflexo social é visto na perda de emprego e do bem-estar das populações pela redução 

da qualidade do seu ambiente natural (apud BAX et al., 2003). 

 Impacto econômico devido ao aumento do custo para controle das espécies exóticas. 

 

Sendo assim, a presença do coral sol faz com que a remoção seja adiada até que seja 

encontrada uma solução satisfatória que permita a remoção evitando a contaminação de outras 

áreas. E motiva o desenvolvimento de tecnologias para melhorar a eficácia do controle, 

prevenção e eliminação dessa espécie invasora. 

 

5.2 IMPACTO ECONÔMICO 

 

Segundo Parente et al (2006): 

 

Com base nos custos estimados, o descomissionamento pode ser 

tornar um dos principais problemas enfrentados pela indústria offshore 

global em um futuro próximo. 

 

Conforme já dito, os custos com o descomissionamento ocorrem em um momento 

em que o ativo já não gera receitas para cobrí-los. Além disso, deve-se ter em mente que cada 
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projeto de desativação possui uma estratégia de desmobilização diferente assegurada 

tecnicamente e que deve estar não só, de acordo com o arcabouço regulatório, mas também 

possuir custos gerenciáveis. 

Os custos totais podem variar significativamente entre diferentes projetos. De acordo 

com TSB Offshore (2016), as estimativas de custo devem levar em conta custos com: 

 

 Gerenciamento de projeto, engenharia e planejamento; 

 Conformidade regulatória e de licenças; 

 Preparação da plataforma; 

 Tamponamento e abandono de poços (P&A) 

 Remoção dos condutores; 

 Descomissionamento das linhas de fluxo e cabos de energia; 

 Mobilização de embarcações; 

 Remoção da plataforma; 

 Descarte dos materiais; 

 Limpeza do local; 

 Fatores Provisórios de Contingência no Trabalho e no Clima. 

 

Segundo Ruivo (2001) os principais constituintes críticos relacionados ao custo do 

descomissionamento são:  

 Tamanho/peso da subestrutura e tipo de material; 

 Número de estruturas a ser descomissionada; 

 Profundidade (LDA); 

 Tamanho/peso do convés;  

 Localização do campo. 

 

No relatório técnico preparado para a BSEE, a ICF Incorporation (2015) estimou os 

custos do descomissionamento para a região do Golfo do México. Para estimar os custos em 

outras áreas um procedimento semelhante poderia ser aplicado para calcular o custo total, mas 

os custos específicos do local precisariam ser determinados para cada atividade. Este trabalho 

apontou os parâmetros que impactam no custo do P&A, descomissionamento de dutos, 

umbilicais, condutores, plataformas (fixas e flutuantes), estrutura submarina, limpeza do local 
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e descarte material e estimou o custo para cada componente principal das atividades de 

descomissionamento. 

A Tabela 5.1 resume os custos apontados no trabalho da ICF Incoporation (2015). 

Além disso, os custos incluem a remoção dos ativos e transporte até a costa, porém não 

incluem os custos com o descarte das estruturas. 

 

Tabela 5.1 - Custo típico das atividades de descomissionamento 

Atividade De Descomissionamento Custo Típico 

Engenharia e Gerenciamento de Projeto 8% dos custos com mobilização e 

desmobilização. 

Provisão de Trabalho 15% dos custos sem mobilização e 

desmobilização (exceto 10% para árvore de 

natal molhada) 

Contingência Meteorológica 20% dos custos sem mobilização e 

desmobilização 

P&A, ANC, 15 a 120 m US$ 350,000 por poço 

P&A, ANC, > 120 m US$ 480,000 a US$ 1.8 milhões por poço 

P&A, ANM US$ 8 a US$16 milhões por poço 

Pipelines US$ 50 a US$ 130 por m, mas altamente 

variável 

Umbilicais US$ 7 a US$ 34 por m (comprimento) 

Plataforma fixa Sem condutores, menos de US$ 10 milhões 

para LDA ≤ 150m e, em seguida, adicionar 

US $ 7 milhões por unidade de medida de 30 

m 

Plataformas SPAR Preparação: US$ 54 / st  

Linhas de amarração: US$ 47 / pé de LDA 

US$ 31 a US$ 39 milhões 

TLP Preparação: US$ 100 / st 

Tendões: US$ 86 / pé de um total de LDA 

US$ 11 milhões 

Semissubmersíveis Preparação: US$ 54 / st  

Linhas de amarração: US$ 40 / pé de um 

total de LDA US$ 15 milhões 

FPSO Dados insuficientes 

Estruturas Submarinas P&A e ANM Custos 

Limpeza do local US$ 400,000, mas sensíveis aos custos de 

mobilização e demobilização. Até 1% dos 

custos totais 

Fonte: ICF Incorporation (2015). 
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O estudo da Oil&Gas UK (2017), apontou estimativas de custos de 

descomissionamento para a região do Mar do Norte. Espera-se que sejam expendidos, entre 

2017 e 2025, £ 17 bilhões na costa do Reino Unido. A Figura 5.1 a distribuição desses gastos 

de acordo com as atividades. 

 

Fonte: Oil & Gas UK (2017). 

 

 Os custos do descomissionamento estão relacionados ao modelo de remoção 

escolhido. Mimmi et al (2017) apresentou um estudo de caso de remoção de uma típica 

estrutura de produção brasileira, considerando um campo em LDA de 20 m, a 10 km de 

distância da costa, com 3 plataformas, e 14 poços. Além disso, considerou três opções de 

remoção, os resultados da análise feita podem ser verificados na Tabela 5.2. 

Nos EUA, a TSB Offshore (2016) fez uma revisão do custo de descomissionamento de 

23 plataformas localizadas na plataforma continental do Pacífico. De acordo com as 

estimativas seriam gastos um valor total de US$ 1.466 bilhões para remover completamente 

essas plataformas. Desse total os três custos mais expressivos são de 31%, US$ 457 milhões, 

referentes aos gastos com a remoção das plataformas; 12%, US$ 181 milhões, com a descarte 

Figura 5.1 - Despesas de descomissionamento discriminadas por atividades de 2017 até 2025 
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final da estrutura e 10%, US$146 milhões, gastos com o abandono de poços. Além disso, 

comparando os gastos no Pacífico com os do Mar do Norte, percebesse uma grande 

discrepância em termos percentuais com o abandono dos poços e a remoção das plataformas. 

Tabela 5.2 - Estimativa de custo de descomissionamento de jaqueta e topside 

Divisão do 

trabalho 

1 PLATAFORMA 3 PLATAFORMAS 

Içar 

pequenas 

peças e 

reciclagem 

Instalação 

reversa e 

reciclagem 

Içar uma 

única peça 

e 

reciclagem 

Içar 

pequenas 

peças e 

reciclagem 

Instalação 

reversa e 

reciclagem 

Içar uma 

única peça 

e 

reciclagem 

kUS$ kUS$ kUS$ kUS$ kUS$ kUS$ 

Gerenciamento 

de projeto do 

operador 

582 582 582 5.582 582 582 

Funcionamento 

das 

instalações/ 

custos próprios 

698 646 623 1.348 1.136 1.084 

Custo de 

abandono de 

poços 

8.079 8.079 8.079 21.562 21.562 21.562 

Segurança 453 453 453 1.075 1.075 1.075 

Preparação dos 

topsides 
175 45 27 524 136 81 

Remoção 15.280 15.313 13.694 31.722 31.881 28.421 

Estrutura 

submarina 
0 0 0 0 0 0 

Recliclagem 

onshore 
682 758 682 2.777 3.005 2.777 

Limpeza do 

local 
3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 

Monitoramento 0 0 0 0 0 0 

Base de Custo 

Total 
29.199 29.126 27.390 67.840 62.627 58.832 

Provisão não 

alocada 
5.849 5.825 5.478 12.568 12.526 11.766 

Estimativa 

total P-50 
35.048 34.951 32.868 80.408 75.153 70.598 

Fonte: Adaptado de Mimmi et al (2017). 

 

Novamente, as várias referências utilizadas no desenvolvimento deste trabalho levam 

a crer que os diferentes métodos de remoção impactam diretamente nos custos. Segundo 

Fjellsa (1991) admitem que o progresso tecnológico e o aumento da competitividade 

resultarão na redução dos custos no momento que as atividades forem realizadas. Já Willian 

(2014) argumenta que a padronização proporciona redução de custos não apenas em novos 

projetos, mas também na fase de descomissionamento dado que um projeto padronizado 

resulta na redução do tempo de remoção e em maior familiaridade nas tarefas de remoção se 
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uma série de plataformas idênticas já foram previamente removidas, com isso espera-se uma 

redução de custo em torno de 10%. 

Segundo Ruivo (2001) uma alternativa para a redução dos custos seria a postergação 

do momento de descomissionar. Contudo, conforme já falado, descomissionamento não é 

algo que as empresas podem escolher ou não fazer e isso leva a um questionamento de quanto 

o desenvolvimento de métodos de recuperação avançada são capazes de extender a vida de 

um campo. E quanto tempo as atividades de descomissionamento podem ser postergadas sem 

que coloque-se em risco a vida das pessoas, que irão trabalhar nessas atividades, e sem que o 

meio ambiente seja impactado negativamente. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

O objetivo desse trabalho foi analisar os métodos de remoção de instalações offshore, 

levando em consideração quais os impactos ambientais e econômicos. E a partir do estudo 

feito conclui-se:  

 Os estudos mostraram que o projeto de descomissionamento trata-se de um novo 

projeto de engenharia no qual as condições que as instalações se encontram são 

totalmente diferentes das iniciais e as estruturas sofreram alterações dado o efeito do 

tempo, esforços provocados pelas condições climáticas, e decorrentes do ambiente 

como a corrosão.  

 O descomissionamento mostrou-se uma atividade que envolve complexidade técnica 

e grandes desafios operacionais.  

 O descomissionamento de instalações em águas profundas apresentará desafios 

significativos em termos técnicos, de segurança, ambientas e no destino final dos 

materiais. 

 Um dos maiores desafios dos projetos de remoção das estruturas de produção é 

alcançar o equilíbrio entre custo, tecnologia, segurança, regulamentações, interesse 

na preservação do meio ambiente e interesse público. 

 A opção de remoção das estruturas deve garantir que o ambiente tenha uma boa 

qualidade não apenas para que as gerações presentes, mas também para que as 

futuras possam usufruir dele. 

 Deve-se assegurar que apropriados métodos de controle ambiental, de acordo com às 

legislações e convenções internacionais vigentes, sejam praticados ao longo de toda a 

vida do campo não apenas na fase final do projeto. 

 A exposição pública às atividades offshore de petróleo e gás e o aumento da 

conscientização quanto às questões ambientais resulta na necessidade de avaliação 

rigorosa das opções de descomissionamento, antes da desconstrução e descarte das 

instalações de um campo offshore. 

 Deve ser avaliado com cautela o risco que estas operações impõem aos trabalhadores 

nela envolvidos. 

 Deve ser abordado a perspectiva social do descomissionamento onde busca-se atingir 

o equilíbrio entre as partes interessadas, operadoras, prestadoras de serviços, 

reguladores, comunidade local, trabalhadores.  
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Além disso, uma vez que os materiais disponíveis na literatura trazem poucas 

novidades ao longo do tempo sobre as atividades de descomissionamento, tais como avanços 

tecnológicos e de metodologias, uma sugestão para trabalhos conseguintes seria buscar em 

maior detalhe quais são as tecnologias que estão sendo desenvolvidas e poderiam ser 

aplicadas de modo a otimizar custos e aumentar a segurança das operações de remoção. Outro 

ponto de interesse a ser abordado são os sistemas submarinos, há pouca informação 

disponível sobre o descomissionamento dos vários equipamentos e estruturas que compõe 

estes sistemas. Dada a grande complexidade técnica envolvida pode ser um tema interessante 

a ser estudado em trabalhos futuros, principalmente dentro do contexto de águas profundas 

como no pré-sal brasileiro. 

É importante salientar que apesar da complexidade técnica e relevância do tema para 

o ciclo de vida das instalações offshore, o descomissionamento, talvez por ser um tema 

recente no cenário mundial, ainda não é tratado em detalhe dentro do âmbito da graduação de 

Engenharia de Petróleo da UFF. Logo, do ponto de vista acadêmico pode ser de interesse a 

inserção deste tema na grade de disciplinas do curso de graduação já que o mesmo ofereceria 

grande benefício não apenas ao corpo discente, mas também à indústria local, que segue 

buscando soluções inovadoras. 
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