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“No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era 

sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o 

Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.” (Genesis) 

 

 



RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem por objetivo identificar e avaliar a gestão dos possíveis grandes riscos (de 

grandes consequências), existentes no descomissionamento realizado na indústria do petróleo 

em ambiente offshore de uma unidade marítima fixa de exploração e produção do tipo 

jaqueta, localizada na Bacia de Campos, com uma lâmina d`água aproximadamente de 150 

metros. Serão contemplados os grandes riscos e os cenários que se desdobram, a partir da 

identificação dos mesmos visando segurança operacional, ambiental e saúde ocupacional. 

Segundo estimativas de 2001, existiam cerca de 8.000 plataformas de petróleo offshore e 700 

sondas de perfuração de poços exploratórios em mais de 500 campos em desenvolvimento, 

situados em mais de 100 países diferentes. Nos próximos vinte anos, se espera que mais de 

6.500 plataformas e instalações venham a ser descomissionadas a um custo estimado de 20 a 

40 bilhões de dólares. Entretanto, é bom lembrar que operação de descomissionamento de 

uma unidade marítima fixa de mesma proporção da do escopo deste trabalho, e em situação de 

localização idêntica, ainda não foi realizada por nenhuma operadora em nosso país.    

 

 

Palavras-chave: Descomissionamento. Exploração e Produção de Petróleo. Petróleo e Gás 

Natural. Plataformas de Petróleo. Risco Operacional. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

This work aims to identify and assess potential major risks (huge consequences), existing 

decommissioning performed in the petroleum industry in offshore environment of a fixed unit 

of maritime exploration and production of kind jacket located in the Campos Basin with water 

depths of 150 meters. Will be addressed major risks and scenarios that unfold from their 

identification. According to estimates by 2001 there were about 8,000 offshore oil platforms 

and 700 rigs drilling exploratory wells in over 500 fields under development in more than 100 

countries. In the next twenty years is expected to more than 6,500 platforms and facilities will 

be decommissioned at an estimated cost 29-40 billion dollars. However, it is good to 

remember that decommissioning operation of a maritime unit fixed proportion to the scope of 

this work and in the same situation and location, has not yet to be performed by any operator  

in our country.  

 

 

Keywords: Decommissioning. Exploration and Production of Petroleum. Petroleum and 

Natural Gas. Petroleum Platform. Operational Risk.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 

Descomissionamento - [De descomissionar  + mento]. A palavra que lhe deu origem, 

comissionamento, é derivada do verbo comissionar, e pode ser entendida como o ato que 

significa encarregar de comissões. Procurando mais amiúde, um significado da palavra 

comissão, chega-se à palavra incumbência. Sendo assim, pode ser interpretado e entendido, 

que sempre ao se iniciar um empreendimento, no caso de uma obra de engenharia de grande 

porte, o início de produção de uma plataforma de petróleo, há a necessidade de “ser criado” 

um ambiente aonde a produção será iniciada, e como são e também quais e quantas são as 

partes envolvidas e suas respectivas atribuições. Ao se fazer o caminho inverso, inicia-se aí a 

fase do descomissionamento que é desfazer o que foi criado no ciclo natural de vida, melhor 

dizendo, de uma unidade. O uso do prefixo des dá a ideia, de uma operação em sentido 

reverso.  

Oliveira (2004) define uma ação bem executada no meio offhsore como:  

 

o sucesso nas operações desempenhadas em unidades marítimas de exploração e 

produção de petróleo está diretamente relacionado a um bom programa de segurança 

operacional aplicados nestas unidades. O propósito primário de um programa de 

segurança operacional é identificar previamente as causas dos acidentes para as 

perdas humanas, perdas econômicas e perdas ambientais, buscando minimizar o 

número de acidentes nas operações em plataformas marítimas. 

 

De acordo com Berger (2000), o bom controle e gerenciamento dos processos e 

sistemas atuantes nas plataformas marítimas são responsáveis pelo aumento da confiança, 

pelos funcionários, no êxito das operações. 

Muito embora as operações de descomissionamento a serem realizadas no Brasil sejam 

em número limitado, quando comparadas com outros países, principalmente EUA,  Noruega e 

Reino Unido, em que a atividade petrolífera marítima já vem de longa data,  o assunto merece 

ser objeto de estudo aprofundado, mormente em razão de que produção nacional se concentra, 

preponderantemente, em nossa plataforma continental, e as normas brasileiras nesse aspecto, 

sob o ponto de vista da análise e avaliação do risco, inexistem, embora hajm previsões que  já 

apontam a necessidade de se executar os primeiros programas de descomissionamento em 
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curto e médio prazos (em até vinte anos). A ABNT,  bem como a ANP,  não contemplam a 

questão, pontualmente, sobre a forma (metodologia) que os riscos envolvidos devem ser 

avaliados. Existem,  por parte da agência reguladora, diretrizes que devem ser seguidas no 

abandono de um poço, o que não significa, muitas vezes, o descomissionamento da unidade.  

Com relação ao órgão ambiental, IBAMA, apenas é solicitado no Termo de Referencia para as 

unidades a serem licenciadas através de estudos de impactos ambientais (para obtenção de 

Licença), como ação mitigadora na eminencia de Projeto de Desevativação que nada mais é 

que descrever o descomissionamento relativo ao arranjo submarino da mesma. Entretanto, 

salvo melhor juízo, não existe um obra literaria referenciando o assunto. 

No Estado da Bahia, no Campo de Dom João Mar, que foi descoberto em 1954 e 

parcialmente desativado em 2002, já ocorreram processos de descomissionamento em 

ambiente offhsore de estruturas fixas, mas face as suas facilidades operacionais (lâminas 

d`água rasas, unidades de pequeno porte e plantas de processo de baixa complexidade) não 

podem ser considerados como sendo referência em relação a operação de descomissionamento 

na costa do Brasil, para efeito deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 01 - Visão geral do descomissionamento do campo de Dom João Mar (BA) 

                    Fonte: PETROBRAS (2003) 

     

A experiência internacional sobre o tema descomissionamento em operações offshore 

se concentra nas operações da Noruega e do Reino Unido no Mar do Norte, em sua maior 
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parte, e dos EUA, no Golfo do México (GOM), pois nesses países alguns campos já se 

mostraram comercialmente inviáveis, o que fez com que as operadoras optassem pelo 

descomissionamento, independente do seu tipo, das unidades lá existentes. 

Os motivos mais usuais que justificam a decisão do descomissionamento, segundo 

especialistas, são três: o descomissionamento por razões econômicas (caracterizado pela 

inviabilidade econômica de se manter a produção em bases comerciais que pode ter a origem 

em diversos fatores, tais como preço do petróleo, disponibilidade e custos dos equipamentos e 

serviços, aumento de tributação etc.), o descomissionamento por razões técnicas (esgotamento 

das reservas, obstáculos técnico-operacionais ou tecnológicos que impeçam ou onerem 

sobremaneira a continuidade da produção) e o descomissionamento por razões políticas  (seja 

do próprio investidor, porque decide redefinir prioridades e planos de negócio, fatores 

externos,  tais como guerras, alteração de políticas energéticas, políticas de preservação do 

meio ambiente,  estabelecimento de restrições para a atuação em certas áreas em função de 

outros interesses estratégicos etc). 

Será concentrada nesta análise a questão da operação de descomissionamento, 

realizada em poços no mar de uma estrutura fixa, decorrente da produção cujas reservas se 

esgotaram . 

Esta dissertação não tem,  e não pode ter, a ambição de esgotar o assunto,  quer seja 

por sua extrema complexidade,  mas almeja,  pelo menos,  dar uma contribuição ao tema da 

apresentação dos riscos no descomissionamento de plataformas marítimas fixas para a 

produção de petróleo e gás,  com o objetivo de auxiliar no seu aperfeiçoamento,  em razão da 

relevância estratégica que a produção de hidrocarbonetos no mar possui para os  países em 

desenvolvimento,  notadamente o Brasil e países sul-americanos e da costa atlântica da África, 

bem como, para a comunidade internacional. 

O termo abandono,  algumas  vezes, também foi utilizado nas ferramentas de busca, 

como forma de aumentar a possibilidade do retorno de informações desejadas.  

Não se pode esquecer  que o processo de descomissionamento é o elo entre o passado 

e o futuro da unidade.  

E é exatamente pensando em termos de futuro que o instrumento do 

descomissionamento vai atuar.  A atividade econômica não pode ter um caráter focado apenas 

nos ganhos pecuniários. Não é possível imaginar que, após o esgotamento dos recursos do 

local explorado, ou que com o fim do interesse econômico naquele local, ele seja 

simplesmente abandonado,  segundo Gomes (2006). 
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No processo de descomssionamento, não se pode deixar de esquecer de uma área  

também bastante expressiva que é a reutilização do material, no caso da opção de remoção 

total.     

A reutilização é uma opção bastante utilizada no Golfo do México, onde, 

aproximadamente, 10% das jaquetas  (geralmente  em lâminas d’água inferiores a 90 metros e 

acima dos 15 anos de operação) são descomissionadas e 20% dos topsides já foram 

reutilizados.  As operadoras consideram a reutilização, em alguns casos, devido às economias 

decorrentes da antecipação de prazos de desenvolvimento e aos eventuais benefícios 

ambientais  (MINERALS MANAGEMENT SERVICE, 2007). 

 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

Considerada ainda a maior reserva petrolífera da Plataforma Continental Brasileira ,em 

operação, a Bacia de Campos tem cerca de 100 mil quilômetros quadrados e se estende do 

estado do Espírito Santo nas imediações da cidade de Vitória, até Arraial do Cabo, no litoral 

norte do Estado do Rio de Janeiro, abragendo uma área de influência de dois Estados e vários 

Municpios.  Atualmente é responsável por aproximadamente 84% da produção nacional de 

petróleo.  

Em 2007,  a Bacia de Campos completou 30 anos de produção e abriga ainda cerca de 

80% das reservas de petróleo já descobertas pela Petrobras no Brasil. Hoje em dia são 

extraídos diariamente cerca de 1,49 milhão de barris de óleo e 22 milhões de metros cúbicos 

de gás e as previsões para 2010  é de estar produzindo 1,8 milhão de barris de óleo por dia e 

34,6 milhões de metros cúbicos de gás.  

A exploração da Bacia de Campos começou  no final de 1976,  com o poço 1-RJS-9-

A, que deu origem ao campo de Garoupa, situado em lâmina d`água de 100 metros. Já a 

produção comercial começou em agosto de 1977, através do poço 3-EM-1-RJS, com vazão de 

10 mil barris/dia, no campo de Enchova.  

Por se tratar de águas hoje consideradas rasas,  as primeiras plataformas construídas 

eram do tipo fixas,  que consistem em jaquetas assentadas no fundo do oceano. No entanto, 

levantamentos sísmicos de superfície  indicavam a existência de grandes estruturas favoráveis 

à ocorrência de petróleo em lâminas d`água superiores a 200 metros de profundidade.   
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Para se ter uma ideia da contribuição da Bacia de Campos para o Brasil, em 1981, 

quando o consumo nacional de petróleo era de apenas 1 milhão 117 mil barris por dia, o 

Brasil gastou 11,7 bilhões de dólares com importações de petróleo. 

Na época, o país produzia apenas 213 mil barris por dia - cerca de 19% do volume 

necessário para suprir a demanda interna.  Hoje, o consumo interno gira em torno de 1 milhão 

e 800 mil barris por dia e,  com o preço do Brent no mercado a US$ 70 por barril,  se tivesse 

que importar esse volume, o gasto em divisas seria da ordem de US$ 104 milhões por dia.  

O Campo de Barracuda foi desenvolvido em etapas: Sistema Piloto (já desativado) e 

Sistema Definitivo. O Sistema inclui um total de 34 poços, sendo 20 produtores e 14 injetores.  

Estão considerados, neste total, 8 poços do campo pertencente ao Sistema Piloto. Está prevista 

a perfuração de mais 7 poços (4 produtores e 3 injetores) e aproveitamento de um poço 

existente como injetor, que compreendem o Desenvolvimento Complementar do Campo e, 

ainda, um poço para adensamento de malha do Campo de Barracuda. 

O Campo de Caratinga foi desenvolvido em etapas: Sistema Piloto (já desativado) e 

Sistema Definitivo. O Sistema inclui atualmente um total de 21 poços, sendo 13 produtores, 

incluindo 1 poço adicional de adensamento de malha a partir de setembro de 2006 e 8 

injetores. Està prevista, ainda, a perfuração de mais dois poços produtores para adensamento 

de malha. A mesma estrutura financeira e contrato de engenharia desenvolvidos para 

implantar o Sistema Definitivo de Barracuda foram utilizados em Caratinga 

Em 1985, foi descoberto o primeiro campo gigante do país, o Albacora, em águas com 

mais de 300 metros de profundidade. O arranjo submarino consiste de 32 poços (17 

produtores e 15 injetores) interligados através de linhas flexíveis às plataformas de produção 

P-25 e P-31. Posteriormente ao ano de 1985 foram localizados os também gigantes Marlim e 

Barracuda. A partir daí, a Petrobras investiu em pesquisas para exploração em águas 

profundas, tornando-se líder mundial neste tipo de exploração 

Dos 55 campos existentes hoje na Bacia de Campos, 36 são considerados maduros, ou 

seja, já atingiram o pico de produção. Para aumentar ao máximo a vida útil dessas áreas a 

Petrobras aplica novas tecnologias e consegue um aumento de 3% no fator de recuperação de 

óleo na bacia como um todo, entre 2004 e 2006 (PETROBRAS, 2009).  

Em virtude da recente, e ainda não executada operação de descomissionamento no 

Brasil, e principalmente inédita no cenário na Bacia de Campos, em unidades offshore fixas 

de exploração e produção, e também, devido à crescente e contínua demanda das operações de 

prospecção e produção de petróleo no Brasil,  em particular,  em ambiente offshore é uma 
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preocupação cada vez maior,  ao redor do mundo,  identificar e avaliar os riscos, em especial 

os grandes, decorrentes de descomissionamento,  principalmente como poluição marítima, 

acidentes de grandes proporções em função do ambiente aonde ocorre tal operação. Este 

estudo visa a contribuir, se possível, para eliminar e/ou mitigar eventos indesejáveis em 

ambientes de trabalho com  tais características,  e também,  leva a um quadro pela busca de 

melhores condições de segurança , no dia a dia.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

  

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

 

Avaliar os grandes riscos e suas magnitudes no descomissionamento de uma 

plataforma fixa de exploração e produção de petróleo e gás. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Apresentar ao leitor a realidade de uma operação de descomissionamento de uma 

estrutura offshore fixa, a sua importância, aspectos  e os critérios adotados para 

esta decisão. 

 Analisar a operação de descomissionamento em uma estrutura fixa de produção e 

de como são desenvolvidas as tarefas de trabalho em seu interior;. 

 Avaliar a magnitude do riscos no descomissionamento de uma plataforma fixa e na 

possibilidade de vazamento de óleo. 

 Assegurar a vida humanda no planejamento das ações de descomissionamento. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
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Considerando a amplitude das discussões que envolvem o tema descomissionamento , 

o presente estudo estará delimitado ao contexto dos riscos maiores, que serão identificados 

com auxílio de uma ferramenta clássica de análise de risco chamda, WHAT IF. Com a 

exiguidade de tempo para analisar de forma multidisciplinar outras  questões presentes no 

processo de descomissionamento, deixa-se de apreciar, neste momento, todas as vertentes 

envolvidas nesta questão e de grande relevância para a sociedade, e será fixada 

especificamente com o foco na área técnica da operação. 

Muito embora as questões técnicas referentes ao descomissionamento tenham sido 

reproduzidas de forma completa, no presente trabalho, o estudo estará restringido, 

exclusivamente, às atividades que ocorrerão na área limítrofe da operação, ou seja, offshore. 

O tema requer e comporta diferentes análises sobre questões técnicas de engenharia, 

econômico-financeiras, de biologia, não tendo sido possível o aprofundamento nestas face ao 

período estabelecido para elaboração do presente trabalho. 

O campo de pesquisa que está delimitado neste trabalho se encontra na avaliação das 

operações de descomissionamento de plataforma fixa de exploração e produção de petróleo e 

gás,  em atividade no Brasil,  mais especificamente na Bacia de Campos. 

 

 

1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

Sendo movido principalmente pela produção antieconômica, num primeiro momento, 

mas também por razões estratégicas do operador e eventualmente, em alguns casos, pela 

mudança da matriz energética, o descomissionamento “ganha” cada vez mais importância no 

processo de exploração e produção offshore. 

Considerando que se espera realizar operações de descomissionamento de mais de 

6500 plataformas e instalações offshore até 2025, a um custo estimado de US$ 20 a 40 

bilhões, segundo Coleman (1998)1. 

Segundo estimativas (Figura 02), há mais de 7270 plataformas marítimas em todo 

mundo, sendo 340 na América do Sul, cerca de 105 no Brasil e 549 na Costa Atlântica da 

África. 

                                                 

1 COLEMAN, 1998 apud FERREIRA; SUSLICK, op. cit., p.23. 
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 Figura 02 - Número mundial de plataformas2 

 Fonte: Ferreira e Suslick (2000, p.22)  

 

Das 105 plataformas situadas no Brasil, estima-se que mais de 50% devam ser 

descomissionadas num prazo máximo de até 20 anos. 

Considerando os sistemas de produção offshore, Ruivo (2001) considera  a 

importância do Brasil em relação à distribuição geográfica das grandes plataformas, onde o 

descomissionamento enfrentará os maiores desafios   

Do ponto de vista das razões para o abandono, Luczynski (2002) considera diversos 

fatores que podem contribuir para o abandono, a não ser quando a legislação do concedente 

assim o obriga. Quando o abandono é definido como mais um custo do projeto, ele pode ser 

classificado ao mesmo tempo de despesa  indireta em offshore, devido ser necessário 

empregar equipamento submarino, pessoal e equipamento de apoio (por hora), e também 

como despesa indireta, pois a desativação pode requerer o aluguel de equipamentos (por 

hora). 

Quanto ao impacto dos custos de abandono, Santos et al. (2006) afirmam que o 

mesmo nos empreendimentos petrolíferos offshore pode ter efeitos significativos sobre a 

economia dos países, o meio ambiente marinho e os ecossistemas a ele relacionados, à 

qualidade de vida, às atividades econômicas das populações costeiras,  viabilidade econômica 

dos próprios projetos de exploração e produção offshore. Torna-se necessário avaliar os riscos 

sobre o tema no Brasil, trazendo como experiência a análise das informações obtidas em 

condições de operação similares que já ocorreram ao redor do mundo. 
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Finalmente, sob o ponto de vista de Mello (2006), a importância desta operação é que 

o mundo ainda depende dos combustíveis fósseis para atender a mais de 60% de suas 

necessidades energéticas e que a produção marítima de hidrocarbonetos tornou-se essencial 

para suprir as demandas brasileiras e da sociedade mundial, substituindo parcialmente o 

carvão mineral. 

Fiéis aos propósitos eminentes fez com que se despertasse para a necessidade de uma 

regulamentação por parte dos entes federativos (legislativo, executivos e Judiciario), e chamar 

a atenção do leitor para a cumplicidade do tema abordado e a falta de doutrinas literária para o 

referenciado assunto. 

 

1.6 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

Segundo Ruivo (2001), os desafios técnicos apresentados no descomissionamento das 

instalações offshore de produção de petróleo e gás são iguais, e em alguns aspectos, até mais 

complexos que aqueles existentes nas fases iniciais de construção. Apesar de já existir um 

considerável arcabouço no descomissionamento de pequenas estruturas de aço, os principais 

desafios se apresentam nas grandes instalações de produção presentes em maiores lâminas de 

água.  

Neste aspecto, a pesquisa tem como contribuição a análise da seguinte questão: 

 

- Quais os principais impactos ao meio ambiente, às pessoas e a segurança dos 

equipamentos (linhas de óleo e gás, ferramentas e instalações) de uma operação de 

descomissionamento de uma plataforma de exploração e produção de petróleo fixa offshore, 

instalada em uma lâmina d’água de aproximadamente 150 metros? 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo é desenvolvido em seis capítulos, onde este primeiro capítulo 

apresenta os aspectos introdutórios gerais sobre os assuntos abordados, citando os pontos de 

relevância, os objetivos pretendidos, suas limitações, questões pesquisadas, organização e a 

importância do estudo realizado. 
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No segundo capítulo, é abordada a fundamentação teórica, mostrando o arcabouço de 

uma operação de descomissionamento e variáveis envolvidas, contexto geográfico e são dadas 

informações relevantes a respeito dos locais onde as plataformas offshore fixas se encontram.  

São apresentados, também, o avanço e os históricos das plataformas fixas, suas características 

e componentes.   

No terceiro capítulo, discorre-se sobre a pesquisa realizada, sua classificação, bases de 

consulta e palavras-chave utilizadas no seu desenvolvimento. Também é apresentado um 

quantitativo a respeito do material lido e o efetivamente utilizado no decorrer do estudo. 

No quarto capítulo, são abordados: o processo de descomissionamento, tipos, subtipos, 

ações, custos, etapas, vantagens e desvantagens. 

No quinto capítulo, o tema são os grandes riscos possíveis de se encontrar na operação 

de descomissionamento e as etapas existentes em um programa de gerenciamento de risco e 

suas definições. 

No sexto capítulo, são apresentadas as conclusões e questões do estudo, bem como 

considerações e contribuições para estudos futuros. 

No sétimo capítulo se encontra a conclusão, e contribuições do presente estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Há algum tempo,  por quase seis décadas, o processo de exploração e produção de 

petróleo e gás se faz presente em ambiente offshore. 

De acordo com Alghamdi (2005), a primeira plataforma fixa foi construída em 1947 

no Golfo do México em uma lâmina d` água de 5 metros e a uma distância da costa de 20 km. 

Hoje, existem mais de  6800 unidades deste tipo distribuídas em 53 países, sendo que, no 

mínimo, 4000 estão somente nos Estados Unidos.  

Mais de meio século depois, e à uma taxa de remoção de 150 unidades por ano, tendo 

sido o ano de 2008 o que apresentou o maior número de remoções e com o decréscimo de 

produção dos campos, se está diante de uma nova realidade. Estima-se que o custo, para 

realizar essas operações em valores atuais, seriam entre US$ 29 e US$ 40 bilhões, não 

levando em conta eventuais custos adicionais em virtude de atrasos das mais diversas 

naturezas neste tipo de  operação. 

Pela magnitude dos valores e outros fatores envolvidos (estratégia da empresa dona da 

unidade, mudança da matriz energética do País, fatores políticos e pela escassez de 

disponibilidade das instalações envolvidas de apoio – guindastes especiais, super rebocadores, 

etc) é que se pode vislumbrar o que envolve o  descomissionamento. 

A ação de descomissionar no seguimento offshore é relativamente nova, por volta de 

quarenta anos, e por que não dizer de certa forma ainda desconhecida, em particular no Brasil 

onde uma operação de tal porte, estrutura fixa na Bacia de Campos, nunca foi realizada. 

Do ponto de vista de Ruivo (2001),  pode-se dividir o processo de 

descomissionamento de sistemas de produção offshore em quatro estágios distintos, segundo a 

UKOOA (1995): 

 

 Desenvolvimento, avaliação e seleção de opções, elaboração de um processo 

detalhado, incluindo considerações de engenharia e segurança. 

 Encerramento da produção de óleo e/ou gás e, tamponamento e abandono de 

poços. 

 Remoção de toda ou partes da estrutura offshore (na maioria dos casos). 

 Disposição ou reciclagem dos equipamentos removidos. 
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As inter-relações existentes são bastante acentuadas, já que envolvem circunstâncias 

em que a variável independente é o tempo, não somente o cronológico, mas o das condições 

climáticas principalmente. As demais requerem níveis de atenção redobrados, pois envolvem 

peças de grandes dimensões e pesos que, em muitos casos, estão submetidos a grandes 

tensões, pressões e algumas das vezes ligados a dispositivos de altas tensões, que em 

determinadas ocasiões se encontram com a sua integridade comprometida, pois a 

agressividade do meio (corrosão) promove desgastes excessivos das mesmas por maiores e 

melhores que sejam os mecanismos existentes para combatê-la. Citar as demais variáveis diz 

respeito à movimentação das peças, isolamento dos sistemas do processo e à análise 

minuciosa da operação como um todo, quer seja na parte operacional, financeira ou 

administrativa. 

Do ponto de vista das tecnologias utilizadas no processo de descomissionamento, 

segundo Luczynski (2002), no caso brasileiro, embora as tecnologias de desativação e 

remoção de plataformas sejam conhecidas, não há estudos sobre os reflexos dos custos do 

abandono na estrutura de produção de petróleo e gás. 

O primeiro processo documentado de descomissionamento offshore data de 1973 e foi 

realizado no Golfo do México. O processo que envolvia esta operação, cuja repercussão na 

mídia ganhou mais notoriedade, foi o que ocorreu no período compreendido entre 1991 e 

1999, com uma unidade da SHELL no Mar do Norte, Brent Spar. 

Sob o ponto de vista do conhecimento da operação, Griffin (1998) coloca que se pode 

perceber que nem a operadora  nem o Governo do Reino Unido estavam aptos para lidar com 

um programa de descomissionamento total.   

A relevância do descomissionamento também diz respeito aos efeitos que podem ser 

gerados, quando não é executado com os devidos cuidados. Acidentes de grandes proporções 

podem ocorrer gerando óbitos e também vazamentos de petróleo ou gás em grande 

quantidade.  

O cenário ainda inédito, que é encontrado para esta situação, faz com que ainda não 

existam, por parte do órgão regulador, ANP, do principal órgão técnico do Brasil, ABNT, e 

nem por parte da principal operadora nacional, PETROBRAS, quaisquer normas ou 

procedimentos que possam referenciar tal ação com focos mais amplos. O que existe são 

portarias da ANP, dentre elas a 114/2001 e resoluções, como a 27/2006,  que fazem referência 

ao abandono de poço, que é apenas um subprocesso dentro das complexas atividades 

necessárias, para realizar o descomissionamento. 
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É importante também citar que até mesmo o vocábulo descomissionamento não é 

utilizado pela agência reguladora, e sim a expressão  “Desativação de Instalações’’. 

A ANP (2010), sob o ponto de vista da agência, define o termo descomissionamento 

como: 

 

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 dos equipamentos. Pode ser descrito como a melhor maneira de encerrar a 

operação de produção no final da vida produtiva de um campo petrolífero. É 

essencialmente multidisciplinar, pois requer um método detalhado e ponderado com 

diversas áreas da engenharia (ambiental, financeira e segurança do trabalho), política 

e bem-estar social.  

 

Além de todos os elementos citados anteriormente, os erros humanos são de relevante 

contribuição no processo de descomissionamento.  

Do ponto de vista dos erros humanos, de acordo com Oliveira (2004) as causas dos 

erros humanos no desempenho de atividades que oferecem  altíssimos riscos aos funcionários 

envolvidos são reflexos de procedimentos errôneos, falta de capacidade, falta de 

conhecimento no desempenho da função e, muitas vezes, falta de treinamento e 

conscientização dos funcionários. Além dos fatores dispostos anteriormente, Freitas et al. 

(2001) apontam o cansaço e isolamento como fatores preponderantes no agravamento dos 

acidentes em plataformas petrolíferas.  

 

2.1 O INÍCIO DA ATIVIDADE DE PRODUÇÃO OFFSHORE  

 

 

Sem a inspiração e a ousadia dos exploracionistas brasileiros a auto-suficiência seria 

apenas um sonho. Eles buscaram óleo onde ninguém jamais havia tentado e desbravaram a 

fronteira da plataforma continental, abrindo caminho para o futuro da indústria de petróleo no 

Brasil. A descoberta das reservas marítimas aguçou a determinação dos engenheiros e técnicos 

da área de produção. Se o óleo estava no mar, era preciso remover obstáculos e desenvolver 

tecnologias para transformar o sonho em realidade.E assim foi feito. 

 A corrida em direção ao mar foi vital para o sucesso da companhia. Os campos 

marítimos respondem, hoje, pela maior parte da produção da Petrobras. Mas não foi uma 

decisão fácil. Na década de 60, quando foram dados os primeiros passos nessa direção, o custo 

da produção no mar era muito alto em relação ao preço final do barril. Poucas empresas 
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haviam tentado esse caminho. Hoje, mais de 85% do óleo produzido vêm da plataforma 

continental. 

 A descoberta do campo terrestre de Carmópolis, em Sergipe, em 1963, tinha 

comprovado a competência dos exploracionistas brasileiros e afastado o pessimismo das 

equipes comandadas por Walter Link, ao sair do comando da Exploração da Petrobras, em 

1961. No polêmico Relatório Link, o geólogo americano dizia não acreditar na existência de 

grandes volumes de óleo no subsolo das bacias terrestres brasileiras e que a companhia faria 

melhor se procurasse em outros países. 

 Carmópolis realimentou as esperanças nas pesquisas em terra. Considerado 

gigante, é ainda hoje o maior campo terrestre brasileiro, somando mais de 500 milhões de 

barris equivalentes de óleo e gás natural, entre produção acumulada e reservas totais 

remanescentes. Mas o sucesso não foi repetido nos anos seguintes. Ao fim da década, tudo 

indicava que os campos terrestres não seriam capazes de atender nem de acompanhar o 

aumento da demanda do país, impulsionada pelas altas taxas de crescimento da economia. 

 Em 1967, a produção não chegava a 150 mil bpd e as importações já passavam 

de 200 mil bpd. O déficit crescia e pressionava a Petrobras a encontrar uma solução. O 

geólogo Pedro de Moura havia assumido o Departamento de Exploração (Depex), no lugar de 

Link, determinado a provar que o americano estava errado. Teve sucesso em Sergipe, mas 

preferiu olhar para frente. Naquele ano, o Conselho de Administração da Petrobras concordou 

com sua recomendação e decidiu direcionar a exploração para a plataforma continental. 

 Em 1968, ao perfurar o segundo poço submarino do país, já sob o comando do 

geólogo Carlos Walter, o Depex descobria o campo de Guaricema,no litoral de Sergipe, e 

mudava para  sempre a trajetória da companhia (PETROBRAS, 2006).  

 

2.1.1 A Bacia de Campos - Primeiras Descobertas 

 

  A descoberta de Guaricema, em 1968, renovou a esperança de que o Brasil 

poderia, realmente, tornar-se auto-suficiente. O campo abria uma nova fronteira.Mostrava que 

o caminho poderia ser a plataforma continental. Os primeiros anos que se seguiram a essa 

descoberta, porém,não justificaram o entusiasmo inicial. Na época, a direção da companhia 

chegou até mesmo a cogitar a suspensão das atividades exploratórias no mar. Mas a crise de 
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1973 e a resistência dos técnicos do antigo Departamento de Exploração (Depex) a abandonar 

as bacias marítimas acabaram prevalecendo (PETROBRAS, 2006). 

A insistência compensou. O trabalho intenso da exploração no mar conduziria, naquele 

ano, às descobertas dos campos de Robalo e Camorim, em Sergipe, e de Ubarana, no Rio 

Grande do Norte. Renovava- se a esperança nas reservas marítimas. Em 1974, enquanto a 

maioria dos brasileiros assistia à Copa do Mundo de futebol pela televisão, os exploracionistas 

quebravam a cabeça para descobrir onde estaria o óleo da plataforma continental. Nesse 

mesmo ano, a companhia descobria o campo de Mero, no litoral de Alagoas, e outro na foz do 

rio Vaza-Barris, em Sergipe.Em novembro, enfim, a empresa confirmava a descoberta do 

campo de Garoupa, primeiro de uma série que revelaria o grande potencial da Bacia de 

Campos (PETROBRAS, 2006). 

  A euforia tomou conta do governo e da imprensa. No Senado Federal, os discursos 

previam que Garoupa triplicaria a produção nacional, então na casa dos 200 mil barris por dia, 

e que em dois anos a Petrobras estaria produzindo 80% do óleo consumido pelo país.A nova 

descoberta era festejada como a solução para o problema da dependência externa de petróleo. 

Não chegou a tanto. Mas logo em seguida eram descobertos os campos de Pargo, Bagre, 

Badejo, Namorado, Cherne, Enchova e outros em águas rasas da Bacia de Campos. Apesar de 

relevantes, os campos não eram suficientes para atender ao aumento do consumo nacional que 

já chegava perto de um milhão de barris por dia (PETROBRAS, 2006). 

O segundo choque, em 1979, acabou pressionando ainda mais a companhia para que 

fossem encontradas novas acumulações de óleo. As opções eram ampliar a exploração em 

águas rasas, onde não haviam sido encontrados campos gigantes, ou ir para águas profundas, 

onde as pesquisas realizadas pelos exploracionistas indicavam a possibilidade de haver 

grandes acumulações. O problema era que não havia sequer tecnologia para produzir em 

lâminas d’água acima de 400 metros. Mas o instinto desbravador dos geólogos e geofísicos 

falou mais alto (PETROBRAS, 2006). 

 Ao longo de quase quatro décadas de exploração e produção, a Bacia de Campos 

apresenta relevante contribuição técnica para a indústria do petróleo, em especial para a 

comunidade internacional atuando no segmento offshore uma prévia da capacidade dos 

engenheiros e geólgos da PETROBRAS, que ao longo dos anos só fez aumentar.  

Na época, a companhia já dispunha de equipes experientes em exploração e produção 

no mar e era pioneira em produção em águas cada vez mais profundas. Novas tecnologias 
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exploratórias recém-criadas e em início de utilização no mundo já estavam sendo testadas pela 

Petrobras, como, por exemplo, a detecção na sísmica das anomalias chamadas bright spot, que 

permitem interpretar a presença de petróleo antes mesmo da perfuração. 

Depois de avaliar cuidadosamente os riscos, a Exploração seguiu em frente e foi 

recompensada. Em 1984,era descoberto Albacora, o primeiro campo gigante do país em águas 

profundas.Nos anos seguintes, vieram Marlim, Marlim Sul, Marlim Leste, Barracuda e 

Caratinga. Como resultado, ao fim da década de 80, as reservas haviam quase quadruplicado, 

passando de 1,28 bilhão de barris, em 1979, para 4,8 bilhões, em 1989. E a produção chegaria 

a 596 mil barris por dia. 

As decisões ousadas tomadas pelos exploracionistas na época, baseadas no seu 

conhecimento, capacitação e ousadia, aliadas à competência dos técnicos de produção – que 

precisaram inventar soluções para extrair petróleo em águas profundas –, foram essenciais 

para a conquista da auto-suficiência. É importante lembrar que se o Brasil é, hoje, auto-

suficiente em petróleo, a maior contribuição vem das bacias marítimas. Em especial, a Bacia 

de Campos, que responde hoje por 84% da produção nacional, a maior parte vinda de campos 

gigantes em águas profundas (PETROBRAS, 2006). 

 A Bacia de Campos é a bacia petrolífera que mais produz na margem continental 

brasileira, respondendo atualmente por mais de 80% da produção nacional de petróleo. A 

exploração da Bacia de Campos ganhou impulso em 1974, com a descoberta do Campo de 

Garoupa. Entretanto, a sua produção comercial predominantemente de petróleo pesado teve 

início somente em 1977, no Campo de Enchova. 

            Essa bacia estende-se por 100 mil quilômetros quadrados do Estado do Espírito Santo, 

nas imediações da cidade de Vitória, até Arraial do Cabo, no litoral norte do Estado do Rio de 

Janeiro onde a Petrobras montou um dos maiores complexos petrolíferos do mundo.  

         No entanto, quando se tratam de jazidas em reservatórios do Pré-Sal, a Bacia de Campos 

perde em importância para a Bacia de Santos, onde tem ocorrido descobertas com volumes 

gigantescos de óleo leve e gás natural.  

       As antigas descobertas no Pré-Sal na Bacia de Campos em águas rasas, campos de 

Badejo, Pampo, Trilha, Linguado, produzem há mais de 20 anos e estão em acelerado 

processo de exaustão da produção. Recentemente no Campo de Jubarte, situado em frente ao 

litoral do Espírito Santo, teve início, em setembro de 2008, a produção do primeiro poço do 

Pré-Sal em águas profundas. O poço está interligado à plataforma P-34, que entrou em 

operação no final de 2006, no Espírito Santo recebendo e processando petróleo produzido de 
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reservatórios pós-salíferos. A produção de Jubarte no pré-sal deverá ficar um pouco acima dos 

10 mil barris diários de petróleo, com o seu sistema funcionando como um teste de longa 

duração. 

 

2.1.2 A Bacia de Campos - Principais Marcos 

 

Abaixo são apresentados  que servem como marcos para a PETROBRAS no 

desenvolvimento dessa área e o surgimento dos seus respectivos campos, muito embora o 

primeiro passo da caminhada tenha sido dado como dito anteriormente no Nordeste, mais 

especificamente no estado de Sergipe  
 

A Primeira Descoberta no Mar -1968 

 

 

                                    Figura 03 - Plataforma elevatória P-1, primeira plataforma  móvel 

                                    de perfuração da Petrobras  construída nos anos de 1967 e 1968 

                        Fonte: PETROBRAS (2008) 

 

Realizada a primeira descoberta de petróleo no mar, no Campo de Guaricema, Sergipe. 

A plataforma Petrobras 1 (P-1) é construída pela Companhia de Comércio e Navegação no 

Estaleiro Mauá, em Niterói (RJ), com o projeto da The Offshore Co. e Petroleum Consultants, 

de Houston (EUA). A P-1 deu início às atividades de perfuração no estado de Sergipe e foi a 

primeira plataforma de perfuração flutuante construída no Brasil, equipada com uma sonda 

capaz de perfurar poços de até 4 mil metros. 

 

 

O Início da Produção - 1974/1975/1977 
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-  

                                             Figura 04 - A plataforma Sedco 135-D foi a primeira 

                                             plataforma  a produzir no Campo de Enchova, na Bacia  

                                             de Campos 

                                             Fonte: PETROBRAS (2008) 

 

Em 1974, é descoberto petróleo na Bacia de Campos (RJ), no Campo de Garoupa. Em 

1975, o governo federal autoriza a assinatura de contratos de serviços com cláusula de risco, o 

que permitiu a participação de empresas privadas na exploração. Por este contrato, as 

empresas investiam em exploração e, caso tivessem sucesso, receberiam os investimentos 

realizados e um prêmio em petróleo ou em dinheiro, mas a produção seria operada pela 

Petrobras. Houve apenas uma pequena descoberta na Bacia de Santos com a aplicação deste 

tipo de contrato. Em 1977, entra em operação o Campo de Enchova, o primeiro a produzir na 

Bacia de Campos, com a utilização do Sistema de Produção Antecipada. Pela primeira vez 

produz-se no Brasil a 120 metros de lâmina d’água. No final do anos 70, essa era considerada 

uma grande profundidade. 

Sistema de Produção Antecipada - 1981 

 

 
                                              Figura 05 - Sistemas de produção antecipada na Bacia 

                                              de Campos (RJ). 

                                              Fonte: PETROBRAS (2008) 
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Instalados na Bacia de Campos, os Sistemas de Produção Antecipada possuíam 

tecnologia desenvolvida por técnicos da Petrobras que consistiam na utilização de uma 

plataforma de perfuração adaptada para produção, com o objetivo de antecipar a produção 

enquanto se construiria a plataforma definitiva, que demandaria muito tempo e, com isso, 

fazer caixa para investimentos. Possibilitava ainda a obtenção de informações do 

comportamento do reservatório para maior segurança no projeto definitivo de produção. 

Albacora. Descoberto o Primeiro Campo Gigante - 1984 

 

 

                                                        Figura 06 - Manifold de Albacora, imagem atual 

                                                        Fonte: PETROBRAS (2008) 

Descoberto Albacora, primeiro campo gigante do País, na Bacia de Campos (RJ). 

Alcançada a meta-desafio de produção de 500 mil barris diários de petróleo. 

Marlim. O Segundo Campo Gigante - 1985 

 

 

                                  Figura 07 - Na vio-Tanque, Campo de Marlim, 1992.Descoberta do  

                     Campo de Marlim, na Bacia de Campos (RJ). 

                                  Fonte: PETROBRAS (2008) 
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A Primeira Plataforma Semissubmersível  - 1994 

 

 

 

                          Figura 08 - Plataforma Petrobras 18 ( P-18) 

 

Começa a operar a primeira plataforma semissubmersível (P-18) totalmente 

desenvolvida pelos técnicos da Petrobras, no Campo de Marlim, na Bacia de Campos (RJ). 

         Roncador. O Terceiro Campo Gigante - 1996 
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                             Figura 09 -  Descoberta do campo gigante de Roncador, na Bacia de  

                            Campos (RJ). 

           O Recorde Mundial - 2000 

 

 

                         Figura 10 -  Manifold Roncador, 2000 

 

 

Petrobras produz petróleo a 1.877 metros de profundidade, no Campo de de Roncador 

é um recorde mundial. 
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         A Autossuficiência  - 2006 

 

 

                                            Figura 11- Navio-plataforma P-50 

 

O Brasil atinge a autossuficiência sustentável na produção de petróleo, com a entrada 

em operação do navio-plataforma P-50 nas novas descobertas, ocorridas em águas cada vez 

mais profundas. Com o início das operações da FPSO (Floating Production Storage 

Offloading) P-50 no campo gigante de Albacora Leste, no norte da Bacia de Campos (RJ), a 

Petrobras alcança a marca de dois milhões de barris por dia. 

Abaixo há um quadro que nos mostra a contirubuição da Bacia de Campos (RJ) em 

relação ao total produzido pelo Brasil e também pelas unidades internacionais da Petrobras.   
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            Tabela 01 - Produção mensal da Bacia de Campos em março de 2010 

. 
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2.2 AS ESTRUTURAS DE PRODUÇÃO OFFSHORE FIXAS  

 

Tabela 02 - Plataformas de Exploração e Produção na Bacia de Campos 

Contratada Petrobras 

Perfuração Produção Perfuração Produção 

SS-37  SS-39 

SS-40  SS-41 

SS-43  SS-45 

SS-46  SS-47 

SS-48  SS-49 

SS-50  SS-51 

SS-52  SS-53 

SS-54  SS-55 

SS-56  SS-57 

 

FPSO – Brasil 

FPSO – Espadarte 

FPSO – Fluminense 

FPSO – Macaé 

FPSO – Marlin Sul 

FPSO – Niterói 

FPSO – PRA 

FPSO–Rio de Janeiro 

FPSO-Rio das Ostras 

 

P -10 

P-16 

P-17 

P-23 

 

 

 

 

 

 

Flutuante 

P-07;P-08;P-09;P-12; 

P-15;P-18;P-19;P-20; 

P-25;P-26;P-27;P-31; 

P-32;P-33;P-35;P-37; 

P-40;P-43;P-47;P-48; 

P-50;P-51;P-52;P-53; 

P-54 

Contratada Petrobras 

Perfuração Produção Perfuração Produção 

SS-58  SS-59 

SS-60  SS-61 

SS-62  SS-63 

SS-64  SS-65 

SS-66  SS-67 

SS-68  SS-69 

SS-70  SS-71 

SS-72  SS-73 

SS-74  SS-75 

Vide acima Vide acima Fixas 

PCE 1;  

PCH 1 e PCH 2; 

PCP 1, PCP 2 e PCP 3; 

PNA 1 e PNA 2; 

PGP 1; 

PPG 1; 

PPM 1; 

PRA 1; 

PVM 1, PVM 2 e PVM 

3 ; 

 

Fonte: O Autor 

 

2.2.1 Tipos de Plataforma de Petróleo  

 

Segundo informações da PETROBRAS (2009), em seu site, os seguintes tipos de 

plataformas apresentados a seguir, são usados por esta companhia em suas operações 

marítimas. 
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Dependendo do tipo de seu uso, fase do processo de E & P, lâmina d’água do campo 

no qual serão instaladas, e outros fatores, os tipos de plataforma podem variar caso a caso. 

Nas ilustrações a seguir, são mostradas as suas especificidades e os  tipos de utilização.  

 

 

 

 

 

 

                                                                        Figura 12 - Plataforma  

                                                                        fixa 

Fonte: PETROBRAS 

 

Plataformas Fixas - Foram as primeiras unidades utilizadas. Têm sido as preferidas nos 

campos localizados em lâminas d`água de até 300 m. Geralmente as plataformas fixas são 

constituídas de estruturas modulares de aço, instaladas no local de operação com estacas 

cravadas no fundo do mar. As plataformas fixas são projetadas para receber todos os 

equipamentos de perfuração, estocagem de materiais, alojamento de pessoal, bem como todas 

as instalações necessárias para a produção dos poços. 

  

 

 

 

 

 
                                                                       Figura 13 - Plataforma  

                                                                      autoelevável 

Fonte: PETROBRAS 

 

Plataformas Autoeleváveis (PAs) - São constituídas, basicamente, de uma balsa 

equipada com estrutura de apoio, ou pernas, que, acionadas mecânica ou hidraulicamente, 

movimentam-se para baixo até atingirem o fundo do mar. Em seguida, inicia-se a elevação da 

plataforma acima do nível da água, a uma altura segura e fora da ação das ondas. Essas 

plataformas são móveis, sendo transportadas por rebocadores ou por propulsão própria. 

Destinam-se à perfuração de poços exploratórios na plataforma continental, em lâmina d`água 

que variam de 5m a 130m. 
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                                                                        Figura 14 - Plataforma  

                                                                       de pernas atirantadas 

 Fonte: PETROBRAS 

 

Plataforma de Pernas Atirantadas (Tension-Leg Plataform - TLP) - São unidades 

flutuantes utilizadas para a produção de petróleo. Sua estrutura é bastante semelhante à da 

plataforma semissubmersível. Porém, sua ancoragem ao fundo mar é diferente: as TLPs são 

ancoradas por estruturas tubulares, com os tendões fixos ao fundo do mar por estacas e 

mantidos esticados pelo excesso de flutuação da plataforma, o que reduz severamente os 

movimentos da mesma. Desta forma, as operações de perfuração e de completação são iguais 

às das plataformas fixas. 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Figura 15 - Plataforma 

                                                                      semissubmersível 

Fonte: PETROBRAS 

 

Plataformas Semissubmersíveis - As plataformas semissubmersíveis são compostas de 

uma estrutura de um ou mais conveses, apoiada por colunas em flutuadores submersos. Uma 

unidade flutuante sofre movimentações devido à ação das ondas, correntes e ventos, com 

possibilidade de danificar os equipamentos a serem descidos no poço. Por isso, torna-se 

necessário que ela fique posicionada na superfície do mar, dentro de um círculo com raio de 

tolerância ditado pelos equipamentos de subsuperfície, operação esta a ser realizada em 

lamina d`água. Dois tipos de sistema são responsáveis pelo posicionamento da unidade 

flutuante: o sistema de ancoragem e o sistema de posicionamento dinâmico. 
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O sistema de ancoragem é constituído de 8 a 12 âncoras e cabos e/ou correntes, 

atuando como molas que produzem esforços capazes de restaurar a posição do flutuante 

quando é modificada pela ação das ondas, ventos e correntes. No sistema de posicionamento 

dinâmico, não existe ligação física da plataforma com o fundo do mar, exceto a dos 

equipamentos de perfuração. Sensores acústicos determinam a deriva, e propulsores no casco 

acionados por computador restauram a posição da plataforma. As plataformas 

semissubmersíveis podem ou não ter propulsão própria. De qualquer forma, apresentam 

grande mobilidade, sendo as preferidas para a perfuração de poços exploratórios. 

 

 

 

 

 

                                                                   Figura 16 - Plataforma  

                                                                   tipo navio sonda  

Fonte: PETROBRAS 

 

Navios-sonda - Navio-sonda é um navio projetado para a perfuração de poços 

submarinos. Sua torre de perfuração localiza-se no centro do navio, onde uma abertura no 

casco permite a passagem da coluna de perfuração. O sistema de posicionamento do navio-

sonda, composto por sensores acústicos, propulsores e computadores, anula os efeitos do 

vento, ondas e correntes que tendem a deslocar o navio de sua posição 

. 

 

 

 

 

 

                                                                  Figura 17 – Plataforma 

                                                                 tipo navio FPSO 

 Fonte: PETROBRAS 

 

 

 

Plataformas tipo FPSO - Os FPSOs (Floating, Production, Storage and Offloading) 

são navios com capacidade para processar e armazenar o petróleo, e prover a transferência do 

petróleo e/ou gás natural. No convés do navio, é instalada um planta de processo para separar 
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e tratar os fluidos produzidos pelos poços. Depois de separado da água e do gás, o petróleo é 

armazenado nos tanques do próprio navio, sendo transferido para um navio aliviador de 

tempos  em tempos.  

 

 

 

 

 

                                                                  Figura 18 -  Plataforma  

                                                                  tipo  navio FSO 

                                                                  Fonte: PETROBRAS 

 

Plataformas tipo FSO - O navio aliviador é um petroleiro que atraca na popa da FPSO 

para receber petróleo que foi armazenado em seus tanques e transportá-lo para terra. O gás 

comprimido é enviado para terra através de gasodutos e/ou reinjetado no reservatório. Os 

maiores FPSOs têm sua capacidade de processo em torno de 200 mil barris de petróleo por 

dia, com produção associada de gás de aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos por dia. 
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Tabela 03 -  Comparativo dos tipos de Plataformas - (Características)  
Tipo de 

operação 

Tipo de unidade 

quanto a  

classificação 

Perfil de lâmina 

d`água em  que 

opera 

Efetivo de 

bordo em 

operação 

Exigências para  

operação 

da unidade   

Forma de 

propulsão 

 

Produção Fixa Rasa   Inexiste 

FPSO Rasa/Profunda  Bandeira 

Marinha 

Sociedade 

Classificadora 

Não se  desloca, 

gira em torno 

de um ponto 

fixo, chamado 

turret 

FSO Rasa/Profunda  Bandeira 

Marinha 

Sociedade 

Classificadora 

Própria 

Pernas 

Atirantadas 

Rasa   Inexiste 

Semissubmersível Rasa/Profunda  Bandeira 

Marinha 

Sociedade 

Classificadora 

Inexiste, se 

ancorada 

Perfuração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixa Rasa  Marinha Inexiste 

Navio Sonda Rasa/Profunda  Bandeira, 

Marinha 

Sociedade 

Classificadora 

Própria 

Pernas 

Atirantadas 

Rasa  Bandeira, 

Marinha 

Sociedade 

Classificadora 

Inexiste 

Plataformas 

Autoeleváveis 

Rasa  Bandeira, 

Marinha 

Sociedade 

Classificadora 

Inexiste 

Semissubmersível Rasa/Profunda  Bandeira 

,Marinha 

Sociedade 

Classificadora 

Inexiste, se 

ancorada 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Rasa – Opera em até 300 metros de profundidade  

Profunda – Opera entre 300 e 1000 metros de profundidade  
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As Sociedades Classificadoras são empresas, entidades ou organismos reconhecidos 

para atuarem em nome da Autoridade Marítima Brasileira na regularização, controle e 

certificação de embarcações nos aspectos relativos à segurança da navegação, salvaguarda da 

vida humana e da prevenção da poluição ambiental. 

A Bandeira diz em qual País foi feito o registro da unidade (plataforma), e a partir daí, 

as pessoas embarcadas necessitam de que os seus registros profissionais sejam submetidos à 

exigência daquela nação, para poderem exercer legalmente as suas funções.       

A Marinha, de Guerra, avalia as condições de salvatagem (opções de abandono em 

caso de sinistro) da unidade, da operacionalidade de seu heliponto, como o estado da rede de 

pouso e cesta de transbordo,  dos seus recursos de combate a incêndio, entre outros.   

      

 

                      Figura 19 - Diagrama 1 - Tipos de Plataformas e suas Caracterísitcas (Estabilidade, Ancoragem)  

                      Fonte:Escola Politécnica USP (2003)  

 

As ilustrações a seguir, mostram os diferentes tipos de plataformas, e os anos dos 

inícios de suas  operações.   
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             Figura 20 - Tipos de plataforma 

             Fonte: http://pt.wikipedia.org 

 

 

             Tabela 04 - Comparativo dos tipos de Plataformas - (Início de Operação) 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: SPE 

 

 

2.2.2 Plataforma Fixa de Produção do Tipo Jaqueta (Componentes e Aspectos Relevantes)  

 

 

O projeto estrutural desta plataforma abrange as mais diversas áreas de engenharia. O 

primeiro passo é a preparação dos dados físicos, requeridos para descrever a estrutura ao 

computador, este é o projeto em si da estrutura. Após o projeto e a fabricação das peças 

tubulares, a Jaqueta é montada em peças maiores, como blocos de um navio, com soldagem 

das peças entre si. Estas peças são interligadas já apoiadas na viga de lançamento da estrutura.  

A construção da estrutura é feita na horizontal e a solda realizada entre os tubos da 

estrutura devem ser feitas com alta precisão e qualidade, pois estão sujeitas a alta tensão, uma 

vez que estas são a sustentação de toda a plataforma (AMORIM, 2010).  

Uma plataforma fixa de produção é uma estrutura de aço ou de concreto com grandes 

dimensões,  podendo  chegar a 400 metros de altura e peso de até 1.000.000 toneladas.  Para 

que se tenha uma maior familiaridade com tais valores, é interessante fazer referência a 

 

Instalação 

 

Tipo de Plataforma 

Modelo Subsea Jacket Jack-up TLP TLP Spar Semi DP  FPSO CGS 

Primeira 

Aplicação 
1961 1947 1971 1984 1984 1997 1979 1974 1977 1974 

http://pt.wikipedia.org/
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exemplos mais comuns do cotidiano,  tais como um monumento turístico ou um automóvel. 

Essa megaconstrução, no caso a plataforma Troll A, é maior do que a da Torre Eiffel, com 

seus  324 metros de altura,  já incluindo a torre de rádio.  

 

 

                                                                        Figura 21 - Plataforma Troll 

                                                                        (a comparada à Torre Eiffel) 

                                                                        Fonte: http://www.worldsstrangest.com  

 

 

Quanto à referência do automóvel, o peso da estrutura equivale a aproximadamente 

2.000.000 de automóveis com 750 kg cada. 

São construídas levando-se em consideração a intensidade máxima e principal direção 

das correntes, perfil do solo em que serão cravadas as estacas e o “movimento geológico” do 

mesmo.  

Para o seu completo funcionamento e dependendo das atividades desenvolvidas a 

bordo, são necessários profissionais das mais variadas disciplinas e níveis de formação 

escolar. Podem ser citados profissionais das áreas de mergulho, nutrição, almoxarife, 

hidrojatistas, alpinistas industriais, magarefe entre outros. Esse contingente pode chegar a 

trezentas pessoas (POB) na unidade, e quando em casos de parada de produção ou 

manutenção, pode haver um acréscimo de até 50% do número de profissionais embarcados, 

quando se trata de trabalhos realizados na mesma locação na qual a unidade opera. No caso de 

ida para estaleiro, este número pode mais do que dobrar, ou seja, até 150%.. Como acontece 

em todas as plantas de produção, seja em ambiente offshore ou onshore, como em qualquer 

ramo de atividade, mesmos as unidades que são definidas como fixas, possuem diferenças 

entre si. No caso de uma plataforma fixa do tipo jaqueta, apresenta as seguintes características 

durante as suas etapas de transporte, instalação e operação. Sob o ponto de vista da estrutura, 

podem ser citadas as principais, tais como:  
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 Esforços Principais: 

o Correntes 

o Ondas 

o Peso Próprio 

o Vento 

o Perfuração do Solo e Prospecção de Petróleo 

 

 Transporte: 

o Grandes: são arrastadas até o local por flutuadores. 

o Pequenas (até 50 metros):são içadas até o local. 

 

 Instalação: 

o Erguimento, Lançamento e Flutuação 

o Colocação da Superestrutura após o estaqueamento 

 

Dentre os aspectos descritos acima, o item esforços principais ganha notória 

importância nas etapas de base de projeto e projeto básico, pois diz respeito diretamente em 

que local a unidade será instalada e, desta forma, pode ser entendido como o de maior 

contribuição para a vida útil da instalação e o que responde prioritariamente por uma operação 

na fase de produção mais segura.  
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.  

                              Figura 22 - Plataforma fixa de produção 

                              Fonte: PETROBRAS (2010)  site  www.petrobras.com.br   

http://www.petrobras.com.br/
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Dentre os elementos constituintes da plataforma ora apresentada na figura 15, 

destacam-se os seguintes: baleeira, barco de apoio, câmara de descompressão, cestinha, 

cozinha e refeitório, dutos de exportação, dutos de produção, estacas, gaiola, jaqueta, 

queimador de teste, sino de mergulho, torre do flare, torre da sonda, rov: 

 

Para ilustrar o entendimento apresentam-se a seguir, de forma descritiva algumas 

características do elementos supranomeados: 

 

 Baleeira – Embarcação de segurança utilizada para abandono da plataforma, 

seguindo norma preestabelecida. 

 Barco de Apoio – É dotado de sistema de posicionamento dinâmico através de 

satélite ou similar, de modo a manter a embarcação em determinada coordenada 

durante a execução do trabalho no mar. 

 Câmara de Descompressão – Mantém o mergulhador à mesma pressão do local 

onde irá trabalhar, adaptando-o àquelas condições. 

 Cestinha – Operada por um dos guindastes da plataforma, transporta pessoas e 

pequenos volumes entre a plataforma e embarcações, ou vice-versa. 

 Cozinha e Refeitório – Aberta dia e noite para atender os vários turnos de trabalho. 

 Dutos de Exportação – Escoam a produção para um navio-cisterna, para outra 

plataforma ou para algum ponto em terra. A separação do óleo e da água é 

realizada na planta de processo. 

 Dutos de Produção – Transportam o petróleo dos poços à plataforma. Eles se 

afastam para aumentar a área de operação. 

 Estacas – Tubos especiais para fixação da plataforma no fundo do mar. 

 Gaiola – Possibilita ao ROV atingir maiores profundidades de trabalho sem o uso 

da propulsão própria, garantindo-lhe também maior estabilidade e autonomia. 

 Jaqueta – Estrutura tubular de suporte da plataforma. 

 Queimador de Teste – Testa o poço ou queima óleo, gás ou detritos no início da 

produção. 

 Sino de Mergulho – Transporta o mergulhador da superfície para o fundo do mar, e 

vice-versa, já nas condições de pressão do ponto onde será realizado o serviço. 
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 Torre do Flare – Queima parte da produção de gás que não pode ser utilizada em 

segurança. 

 Torre da Sonda – Estrutura utilizada durante a fase de perfuração e posteriormente 

transferida para outra plataforma, junto com o escritório e a sua estrutura de 

suporte de heliciponto. 

 ROV (veículo operado por controle remoto) – Realiza inspeções submarinas e 

operações como corte de cabos, corte de tubos, abertura e fechamento de válvulas. 

Pode também gerar imagens de vídeo, possibilitando o monitoramento dos 

mergulhadores pelo pessoal da superfície. 

 

Como visto no item 2.4.1, existem os mais variados tipos de plataformas, cada uma 

com seus requisitos de projetos e aplicações.  

Neste estudo, será abordado a plataforma fixa tipo jaqueta. Muitos conceitos aqui 

desenvolvidos servem para aplicação em plataformas autoelevatórias e torres. As plataformas 

semissubmersíveis, navios e boias se enquadram mais na área de projeto do navio.  

Para o projeto estrutural desta plataforma deve-se possuir um sistema que abranja as 

mais diferentes áreas de engenharia envolvidas. Será dado um apanhado geral sobre o projeto 

e análise desta estrutura para que depois seja vista cada uma de forma específica  

O sistema a ser apresentado terá como objetivos básicos o desenvolvimento de 

procedimentos para síntese e análise de plataformas de produção, definidas como estruturas 

que consistem basicamente de:  

 

 Uma estrutura tubular chamada jaqueta, cujas pernas servem de gabarito para a 

cravação das estacas e de contraventamento lateral das mesmas.  

 Estacas que são cravadas no fundo do mar, ancorando a jaqueta, e que juntamente 

com ela devem ser projetadas para resistir aos esforços provenientes das ondas, 

vento etc.  

 Conveses que se interligam com a jaqueta, sendo a parte realmente útil da 

estrutura. (ver figura 22).  
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       Figura 23 - Plataforma fixa offshore (jaqueta) e seus componentes esruturais 

       Fonte: Al- Sharif  (1995) 

 

Algumas informações necessárias ao projeto de uma plataforma podem assim ser 

resumidas:  

As finalidades da plataforma, a qual fornece os primeiros elementos para a concepção 

da estrutura e que normalmente são: perfuração,  produção,  sustentação de poços,  habitação,  

etc., ou combinação destas.  

A área onde se situará a plataforma orienta quanto ao tipo e grandeza dos fenômenos 

aos quais poderá estar sujeita a estrutura. A localização precisa é também de grande 

importância para o levantamento dos parâmetros do solo, necessários ao cálculo das 

fundações, para os dados estatísticos dos estados de mar na região, bem como para uma 

orientação sobre a escolha da onda de projeto a ser adotada. Outrossim, é importante conhecer 
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o posicionamento da estrutura em relação às direções predominantes do vento, correntes e 

ondas.  

A profundidade da lâmina d’água influirá decisivamente nas dimensões da jaqueta, 

métodos de construção e lançamento. Convém lembrar que, em alguns casos, solicitações 

estruturais advindas de processos não adequados de construção, transporte e lançamento 

podem vir a ser  mais críticas que as devidas à operação em si.  

O número de poços, que dá elementos para a avaliação das áreas de convés 

necessárias. Os condutores são responsáveis por grande parte da carga lateral, devido às ondas 

e correntes marinhas sobre a estrutura. Os poços em número elevado podem responder por 

mais de 50% da carga lateral, sendo um fator importante no dimensionamento da jaqueta e das 

estacas.  

A altura dos conveses, que deve ser maior que a altura atingida pela “maior onda 

prevista na área”, durante a vida útil da plataforma, dentro de determinadas probabilidades 

adotadas no projeto  

Como se nota, portanto, o projeto e análise de plataformas requerem o conhecimento 

de várias áreas da ciência, tais como: oceanografia, análise estrutural, mecânica, engenharia de 

solos, arquitetura , tecnologia de construção etc.  

Uma plataforma fixa de petróleo é uma estrutura feita em aço, com altura variando de 

50 metros até 250 metros dependendo da lâmina d’água na qual está operando, e é  

basicamente dividida em três grandes partes:  

 

 Estacas:  

São similares às utilizadas na construção civil, e também são feitas em aço. 

Normalmente estão fincadas a uma profundidade de 50 m até 60 m no solo 

marinho e, sobre elas, são fixadas a parte da  estrutura chamada de jaqueta. 

Considerando-se a altura da jaqueta e mais a dos módulos que sobre esta é 

instalada, o comprimento total da estrutura pode chegar até 250 metros. 

Normalmente não estão sujeitas a choques e colisões de outras estruturas ou 

grandes equipamentos submarinos, pois encontram-se submersas em quase toda a 

sua extensão, e as partes expostas estão preservadas dentro da área da jaqueta na 

qual estão unidas. 
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   Jaquetas:  

Seguramente, nesse tipo de arranjo de estrutura de produção, são sempre as de 

maior comprimento, chegando normalmente a 60% do comprimento total da 

estrutura, que pode chegar até 250 m, incluindo aí a sua parte submarina. Protegidas 

da corrosão, através de uma sistema de anodos, que “traze para si “ todo o desgaste 

promovido por este processo, e que, por conseguinte, aumenta a vida útil da 

estrutura. A retirada ou não, do fundo do mar, desse componente de uma estrutura 

offshore fixa, define o tipo de descomissionamento feito pela  operadora, ou 

decidido pelas autoridades competentes/convenções/normas ou até mesmo pela 

sociedade civil, se for o caso. Devido a sua grande extensão, e também pelo fato de 

não ter nenhuma parte submersa, dos três componentes de uma plataforma fixa, é o 

que está mais sujeito a desgaste pelo fenômeno da corrosão ou pelo choque de 

embarcações, outros equipamentos que possam vir a operar ao seu redor,  pois não 

existem formas de amortecimento ou outros recursos mecânicos e dispositivos de 

quaisquer naturezas que o preservem sob esse aspecto. Em uma operação de 

descomissionamento total, a sua dimensão e peso são de extrema relevância nos 

cuidados a serem tomados na retirada e transporte dessa peça  

 

 

                                Figura 24 - Chegada de uma jaqueta no porto  

                                Fonte: PETROBRAS 
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 Módulo: 

É a parte aonde se encontra a área habitada da plataforma, sendo ou não área 

comum. As áreas comuns podem ser entendidas como a de acesso irrestrito a todos 

que se encontram embarcados como refeitório, sala de TV, academia ( quando tiver 

licença médica para a sua utilização ) e outras. As áreas de acesso restrito são as 

áreas especificas para alguma atividade ou para algum tipo de profissional. 

Dependendo do arranjo da plataforma, a sala de controle, que sempre é utilizada 

pelos operadores da produção, pode também ser dividida com profissionais de 

outras áreas, como a de facilidade, por exemplo. Nos módulos, são também 

encontradas as áreas vitais para o funcionamento da unidade, como a sala de  rádio, 

heliponto, enfermaria e muitas outras. A primeira e única peça a ser retirada em 

uma situação de descomissionamento parcial e na qual também se encontra  o  local 

de maior risco, durante a operação da unidade, é a planta de processo. É de 

fundamental importância um refinado planejamento do descomissionamento para 

que não se incorram em situações esperadas de culminarem e contribuírem em 

cenários de acidentes críticos, e mais do que isso, catastróficos.    

 

 

                                                  Figura 25 - Içamento de um módulo 

                                                  Fonte: OIL&GAS UK 
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                                                  Figura 26 -Estaqueamento de uma jaqueta 

                                                   Fonte:Escola Politécnica USP (2003)  

 

2.3 OPERAÇÕES REALIZADAS EM UMA PLATAFORMA FIXA DE PRODUÇÃO. 

 

 

Para que se tenha uma ideia da especificidade e complexidade das atividades 

desenvolvidas a bordo de uma plataforma de exploração e produção offshore, quando se 

encontra em regime de produção, são elencadas a seguir algumas destas atividades, o seu 

executante e local em que são realizadas. 
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2.3.1 Ações que exigem acompanhamento do Operador na área de produção 

 

 

 Alinhar e acompanhar o recebimento de óleo diesel de embarcações. 

 Alinhar e acompanhar o recebimento/transferência de água potável das 

embarcações. 

 Dosar cloro nos tanques de água potável. 

 Drenar os tanques de água potável para a limpeza (manutenção / inspeção). 

 Operar bomba de captação, bomba de incêndio, compressor de ar, ventiladores e ar  

condicionados das salas e alojamentos, unidade dessalinizadora, injeção de água. 

 Despressurizar os anulares dos poços quando necessário.  

 Verificar o nível de óleo lubrificante dos equipamentos, completando  quando 

necessário.  

 Abastecer de inibidor de corrosão. 

 Acompanhar o gerador de hipoclorito e monitorar a dosagem ideal. 

 Ajustar manualmente as pressões de cabeça dos poços.  

 Acompanhar os testes de produção dos poços, desde o alinhamento passando por 

ajustes manuais, até a conclusão dos mesmos. 

 Verificar e preencher a planilha de verificação das PSV’s. (Operação Trimestral).  

 Passar o serviço no final de turno (alguns itens devem ser verificados no local). 

 Passar o serviço de turma (alguns itens devem ser verificados no local). 

 Testar semanalmente o sistema de dilúvio (ADV’s). 

 Verificar e analisar preliminarmente os trabalhos de manutenção a serem 

realizados no dia seguinte. 

 Liberar os trabalhos na área e preenchimento da APN 1 e/ ou 2, com verificações 

periódicas do cumprimento das exigências de segurança e do andamento dos 

serviços. 

 Lançar e receber e PIG. 

 Coletar amostra de óleo para análise de BSW e PVT. 

 Coletar amostra de gás para análise cromatográfica. 

 Verificar os alarmes provenientes das estações de supervisão e controle tomando as 

ações devidas. 
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 Manter gerador de emergência condicionado para partida imediata, monitorando 

seus níveis de óleo lubrificante e combustível, água etc. 

 Operar o gerador de emergência, fazendo as manobras necessárias de acordo com a 

situação de falta de energia principal. 

 Proceder a manobras nos painéis elétricos alterando as configurações conforme 

necessário. 

 Monitorar compressor de ar em operação e manter o compressor de ar reserva 

condicionado com níveis de óleo lubrificante e água  (acompanhamento dos 

parâmetros operacionais). 

 Verificar periodicamente,  2 vezes por turno,  os carregadores dos bancos de 

baterias, avaliando a necessidade de  inversão das chaves de prioridade 

(acompanhamento dos valores de tensão e corrente). 

 Manter rotina de ligar a bomba dos  caissons ao menos uma vez por turno. 

 Liberar poço para intervenção de sonda. 

 Receber poço após intervenção pela sonda, avaliando parâmetros. 

 Operar os equipamentos e sistemas inerentes a sua área de trabalho conforme 

procedimentos de execução estabelecidos, garantindo a integridade da Segurança, 

Meio Ambiente, Saúde e Qualidade. 

 Verificar a conformidade no recebimento de materiais inerentes a sua área de 

trabalho. 

 Monitorar a presença de poluentes no mar. 

 Verificar periodicamente os parâmetros de operação dos equipamentos (pressão, 

temperatura, nível de óleo, ruídos, vibração etc.). 

 Interagir com a manutenção para a solução de falhas. 

 Operar e acompanhar os parâmetros dos MCI. 

 Operar e acompanhar o Flare. 

 Alinhar os poços para os header’s de produção/teste. 

 Desativar temporariamente sistemas através by-pass, override ou “forcing”. 

 Dar a partida do sistema de injeção de água no reservatório. 

 Dar a partida e parada do turbo-compressor de gás. 

 Drenar os potes de selagem dos FQI´s dos SG´s. 

 Aferir as bombas de produto químico. 
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 Abastecer as linhas com produto químico. 

 Participar dos DDS. 

 Operar e acompanhar os TG’s. 

 Operar e acompanhar o sistema de desidratação de gás. 

 Acompanhar e operar sistemas de escoamento de gás de AP e BP. 

 Operar o sistema de gás combustível.  

 Verificar o sistema e água produzida. 

 

 

2.3.2 Operações de rotina da sala de controle realizadas pelo Operador 

 

 

 Verificar os parâmetros operacionais.   

 Preencher os boletins. 

 Preencher as planilhas.  

 Acompanhar poços em teste. 

 Fazer a interface com a operação do laboratório offshore e fazer a dosagem e 

abastecimento de produtos químicos. 

 Desativar temporariamente - bypass de instrumentos de equipamentos ou “forcing” 

em PLC.  

 Realizar treinamento de emergência. 

 Participar de emergência real. 

 Ler e acompanhar equipamentos que não estão no PLC. 

 Utilizar o telefone de emergência da SCR com outras plataformas. 

 Telefone de emergência da plataforma; ramal  8800. 

 Contato com a detecção de vazamentos. 

 Interface com a operação da sala de controle de elétrica e dos TC’S.  

 Emissão e Baixas de PT.  

 Passagem de serviço.  
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2.4 ETAPAS DO CICLO DE VIDA ÚTIL DE UMA INSTALAÇÃO OFFSHORE   

 

 

O quadro a seguir mostra ainda , de forma simplificada, as etapas que se encontram na 

cadeia produtiva do petróleo, abrangendo os segmentos de Exploração e Produção. A partir 

dela, é possível vislumbrar a complexidade desta cadeia e poder dar início ao sentimento do 

que é em termos de recursos necessários, tipos de profissionais envolvidos e fatores limitantes 

para o transcorrer de cada uma delas, que se encerra no processo de descomissionamento que 

é o objetivo deste estudo, no que diz respeito aos riscos encontrados. 

 

 

ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 

 

Levantamento 

 e  

Processos, 

 Dados 

Exploratórios 

 

Interpretação  

de 

 Dados 

 

Sondagem 

Exploratória 

 

Delimitação  

da  

Jazida 

 

Estudo 

do  

Reservatório 

 

Desenvolvimento 

da  

Produção 

 

Produção 

 

Abandono/ 

Descomissionamento 

Quadro 01 - Cadeia produtiva de uma empresa de Exploração e Produção 

Fonte: Elaborado pelo autor (adaptado de Santos et al.,2006)  

 

Para que se possa ter um ideia do tempo decorrido em cada etapa, e também 

vislumbrar suas alterações no que diz respeito a variações de prazo, pode ser citado o exemplo 

do descomissionamento da plataforma Maureen da Philips Petroleum UK,  que levou oito 

anos para ser concluído, quando na verdade o tempo médio de tal operação é de três anos.  

Como não há um rigidez cronológica entre a fase dos dados exploratórios (primeiro 

retângulo da esquerda) e o de abandono (último da  direita), as etapas intermediárias podem 

apresentar perfis distintos  (durações  diferentes,  quantidade de recursos envolvidos etc)  

entre elas, além das suas próprias características encontradas, o que faz com que o fator 

tempo, seja único.     

Do ponto de vista do momento de descomissionar, Ruivo (2001) diz que a operadora 

determinará o momento das operações de descomissionamento considerando fatores 

financeiros e estratégicos feitos para cada instalação específica. Estes fatores incluem  

natureza da geologia do campo; tempo de vida restante do reservatório; a estratégia 

desenvolvida para a produção do campo; se as plataformas desempenham outras atividades 

tais como bombeamento de fluídos para tubulações, atividades de processamento; a 

possibilidade de estender a vida útil dos equipamentos, utilizando-os em campos marginais 
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e/ou poços satélites; o preço do óleo, custos de operação e manutenção; exigências das 

legislações  e assim por diante.  

Vale a pena lembrar que, na etapa específica do descomissionamento, o “peso” da 

opinião pública também pode alterar os prazos, dependendo das condicionamtes específicas 

da unidade em questão e do seu impacto para a sociedade. 

Com o passar do tempo, e com a importância que vêm ganhando as questões ligadas 

ao meio ambiente, não é difícil entender, que o avanço da tecnologia desenvolvida nas 

questões do descomissionamento prioriza mais do que a preservação, a manutenção de tais 

condições onde as plataformas estão instaladas.  

Tomando por base a linha de tempo, tendo como referência Ruivo (2001), os ciclos 

podem ser assumidos, de acordo com a figura a seguir.  

 

Linha de tempo de Exploração e Produção 

Exploração                                    Produção                          Descomissionamento 

Poços pioneiros                             Processamento 

Construção                                    Transporte 

Instalação                                      Perfuração/Completações 

Comissionamento                         Principais Modificações 

            Figura 27- Linha de tempo da exploração e produção de um campo de petróleo e gás 

            Fonte: Ruivo (2001) 

          

Já quanto às fases do empreendimento, a Petrobras (2010), em sua Norma - 2782 , faz 

sugestões de qual ferramenta aplicar no que diz respeito ao tipo de análise de risco, a cada 

uma destas fases, conforme mostra a tabela abaixo. 
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 Quadro 02 - Ciclo de vida X Análise de Risco 
 Fonte: N- 2782 - PETROBRAS (2010) 

 

                     Fase do cilco de vida da 

                           instalação industrial  
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Lista de Verificação ( Checklist)    X X X X 

E se? (“what if?”) X   X  X  

Análise Preliminar de Riscos (APR) X X X X  X X 

Estudo de Perigos e Operabilidade 

(HAZOP) 
 X X   X  

Análise de consequências  X X   X  

Análise Quantitativa de Riscos 

(AQR) 
  X     

NOTA - Durante a fase de operação, as ampliações/modificações, que não sejam  consideradas como 

novo empreendimento, devem  ser  tratadas  através do processo de  gestão de mudanças.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

 

3.1 O PROCESSO DA PESQUISA 

 

 

Conceber a pesquisa, como etapa obrigatória no processo de conhecimento, pode ser 

entendida como procurar respostas para indagações propostas. Minayo (1993), vendo por um 

prisma mais filosófico ,considera a pesquisa como “atividade básica das ciências na sua 

indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca 

que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente”. 

Demo (1996) insere a pesquisa como atividade cotidiana considerando-a como uma 

atitude, um “questionamento sistemático crítico e criativo, mais a intervenção competente na 

realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático”. 

Para Gil (2002), pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático 

que tem o objetivo de proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é 

desenvolvida  mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de 

métodos, técnicas e outros  procedimentos científicos. 

 

 

3.2 A CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Do ponto de vista da sua natureza, pode ser: 

 

a) Pesquisa Aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à 

solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. 

 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, pode ser: 

 

b) Pesquisa Qualtitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e 

o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos 
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e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 

para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem. 

 

Do ponto de vista de seus objetivos (GIL, 1991) pode ser: 

 

c) Pesquisa Exploratória: visa a proporcionar maior familiaridade com o problema 

com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento 

bibliográfico; entrevistas com  pessoas que tiveram  experiências práticas com o 

problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume,  

em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. 

 

Face ao exposto, a pesquisa realizada neste trabalho apresenta a seguinte classificação: 

 

Base de Classificação Tipo de Pesquisa 

Resultado (ou finalidade) da Pesquisa: Aplicada 

Objetivo da Pesquisa: Exploratória 

Processo (ou método) da Pesquisa: Qualitativa 

 

 

A revisão da literatura e a reflexão prévia permitiram focalizar objetivamente as 

questões a serem investigadas e formular as suas respostas. 

A análise e a interpretação dos dados e informações foram feitas de forma interativa 

com a obtenção dos mesmos durante todo o processo de pesquisa. As fontes principais dos 

dados e informações foram normas, artigos, revistas especializadas, livros e publicações 

referentes às operações de exploração e produção de petróleo e gás, particularmente os 

procedimentos de descomissionamento de plataformas marítimas fixas, de instituições e 

autores, nacionais e estrangeiros com notório saber e larga vivência profissional na área em 

questão. No curso dos trabalhos, vários aspectos relevantes foram identificados nas fontes de 

informação inicialmente selecionadas, surgindo novas questões que demandaram a inclusão 

de outras fontes na pesquisa. A interrupção da inclusão de novas fontes se deu quando as já 
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obtidas foram consideradas suficientes para abordar as questões formuladas. num processo 

que culminou com a análise final, para formular as respostas e conclusões sobre as questões 

levantadas, bem como as propostas de continuação. 

O acesso ao campo e a imersão no contexto do problema fazem parte da atividade 

profissional do autor, que é engenheiro químico formado há mais de 20 anos com expressiva 

bagagem em processos na indústria química/petroquímica e de riscos, e também de segurança 

do trabalho,  com atuação na área petrolífera no Brasil e no exterior. Possui também a metade 

do seu tempo de formado envolvido com experiências profissionais nas atividades 

relacionadas à área pesquisada em questão.O autor atua na área de análise de riscos, na 

Petróleo Brasileiro .S.A. PETROBRAS, na Bacia de Campos,  prioritariamente voltando as 

suas atividades para instalações de perfuração e também de exploração e produção na área 

offshore. A obtenção das informações relativas a descomissionamento e a avaliação técnica de 

seus riscos não exigiu, dessa forma, ação específica previamente planejada. Elas foram   

oriundas da atuação profissional e acadêmica, observação de fatos, comportamentos e 

cenários do segmento de exploração e produção petrolífero. Durante o desenvolvimento deste 

trabalho, o autor deve a oportunidade de visitar o escritório da OSPAR3 no Reino Unido. 

 

 

3.3 PESQUISA BIBLIOMÉTRICA 

 

 

O estudo bibliográfico realizado teve como foco a construção do conhecimento 

necessário para o alcance dos objetivos deste trabalho.  

Abrangia, inicialmente, o material disponível nos principais mecanismos de busca 

disponíveis (nos sites da internet), periódicos e nas bases da indústria. Posteriormente, por 

oportunidade em realizar pesquisa na Petrobras, em suas bases de dados, foram acrescentados 

outros materiais.  

                                                 

3 Ospar - Comissão Oslo Paris, que regulamenta a operação de descomssionamento  no Mar do Norte  
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As principais bases consultadas estão elencadas no Quadro 03 a seguir: 

 

BASES DA INDÚSTRIA BASES ACADÊMICAS 

ABNT 

ANP 

API 

Biblioteca Virtual do E&P   

BP 

CENPES 

HSE 

IMO 

MMS  

Normas Técnicas Petrobras 

PETROBRAS 

SHELL 

SPE 

UKOOA 

Periódicos CENPES 

Periódicos UNICAMP 

ELSEVIER 

SCIRUS 

DEDALUS 

              Quadro 03 - Bases consultadas 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A metodologia de pesquisa bibliográfica envolveu diversas  etapas, mas, de forma 

sucinta, é possível descrevê-las conforme Figura 19 abaixo. 

 

DEFINIR PALAVRAS-CHAVE 

REALIZAR PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

AVALIAR OS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

FOCAR AS PALAVRAS-CHAVE 

SELECIONAR CRITÉRIOS PARA FILTRAR OS ARQUIVOS 

 Figura 28 - Etapas da Pesquisa Bibliográfica 

    Fonte: Elaborada pelo autor   

 

A árvore de palavras-chave, estabelecida para o balizamento da pesquisa realizada, era 

composta pelo seguinte grupo de palavras: 
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 Quadro 04 - Árvore de Palavras-chave 

    Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Finalmente, o status final de leitura e os resumos executivos desenvolvidos estão 

demonstrados na tabela a seguir: 

 

                                           Tabela 05 - Estatística da Pesquisa Bibliográfica 

Total de 

Arquivos Lidos 

Resenhas 

Executadas 

39 21 

                                                    Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Avaliação de riscos no 

descomissionamento de 

estrutura offshore fixa 

Poluição Ambiental 

Poluição -  Causas de  

Poluição –  Na indústria do 

petróleo 

Poluição- No ambiente 

offshore 

Plataformas de petróleo 

Plataformas – Acidentes  

Plataformas – Operação  

Plataformas – Parada de 

Produção  

Abandono da produção de 

petróleo e gás 

Abandono - Regulamentação 

Abandono – Custos  

Abandono - Planejamento 
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4 O DESCOMISSIONAMENTO DE UNIDADES FIXAS OFFSHORE  

 

 

Nos últimos anos,  o descomissionamento dos sistemas de produção offshore vem 

ganhando importância no planejamento industrial e governamental (SILVA, 2009).  

Talvez a vida útil das plataformas seja o principal motivo para o descomissionamento. 

Mesmo que não seja possível precisar quando a estrutura chega a sua exaustão física, a vida 

útil está mais ligada ao período em que o projeto se mantém economicamente viável do que à 

fadiga do material (SILVA, 2008).  

O processo de descomissionamento começa com a avaliação e escolha das possíveis 

opções do mesmo. Quando a produção de óleo e gás é encerrada, os poços são tamponados e é 

feito o descomissionamento, podendo ser a remoção completa ou parcial da estrutura e 

também a reciclagem dos equipamentos que são removidos (AMORIM, 2010).  

O 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 dos equipamentos. Pode ser descrito como a melhor maneira de encerrar a 

operação de produção no final da vida produtiva de um campo petrolífero (RUIVO, 2001).  

Embora vários trabalhos publicados avaliem algumas técnicas e os potenciais 

problemas e riscos relacionados ao final da vida produtiva desses sistemas, as operações de 

descomissionamento são relativamente inovadoras, principalmente, nos campos brasileiros, 

pois só agora a indústria nacional está começando a lidar com o final da vida produtiva de 

seus campos de exploração e produção de petróleo e gás (SILVA, 2009).  

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

diversas áreas da engenharia (ambiental, financeira e segurança do trabalho), política e bem-

estar social. Antigamente, o termo utilizado para denominar esse procedimento era abandono. 

Contudo, após vários congressos e debates internacionais sobre o tema, concluiu-se que seria 

melhor a atualização do termo, uma vez que, para alguns, o termo abandono sugere o descarte 

irresponsável de materiais.  As primeiras plataformas offshore foram instaladas no Golfo do 

México, Estados Unidos, em 1947. Desde então, a exploração e produção offshore vem 

crescendo constantemente. No final da década de 1960 e início da década de 1970, após as 

crises do petróleo que se seguiram aos conflitos no Oriente Médio, algo extraordinário e 

inesperado aconteceu: um salto quantitativo e qualitativo nas técnicas e recursos utilizados na 

prospecção, perfuração, produção e transporte offshore. As estruturas offshore evoluíram de 
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simples torres de perfuração fabricadas em madeira e instaladas próximas à costa, para 

robustas instalações, pesando milhares de toneladas, fabricadas em aço-carbono e outras ligas, 

instaladas a vários quilômetros adentro do oceano. Esta infraestrutura é composta de milhares 

de quilômetros de oleodutos que, através de uma complexa rede de transmissão, transfere óleo 

e gás entre os sistemas de produção offshore e os pontos de recepção em terra. 

Sob a ótica do agente regulador, ANP (2010), no seu manual de SGSO (Sistema de  

Gerenciamento da Segurança Operacional), em sua prática de gestão no  12  (Identificação e 

Análise de Riscos),  item 12.1, contempla igualmente a etapa do descomissionamento, como 

todas as outras existentes durante a vida útil da instalação, como pode ser visto abaixo.     

 

12.1 Objetivo  

 

O objetivo desta prática de gestão é estabelecer requisitos para identificação e 

análise de riscos que podem resultar em incidentes, a serem conduzidos nas 

diferentes fases do ciclo de vida da Instalação, por meio da utilização de ferramentas 

reconhecidas e com resultados devidamente documentados. 

 

 

Para Hamzah (2003), uma das dificuldades em lidar com o descomissionamento de 

plataformas offshore, é a ausência de uma definição legal do que se constitui o processo de 

descomssionamento. 

Na verdade, a palavra descomissionamento nem sempre é encontrada nos principais 

documentos internacionais legais na área de descomissionamento de plataforma offshore. 

De acordo com Griffin (1998), existem seis fatores que devem ser cuidadosamente 

considerados, e equalizados para o sucesso em uma operação de descomissionamento. São 

eles: meio ambiente, tecnologia, custo, segurança, regulamentação e o público. Na Convenção 

de Genebra sobre Plataforma Continental em 1958, este termo não existia, só vindo a ser 

aplicado em ambiente offshore no episódio da parada de produção da unidade da Shell, Brent 

Spar em 1995, citado na página seguinte, no Mar do Norte (HAMZAH, 2003). 

 O interesse crescente nesta operação, seguindo a linha de raciocínio de Ruivo (2001), 

pode ser atribuído a três razões principais. A saber, são elas: 

 

1) Amadurecimento dos campos produtores: 

O incensante consumo de combustíveis fósseis ao redor do mundo a despeito de 

busca de novas matrizes energéticas como o caso do Brasil com o biodiesel e a 

Alemanha com o carro a Hidrogênio, e também a crescente conscientização da 

humanidade sobre as ameaças decorrentes do efeito estufa, não faz, pelo menos, 
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num curto espaço de tempo com que o consumo seja impactado. A variedade de 

subprodutos obtidos do petróleo ainda faz com que o seu interesse comercial seja 

bastante elevado, e por conseguinte largamente consumido. Como é esperado de 

um recurso não renovável existente em um campo de produção qualquer, num 

primeiro momento, os poços a bem dizer, podem ser considerados surgentes, e 

logo após, considerando caso a caso, há um decréscimo natural e esperado da 

produção. 

2) Importância do fator ambiental:  

A questão ambiental ganha cada vez mais destaque nesta operação, pelo fato de 

que os impactos provenientes desta área apresentam significante relevância nas 

questões comerciais internacionais.Pode ser citada a repercussão negativa para a 

SHELL, sobre o processo de descomissionamento da Brent Spar. A presença da 

opinião pública também ampliou a sua participação em tal cenário, pois através 

dos seus questionamentos aos agentes financeiros de tais operações sobre eventuais 

problemas ambientais, aumenta  a percepção da sociedade e fortalece a presença 

social para contribuir com um maior rigor no controle desta área. 

3) Montante dos custos totais  

A terceira razão para o  interesse pelo tema é o montante dos custos totais 

envolvidos no processo de descomissionamento. Em 1995, o custo total do 

descomissionamento de 6500 instalações seria de aproximadamente US$ 30 

bilhões  (PITTARD, 1997). 
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.                   Tabela 06 - Estimativa de custos totais no descomissionamento (US$ bilhões) – 

                    1995 (PITTARD, 1997)  

País Estimativa de custos totais no descomissionamento 

(US$ BILHÕES) 

Reino Unido 11,10 

Noruega 7,70 

Estados Unidos 4,50 

Indonésia/Malásia 4,40 

Austrália 1,00 

Holanda/Dinamarca 1,00 

Itália  0,57 

Brunei  0,28 

Alemanha  0,10 

Japão 0,09 

TOTAL  30,17 

        Fonte:Ruivo (2001) 

 

Em algumas ocasiões, a prática do descomissionamento pode ser postergada em 

funções dos levantamentos feitos pela operadora da unidade, que chega a conclusão sempre 

baseada em números bem atualizados sobre a opção de atrasar este processo. 

A partir da criação da OSPAR, em 1992, para tratar das questões de parada de 

produção no Mar do Norte,  o cenário de descomissionamento mudou significativamente no 

mundo, o que era regra, o processo de tombamento da estrutura e a permanência no local, 

passou a ser exceção. O que alavancou  este cenário foi a parada da unidade da SHELL, Brent 

Spar, pois na época a opinião pública teve papel fundamental durante o término de sua parada 

da produção, o que à época era chamado de  desmantelamento ou abandono. Através de suas 

manifestações, as ações da operadora caíram quase trinta por cento (30%), e as vendas de 

combustível da companhia no Reino Unido, quase setenta por cento (70%). Medidas de 

controle usualmente empregadas, que visam a aumentar a segurança em casos excepcionais 

(contigências ), tais como PEI e PEL, podem  às vezes não ser efetivas,  pois são pensadas em 

situações da unidade em operação, e não quanto estão sendo desativadas (descomissionadas). 

Na prática, a operadora determinará o momento das operações de descomissionamento 

considerando fatores financeiros e estratégicos feitos para cada instalação específica. Estes 
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fatores incluirão natureza da geologia do campo; tempo de vida restante do reservatório; a 

estratégia desenvolvida para a produção do campo; se as plataformas desempenham outras 

funções tais como bombeamento de fluidos para tubulações, atividades de processamento; a 

possibilidade de estender a vida útil dos equipamentos, utilizando-os em campos marginais 

e/ou poços satélites; o preço do óleo, custos de operação e manutenção; exigências das 

legislações e assim por diante (RUIVO, 2001). 

Diversos estudos tentaram realizar uma previsão sobre o momento provável do 

descomissionamento sob diferentes cenários de produção, preços e impostos. Contudo, a real 

data da desativação de estruturas individuais não pode ser antevista com exata precisão 

(KEMP; STEPHEN, 1998).         

 

 

4.1 O DESCOMISSIONAMENTO E SUAS ETAPAS 

 

 

Como dito anteriormente, a realidade do descomissionamento em uma unidade 

marítima fixa destas proporções ainda é uma operação inédita em águas brasileiras, o que 

move a comunidade técnica a ir buscar informações em locais no mundo onde tal evento já 

aconteceu e, principalmente, aprender com os “erros dos outros”,  e pôr em prática tais 

ensinamentos, obedecendo ao que deve ser obedecido, ou seja, trazendo tais conteúdos re 

adaptando-os ao contexto e realidade brasileiros. 

Na figura abaixo, tendo como referência UKOOA (2008), são apresentadas as etapas 

de um processo de descomissionamento e suas inter-relações.  
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Figura 29 - Inter-relações entre as etapas do descomissionamento  

 Fonte: UKOOA (2008) 

Nota - A figura acima tenta representar de forma simplista como cada um dos fluxogramas detalhados 

é geralmente relacionado e também destaca as sobreposições-chave. No entanto, na prática, muitos 

outros interlinks existem.
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                  Figura 30 - Momentos da retirada de uma jaqueta de plataforma fixa no Mar do Norte 

                  Fonte: UKOAA 

 

De acordo com Shaw (1994), ele pode ser entendido em seis etapas: 

 

1. Levantamento pré-abandono. 

2. Engenharia.  

3. Descomissionamento. 

4. Demolição. 

5. Eliminação.   

6. Limpeza. 

 

Contrapondo o entendimento de Shaw (1994), Hamzah (2003) entende que o processo 

pode  ser divido em três etapas.  

 

1. Consiste em tornar a estrutura livre de hidrocarbonetos e químicos de forma 

adequada, abandonando os poços, eliminando os condutores/risers, lavagem e 

limpeza do processo/sistemas de utilidades, assegurando que todos os vasos e 

tubulações se encontram livres de gás e óleo e preparar os componentes para as  

operações de elevação e afastamento. 

2. Envolve a desconstrução e remoção da instalação e componentes associados. 

3. Trata da recuperação do local e de seu regular acompanhamento e fiscalização. 

 

Já no entendimento de Ruivo (2001), há dez etapas:  

 

 



 

 

79 

1. Planejamento e gerenciamento do projeto. 

2. Mobilização de Navios de Elevação Robustos (HLV - Heavy Lift Vessel) e de 

navios cargueiros.  

3. Tamponamento e abamdono de poços. 

4. Preparação da plataforma para remoção. 

5. Oleodutos. 

6. Remoção dos condutores. 

7. Remoção estrutural - topsides. 

8. Disposição de resíduos. 

9. Limpeza do local. 

10. Verificação. 

 

Ainda de Shaw (1994), o levantamento de pré-abandono pode ser subdividido em seis 

tipos distintos: 

 

1. Levantamento de documentação. 

2. Levantamento geofísico. 

3. Levantamento ambiental. 

4. Levantamento estrutural. 

5. Levantamento de peso. 

6. Levantamento de processo. 

 

Também  Shaw (1994) define cada um dos seis tipos de levantamentos acima, de 

acordo com os seguintes objetivos: 
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Subetapa Objetivos 

Levantamento de documentação 

Verificar se a documentaçao está 

atualizada independente de qual tipo seja 

tais como:manuais, plantas, 

procedimentos etc.   

Levantamento geofísico 
Rever os dados geofísicos e ambientais 

existentes, e coletar dados adicionais se 

achar necessário.  

Levantamento ambiental 

Identificar potencial efeito da superfície 

ou sub-superfície de navegação, ou de 

outras áreas do mar ao redor da 

plataforma.   

Identificar potencial efeito da atividade de 

descomissionamento no meio marinho, 

incluindo a vida marinha. 

Levantamento estrutural 

Avaliar minuciosamente a integridade da 

estrutura e dos componentes (manifolds, 

riser, flowline etc) que a compõem.  

Avaliar também discrepância entre a 

condição atual da estrutura e as 

informações de quando construída.  

Levantamento de peso 

Identificar as cargas fixas adicionais 

acrescidas de forma definitiva, e sua 

distribuição dentro da instalação, durante 

a vida operacional da unidade. 

Levantamento de processo 

 

Identificar todas as modificações e 

adições feitas ao processo e sistemas de 

utilidades realizadas na vida útil da 

unidade.A quantidade de químicos a 

bordo também deverá ser levantada 

juntamente com os resíduos dos tanques 
        Quadro 04 - Tipos de levantamentos segundo Shaw 

        Fonte: Elaborado pelo autorr 
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                                            Figura 31 - Momentos da retirada de uma jaqueta de uma  

                                            plataforma fixa no Mar do Norte 

                                            Fonte: Platform-decommissioning.com 

 

O quadro abaixo apresenta as diferenças, vantagens e desvantagens,  entre o transporte 

realizado por navios e barcaças na operação de retirada da jaqueta como visto acima.  

 

TIPO DE TRANSPORTE NAVIO BARCAÇA 

Estabilidade Estável em todos os modos 

de operação  

A estabilidade tem que ser 

verificada durante o transporte.  

Acesso à embarcação Constante por prancha, 

escada ou guindaste.  

Depende das condições de tempo 

e da capacidade da embarcação 

miúda do rebocador.  

Apoio Projetado para apoiar toda 

equipe da embarcação 

transportada.  

Apoio limitado a parte da equipe.  

Custo Mais caro, porém possui um 

tempo de contrato menor.  

Mais barato por dia de contrato, 

porém o contrato é mais longo.  

Seguro/Risco Devido à maior segurança, o 

seguro é relativamente 

baixo.  

Pode custar uma parcela 

significativa do preço do reboque.  

Velocidade Boa velocidade, pois foi 

projetado para navegar em 

mar aberto.  

Bastante lento.  

Risco Com uma boa amarração, os 

riscos são mínimos.  

Os riscos são grandes, inerentes à 

existência de duas unidades 

(rebocador e barcaça) e o aparelho 

de reboque.  
 Quadro 05 - Tipos de transporte - Vantagens e Desvantagens  

 Fonte: Amorim (2010) 
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4.2 CUSTOS DO DESCOMISSIONAMENTO 

 

 

Descomissionamento são operações de alto custo, onde somente a diária de um 

guindaste (HLV), com capacidade para içar 15000 Ton, custa US$ 500.000,00. É importante 

também dizer que, no mundo todo, não chegam a existir seis unidades deste tipo com tal 

capacidade, o que faz com que o planejamento seja etapa de suma importância na operação. 

Estima-se que, nos últimos quarenta anos,foram gastos cerca de duzentos e trinta e oito 

bilhões de libras (£ 238.000.000.000,00), de acordo com a UKOOA (1998)  

O custo total para o Programa de Desmobilização Campo Don, no Mar do Norte, da 

unidade Thistle, foi  previsto para ser na ordem de £ 150 milhões. Este custo é expresso em 

2009 e inclui os valores de subsídios para a engenharia de gerenciamento de projetos e os 

custos de suporte,  (BP, 2010). 

De acordo com Peres Jr., Oliveira e Costa (1999) e Cogan (2002),  na análise do ciclo 

de vida é preciso levar em consideração todos os custos que incorrem no período útil de um 

produto/projeto, mesmo aqueles que incorrem bem antes da fase inicial dos processos 

produtivos (design de um produto, estudos de viabilidade, projetos de engenharia etc.) até 

aqueles referentes ao abandono definitivo de sua produção e comercialização, descarte final de 

quaisquer resíduos ou mesmo até quando as obrigações inerentes perdurarem. 

Considerando o descomissionamento de uma plataforma fixa, para Kaiser, Pulsipher e 

Byrd (2003),  os componentes de custos, que devem ser levados em conta na estimativa dos 

custos de abandono de áreas produtoras de óleo e gás offshor,e são basicamente os seguintes: 

 

 tamponamento e abandono dos poços; 

 preparação para remoção da plataforma/instalações, incluindo a lavagem e limpeza 

dos componentes, visando à eliminação de resíduos de hidrocarbonetos e outros, 

de modo a garantir a segurança no processo de corte e içamento das estruturas. O 

produto da lavagem deve ser descartado em local apropriado; 

 esvaziamento e limpeza dos dutos, coluna por coluna, e desconexão dos dutos da 

estrutura. Alguns dutos são abandonados no local e enterrados no fundo do mar; 
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 separação e remoção dos módulos, tais como sonda de perfuração, guindaste e 

alojamento (topsides) do convés (deck) da plataforma, se for necessário ( em 

alguns casos, os módulos são removidos junto com o convés); 

 corte e remoção dos condutores e convés; 

 corte e remoção das jaquetas (jackets) e das estacas; 

 transporte dos equipamentos/instalações removidos para terra; 

 liberação, limpeza e verificação da área após a remoção das estruturas.     

          

Segundo Alghamdi (2005), o custo de descomissionar uma plataforma no Mar do 

Norte, Odin, foi distribuído de acordo com os seguintes percentuais de gasto: 

 

 Guindaste e embarcações de apoio – 60%, 

 Limpeza do site – 18%, 

 Descomissionamento – 11%, 

 Mobilização e outros – 7%, 

 Abandono de tubulação – 4% , 

 

Sobre custos, Ruivo (2001) informa que é difícil de ser realizada uma previsão devido 

à ausência de procedimentos bem estabelecidos e testados, além das variações inerentes 

segundo o tipo de opção escolhida. 

No mesmo estudo anterior, Alghamdi (2005) informa que o custo de remoção da 

tonelada de aço é da ordem de US$ 1.000,00/ Ton para remoção total da plataforma e também 

que, em casos de remoção parcial, este valor pode oscilar num percentual entre 30% e 70%.  

Alguns outros aspectos importantes também devem ser lembrados na questão de 

descomissionamento.  

De acordo com Griffin (1998), seis fatores devem ser considerados na presente questão 

para o sucesso da operação: Meio Ambiente, Tecnologia, Custo, Segurança, Regulação e 

Público ( Comunidade da Região). 

Alghamdi (2005) mostra o custo relativo das diversas técnicas de remoção total para 

uma unidade offshore usando diferentes técnicas de corte.      
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 Figura 32  - Custo relativo usando diferentes técnicas de corte para remoção offshore 

 Fonte: Modificado de Alghamdi ( 005) 

 

Considerando três das principais opções de descomissionamento conhecidas: remoção 

completa, remoção parcial e tombamento no local, Pittard (1997) apresentou a participação 

destas operações num processo de descomissionamento e seus percentuais de custo.  

Na figura abaixo, percebe-se o elevado percentual (entre 17% a 30%) das seguintes 

atividades: Mobilização/Desmobilização, Transporte e Disposição, Remoção Estrutural.  
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 Quadro 06 - Estimativas da participação das atividades nas opções de descomissionamento (modificado  

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 29 - Estimativas da participação das atividades nas opções de descomissionamento (modificado  

                de Pittard 1997) 

 Figura 33 - Estimativas  da participação das atividades nas opções de descomissionamento (modificado   

de Pittard 1997) 

              Fonte: Ruivo 2001 

 

É importante ressaltar que enquanto existem ações cujos percentuais de custo ainda 

que somados não representam nem 25% do custo da operação, somente duas delas, 

respondem, em algumas ocasiões, por mais da metade do valor da operação.   

 

 

4.2.1 Estimativa dos Custos no Descomissionamento 

 

 

A operação de descomissionamento é muito vultuosa no que diz respeito aos valores, 

na casa de dezenas de milhões de dólares, mas também ocorre de forma muito lenta, em um 

intervalo de tempo não inferior a dois anos, caso seja planejada adequadamente. Apresentando 

tal perfil de realização, é possível fazer um levantamento da estimativa de custo de forma bem 

criteriosa e harmoniosa, para que os investimentos feitos por parte da operadora sejam 

otimizados e fatores-surpresa, que aparecem última hora, possam se tornar algum tipo de 

gargalo na tarefa do encerramento da operação. É importante lembrar, também, que uma boa 

programação de custos no descomissionamento influencia diretamente no surgimento de 
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eventos indesejáveis de quaisquer naturezas como acidentes, derramamento de óleo etc. Para 

obter uma estimativa do custo a ser considerad como representativo das boas práticas 

operacionais, os seguintes itens da etapa do  descomissionamento  devem estar incluídos:  

 

 Declaração de capacitação técnica dos fornecedores. 

 Escopo do orçamento. 

 Caracterísiticas da instalação. 

 Janela metereológica.  

 Avaliação dos riscos.  

 Tecnologia. 

 Documentação. 

 

A figura abaixo mostra, sob a forma de um gráfico de pizza, o percentual de custo em 

cada uma das etapas na operação de descomissionamento em geral. 

 

 

             Figura 34 - Custos por atividade no descomissionamento  

             Fonte : www.epmag.com/article/print/8310 

 

 

Há ainda, uma ideia de valor, em estudo realizado por McGinnis, Fernandez e 

Pomeroy (2001), para uma remoção total de um topside em profundidade de 120 metros 

aproximadamente é da ordem de US$ 412.500,00/dia e foi obtida da seguinte forma: US$ 

http://www.epmag.com/article/print/8310
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310.000,00 (custo diário de uma barcaça) + US$ 65.000,00 (custo diário de mergulho e seus 

equipamentos) + 10% do valor dia para contingência. No caso deste estudo, não é 

inconsistente falar em um valor de U$ 500.000,00/dia, pois a lâmina d`água é de 150 metros.  

  A figura abaixo, nos mostra a projeção do custo do descomissionamento no Reino 

Unido, nos próximos trinta anos. 

 

 Figura 35 - Previsões de custos por ano na  atividade de descomissionamento no Reino Unido.    

              Fonte: Oil & Gas UK 2009 Economic Report 

 

 

 

4.3 TIPOS DE DESCOMISSIONAMENTO 

 

 

A hipótese condicionante, para a escolha do tipo de descomissionamento a ser 

realizado em um unidade offshore,  é a seguinte: ser País signatário da IMO. 

O critério utilizado pela IMO informa que qualquer plataforma, com peso de até 4 mil 

toneladas e operando em profundidade de até 55m, deverá ser totalmente removidas 

No estudo desenvolvido, por ser o Brasil signatário da IMO, a opção usual adotada 

seria a remoção parcial da estrutura, haja vista a lâmina de água ser de mais de 55 m e a 

unidade com peso superior a mais de 4 mil toneladas.Mas para aumentar a sua contribuição 

neste assunto, o autor decide abordar o processo de remoção total. Na figura abaixo, são 

apresentados os destinos dos materiais oriundos das unidades, independente do tipo de 
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descomissionamento a ser adotado seja ele tombamento no local, completo, parcial ou deixar 

a unidade na locação. 
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Figura 36 - Destinos das partes de uma unidade fixa no descomissionamento 

Fonte :Elaborada pelo autor 

 

Mesmo na condição de ser País signatário da IMO, o local onde ocorrerá o processo de 

descomissionamento, é dado à operadora  a oportunidade de decidir qual o tipo de processo de 

descomissionamento será escolhido, para encerrar as operações da unidade, desde que não 

venha a transgredir as diretrizes de tal organização. 

A figura 27 a seguir ilustra as possíveis opções existentes em um processo de 

descomissionamento e logo após cada tipo é descrito.   

 

Descomissionamento 

de unidade fixa  

offshore de produção 

de óleo e gás 

Equipamentos de 

processamento e  

tubulação 

Deck e estrutura 

da  jaqueta 

Enviar para terra 

Demolição offshore 

Convertida em 

recife     artificial 

Deixada no 

fundo  do     mar 

Movida para nova 

locação e 

reinstalada 

Recondicionada 

e reutilizada 

Vendida para 

sucata 

Resíduo para 

aterro 

Reciclagem de 

aço 

Resíduo para 

aterro

 

Remoção parcial 

Derrubar no local  

Colocação de peça 

única  fora do local 

Colocação de várias 

peças fora do local 
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 Figura 37 -  Etapas de um processo de descomissionamento 

 Fonte: http://wwcs911.com/offshore-platform-well-decommissioning-removal.php 

 

 

4.3.1 O descomissionamento do tipo: deixar no local 

 

 

Manter a unidade intacta no local, pode ser a alternativa da operadora que necessita de 

uma tecnologia ainda não disponível para explorar os recursos momentaneamente disponíveis, 

bem como de aguardar o aumento de preço do petróleo e seus derivados, e até mesmo em caso 

de terrorismo ou conflito armado.Também caracteriza tal opção, o reduzido custo imediato e 

mínimos danos à vida marinha. É a alternativa que representa o maior risco para navegação.  

Alghamdi (2005) diz que, apesar do uso de proteção catódica para proteger a estrutura 

de corrosão abaixo da linha d`água, não é suficiente para preservar da falha da integridade da 

estrutura, como por exemplo, a destruição de um pilar devido a condições ambientais severas 

como um furacão. 



 

 

91 

Sobre a integridade da estrutura, Potty e Akram (2009) lembram que é importante, 

para a proteção da tripulação offshore, o ambiente de negócios, ativos e reputação da empresa 

e da indústria. Especificamente, em se tratando de uma situação de descomissionamento, não 

se aplicaria a proteção à tripulação, pois a unidade estaria sem a mesma. 

Ainda Alghamdi (2005) chama a atenção para danos potenciais à estrutura devido à 

colisão e à possibilidade do uso da mesma como porto de emergência.         

 

 

4.3.2 O descomissionamento do tipo: afundar no local 

 

 

Comparada a remoção total, gera menos danos à vida marinha.É necessário o uso de 

boias para sinalizar o local do afundamento.A estrutura tombada pode ser usada como área de 

recreação para mergulho e pesca. Dispensa a limpeza do local e manutenção da unidade. 

Normalmente a unidade é toda tombada, ou seja, jaqueta mais topside. Pode apresentar casos 

de derramamento de produtos químicos e derivados da produção.        

 

 

4.3.3 O descomissionamento do tipo: remoção parcial 

 

 

É a opção na qual é retirado tudo que se encontra sobre a linha d`água e são mantidas 

as estacas no fundo. As condições e as alturas em que são cortadas as estacas merecem 

estudos mais aprofundados. Durante este processo de remoção, o impacto à vida marinha não 

é tão expressivo quanto a remoção total. Contribui de forma positiva para a criação de recifes 

artificiais.  
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4.3.4 O descomissionamento do tipo: remoção total 

 

 

Em se tratando do tipo de remoção abordada neste estudo, o autor traz mais 

informações a respeito desta opção neste item e no subsequente. É a de maior custo e a com 

mais agressividade ao meio ambiente. Não requer habitualmente da necessidade de se 

enquadrar a  nenhuma mudança de leis ou regulações. Favorece a continuidade da navegação 

na área em que ocorre, mas também à grande incidência de acidentes pelo elevado número de 

ações ocorridas e das grandes dimensões e pesos das estruturas presentes. Não permite o 

surgimento de recifes artificiais, e necessita de limpeza minuciosa do local remanescente da 

instalação. Consiste na remoção total da unidade, jaqueta mais topside. 

Como a reutilização da unidade está inserida dentro do processo de remoção total, o 

autor entende da necessidade de que sejam apresentados, ainda que sucintamente, os fatores 

decisórios na avaliação da reutilização. 

Tendo como base a citação de Silva e Mainier (2009), cuja a fonte é Conoco-

Philips(1999),  são apresentados abaixo, tais fatores.   

 

 

Figura 38 - Fatores decisórios na avaliação da reutilização  

Fonte: Silva e Mainier (2009) 

 

  

Ainda trazendo mais informação a respeito da opção remoção total, o autor apresenta  

figuras a respeito das novas tecnologias em estudo para tal operação. 

Na opção seguinte, um único navio equipado com uma bandeja de grande dimensão e 

guindaste de enorme capacidade de carga, em uma só viagem entre o porto e o local onde está 

localizada a unidade, seria capaz de remover a jaqueta e o topside. Esta tecnologia é de 
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propriedade da Excalibur Engineering BV, e impressão gráfica criada por Pieter Shelte e foi 

retirada da obra de Eric Faulds Associates (2002). Esta manobra ocorre em seis etapas e será 

descrita cada uma delas a seguir:  

 

1. O navio chega ao local aonde está a unidade. 

 

 
                                               Figura 39 - Primeira etapa retirada conjunta Topside 

                                              + Jaqueta 

                                      Fonte: Eric Faulds Associates   

 

 

2. Através de operações  integradas de lastro e içamento o Topside é colocado sobre a 

bandeja. 

 

 
                                             Figura 40 - Segunda etapa retirada conjunta Topside 

                                            + Jaqueta 

                                        Fonte: Eric Faulds Associates   
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3. O navio afasta-se para se poscionar ao lado da jaqueta, ficando esta na frente do 

guindaste. 

 

 
                                            Figura 41 - Terceira etapa retirada conjunta Topside  

                                            + Jaqueta 

                                       Fonte: Eric Faulds Associates   

 

4. O guindaste inicia o içamento da Jaqueta. 

 

 
                                             Figura 42 - Quarta etapa retirada conjunta Topside  

                                            + Jaqueta                                  

                                        Fonte: Eric Faulds Associates   
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5. Começa a colocação da Jaqueta sobre o convés do navio. 

 

 
                                             Figura 43 - Quinta  etapa retirada conjunta Topside +  

                                            Jaqueta 

                                        Fonte: Eric Faulds Associates   

 

6. Retorno para o porto com toda a carga ( Topside  + Jaqueta ). 

 

 
                                             Figura 44 - Sexta etapa retirada conjunta Topside +  

                                             Jaqueta 

                                         Fonte: Eric Faulds Associates   

 

          Em 2008 foi apresentado ao cenário offshore, uma embarcação com dois cascos cujo 

pórtico que as une é constituído de estrutura tubular provida de um grande guindaste fixo na 

sua parte superior.Através deste recurso, é possível realizar uma operação de 

descomissionamento de forma mais rápida, mais econõmica e mais segura.Tal recurso foi 

desenvolvido pela empresa americana Versabar. 
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   Figura 45 - Decomissionamento feito por um só equipamento 

   Fonte: Offshore Engineer 2010   

 

4.3.4.1 Remoção  total: vantagens e desvantagens  

 

          Elaborada por Pulsipher (1996) e modificada por Oliveira (2001) o quadro a seguir 

apresenta um quadro comparativo entre as vantagens e desvantagens, com foco nos impactos 

ambientais, na legislação internacional vigente, navegação, custos e os riscos aos tipos de 

profissionais que estão nela envolvidos e os que estão no entorno da unidade, que, neste caso, 

são os mergulhadores e os pescadores . 
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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 decorrentes dos 

explosivos utilizados no corte da 

estrutura.  

 Necessita de local para a disposição.  

 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. 

Não requer nenhuma alteração nas 

legislações internacionais vigentes 

 

Dispendioso para os operadores 

 Requer o transporte a terra ou ao local 

de recifes artificiais 

Não apresenta risco à navegação 

Atende às necessidade da pesca com redes: 

Nada permanece acima do solo marinho 

 

Necessita de limpeza do local 

 

 

 

Elimina as principais complicações de 

manutenção do local 

Perigoso aos mergulhadores  

Permite a reutilização e reciclagem dos 

materiais 

Problema na remoção devido ao atrito 

entre a estrutura e o solo em profundidade 

superiores a 5 metros abaixo do solo 

marinho  

Quadro 06 – Vantagens e Desvantagens da Remoção Total 

 Fonte : Adaptado de Oliveira (2001) 

 

 



 

 

98 

4.3.4.2 Descomissionamento total e suas principais etapas 

 

 

Oliveira (2001) cita que são quatro as principais operações executadas no processo de 

descomissionamento total :selecionar os pontos de corte, cortar, levantar a jaqueta, mover e 

ajustar. Uma breve narrativa de cada operação é dada a seguir.  

 

 Selecionar os pontos de corte 

 

A contribuição dada pela identificação dos pontos da jaqueta onde haverá o corte, é 

principalmente definir de certa forma as operações seguintes da remoção. A quantidade e as 

dimensões das seções serão informações essenciais para determinar a trajetória do reboque, o 

tamanho e a quantidade de barcaças de carga. Além disso, a jaqueta deverá ser cortada de 

maneira que os guindastes utilizados e o cais em terra possam suportá-la.   

 

 Cortar  

 

O corte da jaqueta no local é feito a partir de ferramentas de corte externas como 

cortadores abrasivos ou de diamantes, que poderão utilizados por mergulhadores ou por 

veículos operados remotamente ( ROV - Remote Operate Vehicle). A opção de escolha entre 

mergulhadores e ROV é feita tomando-se por base a profundidade do corte, limitação dos 

movimentos do ROV, a jornada de trabalho prolongada, presença de sonar, a possibilidade de 

encontrar alvos além da escala de visibilidade. 

 

 Levantar a jaqueta 

 

Após cada corte horizontal, a jaqueta será levantada e rebocada. Por este motivo, o 

navio guindaste de grande porte utilizado ( HLVC – Heavy Lift Crane Vessel ) terá de ser 

equipado com vários tipos de ferramentas diferentes usadas rotineira e consecutivamente. Isto 

é possível pelo uso de uma estrutura distribuidora no guindaste. Esta estrutura terá que ser 

ajustável à medida que as seções horizontais forem subindo (BECKMAN, 2000).  
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 Mover e ajustar  

 

No caso de disposição no oceano, a jaqueta será rebocada até uma posição 

preestabelecida de acordo com a legislação vigente. Na maioria dos casos, as amarrações 

necessárias à disposição devem ser instaladas antes do início do processo de 

descomissionamento (BRIDGEWATER, 2000).   

 

 

4.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DE CADA OPÇÃO DE DESCOMISSIONAMENTO  

 

A partir das opções apresentadas anteriormente, é possível criar um quadro 

comparativo dentre elas elencando como itens a serem considerados os seguintes: custo da 

operação, impacto ao meio ambiente, riscos à navegação e possibilidade de ocorrência de 

acidentes. O autor, através do quadro abaixo, mostra mais claramente as razões apresentadas. 

 

Tipo Custo Meio 

Ambiente 

Navegação Acidentes 

Deixar no 

local 
V V V V 

Afundar 

no local 
V V D V 

Remoção 

parcial  
D D D D 

Remoção 

total 
D D V D 

                Quadro 07 - Vantagens (V) e Desvantagens (D) dos Tipos de Descomissionamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O critério estabelecido para se atribuir vantagem no que diz respeito ao custo e 

acidentes, dependendo do tipo de operação de descomissionamento ,está no número de ações 

a serem realizadas. Quanto maior é o número de ações, maior é o custo da tarefa e também 

maior é a probabilidade de ocorrência de acidentes. 

No que diz respeito ao meio ambiente, quando menor o número de ações tomadas, 

menor é o impacto sobre o meio ambiente, tanto na locação da unidade, quanto no destino 

dado ao material recebido em terra, ou seja, mais vantajoso é o tipo de descomissionamento 

realizado. 
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Já em relação à navegação, quanto maior a chance de choque entre embarcações e a 

estrutra, mais desvantajosa é a opção do descomissionamento adotado. 
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5 RISCOS NA OPERACÃO DE DESCOMISSIONAMENTO 

 

Um aspecto inerente às atividades de exploração e produção de petróleo é o risco. A 

descoberta e posterior produção de petróleo envolvem um elevado grau de risco ou incerteza, 

presente desde a possibilidade de se encontrar um campo produtivo até a estimativa 

satisfatória de reservas e da produção. Além destes, deve-se incluir os riscos associados à 

economia de um país como, por exemplo, sua estabilidade política. Os riscos relacionados ao 

mercado global que influenciam a estratégia e a imagem da empresa, por exemplo, são riscos 

que também estão presentes nesta etapa da atividade petrolífera e são bastante importantes no 

momento de se avaliar a empresa e/ou seus projetos (PINTO, 2002). 

A operação de descomissionamento é sempre uma operação não usual, quer seja por 

ser única em cada unidade ou por permitir uma maior interação entre operações mais 

delicadas, mas também por potencializar um maior efeito sinérgico entre suas etapas e, por 

conseguinte, aumentar o seu risco. Desde o surgimento inesperado de um poço com H2S, até o 

choque de duas grandes estruturas metálicas e explosão, vários fatos podem ocorrer para 

contribuir com o aumento do risco presente, de forma exponencial. Nos itens seguintes deste 

capítulo, tais fatos são apresentados de forma mais detalhada e as medidas adotadas para ser 

realizado um programa de gerenciamento de risco eficiente e suas etapas. 

A necessidade de entender e o desejo de gerenciar o risco têm estado no centro das 

atenções em numerosos debates, desde o fim da Segunda Guerra Mundial (BREAKWELL, 

2007). 

O processo de gerenciamento de riscos pode ser entendido como a utilização dos 

recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos de forma preventiva, com o objetivo 

de evitar acidentes que possam causar danos à saúde dos trabalhadores e impactos ambientais, 

sendo necessários: identificação dos riscos, planejamento de ações de bloqueio, ações 

preventivas, controle e monitoramento e análise crítica para melhoria contínua e aprendizado. 

Dessa forma, o gerenciamento de riscos se subdivide nas fases de antecipação e identificação 

dos riscos, planejamento, execução de ações, controle e análise crítica. Dessa forma, pode-se 

entender que o gerenciamento dos riscos começa no projeto, através da identificação dos 

possíveis desvios de processos, condições inseguras, camadas de proteção falhas, falhas 

combinadas e possíveis efeitos dos danos causados por um acidente. Assim, é justificada a 

utilização das diversas técnicas de análise de riscos nas diversas fases do empreendimento, 

que possui o seu ciclo de vida, que é o tempo considerado desde a geração da ideia do projeto 
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até a sua entrada em operação e, por fim, sua desativação/descomissionamento (CALIXTO, 

2006). 

Pode-se entender uma operação de descomissionamento, como uma parda programada 

e desta forma, de acordo com Finocchio (2009), os riscos de segurança, meio ambiente e 

saúde em um projeto de parada de plataforma exigem métodos de análise e avaliação 

robustos, devido às seguintes características:  

 Os serviços requerem elevada concentração de mão de obra em um espaço físico 

extremamente limitado. 

 O trabalho apresenta um grande número de interfaces. 

 Frequentemente, existe grande simultaneidade dos serviços executados. 

 O planejamento é de grande complexidade e, portanto, sujeito a falhas.  

 A execução dos serviços também apresenta grande complexidade e é sujeita a 

variação. 

 Durante a execução da parada, é realizado um elevado número de intervenções em 

equipamentos críticos. 

 

 

5.1 OS PRINCIPAIS RISCOS PRESENTES NO DESCOMISSIONAMENTO  

 

 

Como contribuição ao processo de conhecimento dos riscos, citada por Bidino (apud 

NETO, 2002), neste estudo, na fase de descomissionamento, é apresentada a seguinte lista: 

 

a. Danos materiais às plataformas, unidades móveis, embarcações de apoio e demais 

equipamentos, em consequência de:  

 

Atos da natureza:  

 

  Tempestades.  

  Correntezas.  

  Intempéries.  

  Raios.  

  Vendavais.  
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  Maremotos.  

  Terremotos.. 

  Manifestações das camadas do solo e subsolo marinho.  

 

Riscos Operacionais: 

  

 Colisão (contact).  

 Abalroamento (collision).  

 Naufrágio.  

 Encalhe.  

 Negligência.. 

 Incêndio.  

 Explosão.  

 Colapso das fundações/solo marinho.  

 Blowout: fluxo indesejado e descontrolado de fluidos (óleo, gás, água etc.) 

existentes nas formações perfuradas para o poço. Ocorre quando a pressão 

hidrostática gerada pelo fluido de perfuração que preenche o poço é inferior à 

pressão da formação perfurada.  

 Catering: é definido como uma depressão em forma de bacia na superfície do 

solo em volta do poço, causado pela ação erosiva do petróleo, gás ou água 

escoados sem restrição. É mais difícil, mas pode ocorrer que o gás em vez de 

sair pelo poço, espalhe-se pela superfície. A superfície do solo tenderá a ficar 

sem apoio por baixo e uma cratera formar-se-á devido ao assentamento da 

superfície.  

 

b. Danos consequentes e despesas extras:  

 

 Controle de poço.  

 Contenção.  

 Vazamento.  

 Poluição.  

 Combate a incêndios.  
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  Pescaria (recuperaçào de objetos caídos ou presos num poço, impedindo o 

prosseguimento normal da operação).  

 

c.  Perda de produção.  

d   Danos causados a terceiros – contratados e terceiros em geral.  

e.  Danos pessoais, inclusive morte, causados a funcionários e terceiros em geral.  

f. Remoção de destroços.  

g. Guerra, greves e riscos políticos.  

 

 

5.2 RISCO OPERACIONAL NO DESCOMISSIONAMENTO DE UNIDADE MARÍTIMA FIXA DE 

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 

 

 

Segundo Maia (2007), a identificação de áreas de vulnerabilidade e perigos é de 

fundamental importância na prevenção de acidentes. As indústrias químicas, por exemplo, 

vêm por mais de quarenta anos executando continuamente a tarefa de analisar os riscos 

inerentes de suas instalações e definir medidas para levar esses riscos a valores considerados 

toleráveis pela organização. Na prática, neste segmento produtivo é onde se encontram as 

condições de operação mais severas, quer seja pelas altas temperaturas e pressões envolvidas, 

soluções corrosivas e inúmeras malhas de controle existentes. A criação da técnica HAZOP, 

no final de década de 60, pode ressaltar o foco desta preocupação. As adequações aos arranjos 

produtivos, para torná-los mais seguros, são recursos comuns a todo processo de fabricação, e 

certamente neste caso, a indústria do petróleo não foge a esta constatação.    

Yergin (1992) relata que o petróleo teve seu início de exploração nas bacias 

sedimentares terrestres. Os equipamentos para produção de petróleo offshore são similares às 

instalações onshore, sendo a diferença principal as condições de espaço na instalação 

offshore; nesse caso, mais críticas devido ao confinamento constante, pressões de trabalho e 

condições ambientais  

As condições proporcionadas pelo ambiente com alto grau de salinidade e umidade, 

que são os dois dos principais fatores que contribuem com a corrosão, agregada à logística 

complexa, se comparada com as instalações em terra, criam condições desfavoráveis que 

exigem uma maior frequência de manutenções e/ou inspeções também se comparadas com as 

mesmas instalações onshore. 
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A limitação do espaço a bordo, entre grande número de pessoas e inúmeros 

equipamentos, é outra característica marcante além do alto nível de ruído. Também a tarefa de 

lidar com barcos de apoio, aeronaves, barcos de inspeção submarina, barcos de suprimentos, 

atividades de manutenção, de inspeção, hotelaria etc. Portanto, faz-se necessário todo um 

quadro de profissionais; uns trabalhando, outros repousando; isso a poucos metros das 

instalações industriais, em um conjunto denominado de unidade de produção. Esse arranjo 

típico leva inexoravelmente à exposição de riscos, mesmo quando as pessoas estão em seu 

período de descanso. 

O volume de materiais e pessoas vindo e voltando para terra gera um risco 

significativo em função da quantidade de aeronaves e dos barcos de supply em trânsito e 

abordando à unidade durante o ano. 

Ao descrever o trabalho dos petroleiros em refinarias e terminais marítimos, Ferreira e 

Iguti (1996) procuram aprofundar e detalhar quatro de suas principais características: um 

trabalho perigoso, complexo, contínuo e coletivo. Assumindo uma plataforma fixa como 

sendo de certa forma como uma mistura de terminal marítimo (em muita das vezes, recebe 

óleo e gás de outras unidade e se encontra dentro d`’agua), com refinaria (vários processos 

ocorrem  simultaneamente neste local), tal conceito pode ser também aplicado.     

Os perigos associados com a atividade offshore, esteja tal unidade em plena produção, 

ou caso já se encontre em início da atividade de descomissionamento, permitem entender os 

inesgotáveis cenários que dali podem surgir, levando a eventos indesejáveis e seus possíveis 

desdobramentos, o que possibilita a , pelo menos, entender os riscos a que estão expostos e 

presentes em um ambiente offshore. 

Essa unidade descrita no estudo deve ser considerada como uma relação de produção 

típica de seu projeto e das atividades envolvidas que, dentre outros perigos, poderão aparecer 

ou algum dos listados não estarem presentes. 

Todos esses perigos são geradores potenciais de eventos indesejáveis que, em situação 

severa, poderão levar a: 

 acidentes pessoais; 

 perda de vidas; 

 impacto nos stakeholders; 

 acidentes ambientais; 

 perdas de produção; 

 perdas de equipamentos e facilidades; 
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 impacto nas operações associadas; 

 impacto na imagem da empresa; 

 impacto aos acionistas e às outras partes envolvidas; 

 elevado nível de stress. 

 

Neste estudo  será considerado  um único tipo de risco, muito embora na prática seja 

quase impossível definir os tipos envolvidos nesta operação, e definir claramente a fronteira 

entre os mesmos. 

No estudo, será analisado o seguinte: Risco Operacional - ancontece na linha de frente 

da operação, ou seja, fisicamente aonde é desenvolvida. 

Ao se falar em risco operacional, não pode deixar de ser citado o conceito de 

segurança operacional que foi citada por Oliveira (2004), e sendo definida por Ramesh 

(2000), como algo que visa à minimização dos acidentes operacionais devendo ser planejado 

com altos padrões de qualidade. Além do mais, um nível aceitável de segurança é 

caracterizado por programas que previnam os acidentes em um estágio inicial e não depois de 

gerado o acidente.  

O autor considerará grande risco operacional aquele que pode levar a óbito pessoas 

envolvidas e também provocar vazamento de óleo superior a 200 m3
.  

De acordo com o levantamento do números de acidentes e o local e nas operações em 

que ocorrem, feito pelo MMS, no período compreendido entre 1995 e 2000, na região do 

Golfo do México, e do DNV no período compreendido entre 1980 e 1987, considerando um 

universo de 1000 unidades/ano ao redor do mundo, é possível inferir quais são os cenários 

mais críticos enontrados em uma operação de descomissionamento e aqueles aonde se 

encontram os maiores riscos.Tais informações se encontram a seguir sob a forma de tabelas:  
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            Tabela 07 - Principais tipos de acidentes entre 1980 - 1987 
Tipo de Acidente Unidade Fixa 

Dano Estrutural 0,57 

Acidente com Poço 1,28 

Incêndio 7,3 

Contato com outra Estrutura 0,45 

Blowout 0,88 

Derramanento 9,33 

Queda de Carga 1,07 

Adernamento 0,07 

Naufrágio 0,45 

Fundação 0,16 

Acidente com Guindaste 0,64 

Vazamento 0,04 

Colisão 0,52 

Explosão 1,39 

Acidente de Helicóptero 0,13 

Outros 0,54 

 Fonte: Autor  (adaptada de Det Norske Verita)s 

 

            Tabela 08 - Tipo de operação  e o percentual de acidentes 
Tipo de Operação Percentual de Acidente 

Produção 68,99 

Perfuração 24,56 

Intervenção em Poços 3,89 

Completação 2,55 

           Fonte: MMS 

 

 

5.3 O PROCESSO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 

 

De acordo com o ISO 31000 (2009), denomina-se Análise de Riscos  ao processo de 

compreender a natureza do risco e determinar o nível de risco e Avaliação de Riscos  ao 

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.  
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É difícil tarefa descobrir a vulnerabilidade (pontos fracos) de uma instalação, pois os 

perigos normalmente se encontram encobertos e distantes de uma simples inspeção inicial, 

mesmo para olhos experientes e acostumados ao local a ser estudado. 

Para a realização de tais estudos exigem grandes esforços e pesados investimentos das 

empresas, na mobilização  necessária dos profissionais, na destinação de tempo à estes 

estudos e principalmente no levantamento de dados e documentação necessária. 

Há uma série de técnicas de identificação de perigos, e cada uma é recomendada para 

uma aplicação especifica a depender dos resultados esperados pela análise, da fase em que 

projeto se encontra, e da disponibilidade de pessoas envolvidas. É assumido tecnicamente que 

não existe uma única fórmula ou procedimento para a identificação de perigos. A escolha da 

técnica é uma questão de melhor adequação às condições especificas e única de determinada 

análise e dos resultados que dela serão esperados. 

A ISO 31000 (2009), que trata a respeito de Gerenciamento de Risco, há uma tabela 

aonde são apresentadas as ferramentas e técnicas utilizadas para o processo de avaliação de 

riscos e sua aplicabilidade.        

No entendimento do ABS (2000), para um entendimento do nível de risco de uma 

operação algumas questões devem ser respondidas. 

O que pode dar errado? 

Com que frequência isso pode acontecer? 

Quais serão os impactos causados na instalação? 

Também pelo ABS (2000), a utilização de ferramentas qualitativas permitem 

frequentemente uma boa tomada de decisão. Porém em certos casos, para subsidiar uma 

melhor avaliação custo-benefício é imprescindível maior detalhamento nas informações, nesse 

caso através de técnicas quantitativas. 
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ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

 

 

 

QUAL A 

FREQUÊNCIA? 

 O QUE PODE DAR 

ERRADO? 

 QUAIS SÃO 

OS 

IMPACTOS? 

 

FUNDAMENTOS DA AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 

EXPERIÊNCIA HISTÓRICA MÉTODOS 

ANALÍTICOS 

CONHECIMENTO E 

JULGAMENTO 

Figura 46 - Elementos básicos de uma análise de riscos    

Fonte: Elaborada pelo autor (modificada de ABS, 2000) 

 

Para que não haja conflito no entendimento dos conceitos perigo e risco, abaixo são 

explicadas suas definições. 

A norma ISO 17776 (2002) define as etapas de uma análise de riscos como: 

 

 Identificação do perigo – Analisa as 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 – A 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. 
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Então, pode-se concluir que a identificação do perigo é uma etapa anterior à avaliação 

do risco. 

Para a ISO 31000 (2009), o risco é um efeito da incerteza nos objetivos. Segundo 

Vinnen (2007),  risco pode também ser interpretado como um termo que combina a chance de 

um perigo específico ocorrer gerando um cenário indesejado (evento) e a severidade desse 

cenário indesejado é o perigo, é uma fonte de potencial dano. Esse dano pode ser à pessoa 

humana, às instalações, ao meio ambiente ou a uma combinação desses. 

A norma API RP14J (2001) salienta que uma análise de riscos sozinha não garante que 

os riscos estarão sob controle após a sua conclusão e estabelecimento de suas recomendações. 

Deve-se atentar para outras fontes de acidentes como, por exemplo: práticas inseguras, falta 

de procedimentos operacionais ou procedimentos pouco confiáveis, manutenção deficiente, 

inspeção ineficaz, documentação pobre da instalação, pessoal não capacitado. 

Esses aspectos são a causa de muitos acidentes no segmento offshore e como tal 

devem ser motivo de atenção do sistema de gerenciamento de risco da unidade, sem o qual 

todo o trabalho e esforço na elaboração da análise de riscos não trarão os melhores benefícios. 

Portanto, uma avaliação de riscos pode ser traduzida como a aplicação de uma 

sistemática preestabelecida, cuja finalidade é identificar perigos presentes nas instalações, e 

quantificar os riscos em termos de frequência de ocorrência e severidade de seus cenários, 

propondo intervenções de modo a mitigar os riscos. 

De acordo com Lees (2005), essas intervenções, que podem ser chamadas de medidas 

de redução de riscos e devem ser elaboradas objetivando-se os principais aspectos: 

 

 Prevenir o acidente, reduzindo sua probabilidade de ocorrência. 

 Controlar o incidente, limitando a extensão e duração do evento perigoso. 

 Mitigar os efeitos do acidente, reduzindo suas consequências. 

 

Medidas preventivas como o estabelecimento de projetos intrinsecamente seguros,com 

utilização de segurança passiva que garanta a integridade da instalação devem ser enfatizadas 

sempre que possível, bem como prover treinamento adequado específico e respectiva 

avaliação dos mesmos aos profissionais envolvidos nas atividades. De acordo com 

AIChE/CCPS (1992), análises envolvendo a confiabilidade humana, a ergonomia aplicada à 

tarefa, principalmente nas situações emergenciais devem ser levadas em consideração. 
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Segundo AIChE/CCPS(1992), considerando-se uma reta com uma graduação que 

exprima o grau de complexidade do método de avaliação, para os valores menores (menos 

complexos), existem as chamadas análises qualitativas, onde os resultados são encontrados 

aplicando-se principalmente a experiência acumulada dos participantes ao método da análise. 

Nesse caso pouco se consulta a banco de dados de falhas e poucos cálculos matemáticos são 

elaborados. No lado oposto da reta existem as análises quantitativas, mais complexas, 

necessitam de mais recursos e mais tempo e maior capacitação para sua realização, onde a 

pesquisa a banco de dados é fundamental e a complexidade de cálculos idem, sendo 

normalmente utilizados softwares específicos na sua elaboração.  

A meio caminho entre esses extremos estão localizadas as análises semiquantitativas 

que embora com um certo grau de subjetividade conseguem estabelecer critérios numéricos 

para quantificar os riscos. 

Salienta-se tanto Taylor (2000) quanto a AIChE/CCPS (1992) que um trabalho de 

análise de riscos pode não esgotar completamente a questão, não se consegue garantia de que 

todos os perigos foram identificados e seus riscos analisados. 

Em geral recomenda-se em uma primeira etapa a utilização de uma metodologia que 

promova em tempo relativamente curto uma visão geral dos riscos da unidade. À medida que 

se vai tendo conhecimento desses riscos, análises com maior grau de detalhamento e precisões 

poderão ser elaboradas, muitas vezes para os cenários já identificados por metodologias 

aplicadas anteriormente, onde se verificou a necessidade de maior detalhamento dos riscos 

envolvidos. O rol de metodologias aplicadas vai depender do grau de detalhamento requerido 

e da capacidade da empresa em fornecer recursos para a sua execução. 

Sem recursos não se faz análise de riscos, os principais recursos e a necessidade de 

organização dos mesmos serão de fundamentais importância durante a sua execução. 

 

 

5.3.1 Fases de uma avaliação de riscos 

 

 

O uso das técnicas de Avaliação de riscos está se tornando prática cada vez mais 

difundida na indústria contemporânea. Sua utilização é estimulada por intermédio dos 

diversos órgãos fiscalizadores ou reguladores, por interesse das companhias seguradoras e por 

interesse da própria empresa, seus acionistas e demais partes interessadas. Em geral as normas 
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e diretrizes pertinentes ao tema mencionam a necessidade de se avaliar os riscos, porém não 

definem claramente a metodologia a ser aplicada nem estabelecem critérios para o aceite 

desses trabalhos (MAIA, 2007). 

Pela norma ISO 31000 (2009), uma avaliação de riscos é o processo global de 

identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos: 

 

1) A fase de Identificação de Riscos. 

;2) A fase de Análise de Riscos. 

3) A fase de  Avaliação de Riscos. 

 

A figura a seguir, apresentada por Melendez (2006), mostra de forma bastante sucinta 

como pode ocorrer um processo de avaliação de risco, no caso, quantitativa, que dependendo 

do momento, pode e deve ser aplicada na atividade de descomissionamento. 

É importante ratificar a condição de que dois grupos formados por diferentes pessoas, 

ainda que com a mesma formação e experiência profissional, certamente chegarão a 

conclusões diferentes a respeito da avaliação de risco em uma etapa do descomissionamento. 
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        Descrição do Sistema 

 

 

Identificação do Perigo 

 

 

         Frequência Estimada  

          

 

Quantificação de Risco 

       

       SIM                                          NÃO 

             Risco Aceitável                           

      

                                                   

FIM 

 

              Figura 47 - Processo de avaliação de risco quantitativa 

Fonte: Melendez (2006)  

 

A seguir, usando a definição  da ISO 31000  (2009), será feito um detalhamento de 

cada uma dessas fases do processo de avaliação de riscos. 

 

 

5.3.2 A identificação de riscos 

 

 

Para UMAR (2010), a identificação de riscos é o processo de descobrimento dos 

eventos potencialmente danosos, suas respectivas causas e possíveis consequências.     

A ISO 31000 (2009) diz que a identificação de riscos envolve a identificação das 

fontes de risco, eventos,  suas causas e suas consequências  potenciais ou pode envolver dados 

Melhoria dos Elementos 

 do Sistema  
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históricos, análises teóricas, opiniões de pessoa especialistas e as necessidadess das partes 

interessadas. 

Os próximos três parágrafos têm como referência o texto da ISO 31000 ( 2009) e 

ajudam na etapa da indentificação dos riscos, num processo de Gerenciamento de Risco.   

Convém que a organização identifique as fontes de risco, áreas de impactos, eventos 

(incluindo mudanças nas circunstâncias) e suas causas e consequências potenciais. A 

finalidade desta etapa é gerar uma lista abrangente de riscos baseada nestes eventos que 

possam criar, aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atrasar a realização dos objetivos. É 

importante identificar os riscos associados com não perseguir uma oportunidade. A 

identificação abrangente é crítica, pois um risco que não é identificado nesta fase não será 

incluído em análises posteriores. 

Convém que a identificação inclua todos os riscos, estando suas fontes sob o controle 

da organização ou não, mesmo que as fontes ou causas dos riscos possam não ser evidentes. 

Convém que a identificação de riscos inclua o exame de reações em cadeia provocadas por 

consequências específicas, incluindo os efeitos cumulativos e em cascata.  Convém que 

também seja considerada uma ampla gama de consequências, ainda que a fonte ou causa do 

risco não esteja evidente. Além de identificar o que pode acontecer, é necessário considerar 

possíveis causas e cenários que mostrem quais consequências podem ocorrer. Convém que 

todas as causas e consequências significativas sejam consideradas. 

Convém que a organização aplique ferramentas e técnicas de identificação de riscos 

que sejam adequadas aos seus objetivos e capacidades e aos riscos enfrentados. Informações 

pertinentes e atualizadas são importantes na identificação de riscos. Convém que incluam 

informações adequadas sobre os fatos por trás dos acontecimentos, sempre que possível. 

Convém que pessoas com um conhecimento adequado sejam envolvidas na identificação dos 

riscos. 

Como fase de identificação de riscos podem ser entendidas as atividades nas quais 

procuram-se situações, combinações de situações e estados de um sistema que possam levar a 

um evento indesejável. 

Segundo Oliveira (1991), a identificação de perigos é prática antiga na segurança 

tradicional, o que se fazia antigamente era a identificação de perigos. Esbarrava-se sim na 

continuidade dos programas, não se chegando à mitigação dos riscos efetivamente. 

Então, a tarefa de identificar perigos é de domínio da segurança diga-se tradicional, 

identifica-se perigo, por exemplo: 
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1) em experiência adquiria no dia a dia;  

2) reuniões da CIPA;  

3) listas de verificações;  

4) inspeções de campo de todo os tipos;  

5) relato, análise e divulgação de acidentes e quase acidentes (pessoais e não-pessoais);  

6) exame de fluxogramas de todos os tipos, inclusive o de blocos;  

7) análise de tarefas; 

8) experiências de bancada e de campo. 

 

Segundo AIChE/CCPS (1992), métodos usuais de identificação de perigos seguem os 

seguintes passos:  

 

1) Analisam as propriedades dos materiais e as condições de processo. 

2) consideram a experiência da indústria na instalação ou em instalações semelhantes 

em termos de riscos identificados.  

3) desenvolvem matrizes de interação entre os passos anteriores e aplicam a técnica de 

avaliação. 

 

Os perigos estão associados a grandezas físicas ou características químicas dos 

processos, fluidos manipulados, materiais ou equipamentos; sua identificação envolve duas 

principais tarefas: a identificação do evento indesejado e a definição de qual o sistema, 

equipamento, processo ou característica operacional é capaz de produzir esse evento. As 

consequências podem contribuir com cenários inesperados e desagradáveis às pessoas, ao 

meio ambiente e impacto econômico. 

 

 

5.3.3 A análise de riscos 

 

 

Viver é estar continuamente exposto a algum tipo de risco, afinal existem riscos 

associados com qualquer atividade humana. Benjamin Franklin4 já dizia: ”Neste mundo nada 

                                                 

4 Carta para Jean-Baptiste Leroy (13/11/1789) 
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pode ser dado como certo, à exceção da morte e dos impostos”. Portanto, cabe ao analista de 

riscos a tarefa de identificar e classificar esses riscos sempre presentes no dia a dia das 

relações humanas. 

Como o risco é um produto de uma de frequência versus uma consequência, a fase de 

análise de riscos consiste no exame e detalhamento dos perigos identificados na fase anterior, 

com o intuito de descobrir as causas e as possíveis consequências, caso os acidentes 

aconteçam. 

Dentre as técnicas mais utilizadas pode-se citar: Análise Preliminar de Perigos (APP), 

Análise de Modos de Falhas e Efeitos (AMFE) e a Análise de Perigos e Operabilidade 

(HAZOP), What- If . 

Existem, também, técnicas de complexidade muito menor, que  auxiliam igualmente 

nas avaliações de risco, tais como: brainstorm e checklist. 

De acordo com a ISO 31000 (2009), a fase da análise de riscos está descrita nos cinco 

parágrafos abaixo.     

A análise de riscos envolve desenvolver a compreensão dos riscos. A análise de riscos 

fornece uma entrada para a avaliação de riscos e para as decisões sobre a necessidade dos 

riscos serem tratados, e sobre as estratégias e métodos mais adequados de tratamento de 

riscos. A análise de riscos também pode fornecer uma entrada para a tomada de decisões em 

que escolhas precisam ser feitas e as opções envolvem diferentes tipos e níveis de risco. 

A análise de riscos envolve a apreciação das causas e as fontes de risco, suas 

consequências positivas e negativas, e a probabilidade de que essas consequências possam 

ocorrer. Convém que os fatores que afetam as consequências e a probabilidade sejam 

identificados. O risco é analisado determinando–se as consequências e sua probabilidade, e 

outros atributos do risco. Um evento pode ter várias consequências e pode afetar vários 

objetivos. Convém que os controles existentes e sua eficácia e eficiência também sejam 

levados em consideração. 

Convém que a forma em que as consequências e a probabilidade são expressas e o 

modo com que elas são combinadas para determinar um nível de risco reflitam o tipo de risco, 

as informações disponíveis e a finalidade para a qual a saída do processo de avaliação de 

riscos será utilizada. Convém que isso tudo seja compatível com os critérios de risco. É 

também importante considerar a interdependência dos diferentes riscos e suas fontes. 

A análise de riscos pode ser  realizada com diversos graus de detalhe, dependendo do 

risco, da finalidade da análise e das informações, dados e recursos disponíveis. Dependendo 
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das circunstâncias, a análise pode ser qualitativa, semiquantitativa ou quantitativa, ou uma 

combinação destas. 

As consequências e suas probabilidades podem ser determinadas por modelagem dos 

resultados de um evento ou conjunto de eventos, ou por extrapolação a partir de estudos 

experimentais ou a partir dos dados disponíveis. As consequências podem intangíveis. Em 

alguns casos, é necessário mais que um valor numérico ou descritor para especificar as 

conseqüências e suas probabilidades em diferentes períodos, locais, grupos ou situações. 

 

 

5.3.4 A Avaliação de riscos 

 

 

Trata-se de quantificar um evento gerador de possíveis acidentes. Assim, avalia-se o 

risco através da frequência ou probabilidade do evento e sua possível conseqüência ou 

severidade expressa em termos de danos pessoais, materiais, financeiros ou à imagem da 

empresa. 

A avaliação de risco é um passo importante para proteger os seus trabalhadores, seus  

negócios bem como cumprir a lei. Ela ajuda a se concentrar sobre os riscos que realmente 

importam no seu local de trabalho – e aqueles com potencial para causar danos (HSE, 2009).   

Algumas  vezes, estas variáveis nem sempre são de fácil quantificação, utiliza-se 

metodologias qualitativas que proporcionam uma ideia básica da representação do risco 

relativo ao cenário indesejado. 

Sob o ponto de vista da  ISO 31000 (2009),  a fase da avaliação de riscos está sendo 

contemplada nos próximos quatro parágrafos abaixo. 

A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões com base nos 

resultados da análise de riscos, sobre os quais necessitam de tratamento e a prioridade para a 

implementação do tratamento. 

A avaliação de riscos envolve comparar o nível de risco encontrado durante o processo 

de análise com os critérios de risco estabelecidos quando o contexto foi considerado. Com 

base nesta comparação, a necessidade do tratamento pode ser considerada.  

Convém que as decisões levem em conta o contexto mais amplo do risco e considerem 

a tolerância aos riscos assumida por partes que não a própria organização que se beneficia do 



 

 

118 

risco. Convém que as decisões sejam tomadas de acordo com os requisitos legais, regulatórios 

e outros requisitos. 

Em algumas circunstâncias, a avaliação de riscos pode levar à decisão de se proceder a 

uma análise mais aprofundada. A avaliação de riscos também pode levar à decisão de não se 

tratar o risco de nenhuma outra forma que seja manter os controles existentes. Esta decisão 

será influenciada pela atitude perante o risco da organização e pelos critérios de risco que 

foram estabelecidos. 

A avaliação qualitativa pode ser realizada através da aplicação das categorias de risco 

segundo a norma americana MIL(2000), que foi criada buscando melhorar a confiabilidade 

dos sistemas de armas dos EUA e originou a APR – Análise Preliminar de Riscos. O quadro 

08 mostra uma adaptação da norma MIL(2000). 

 

 

5.4 MATRIZ DE RISCOS 

 

 

Utilizando-se do conceito estabelecido pela norma MIL(2000), uma matriz de riscos é 

uma matriz com a dimensão de frequência e consequência. No segmento offshore, segundo o 

HSE(2001), ela possui de três a seis categorias em geral. Os perigos previamente  

identificados são analisados um a um em termos de frequência e consequência considerando o 

critério estabelecido na Matriz. 
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Categoria  Tipo Caracterísitcas 

 

      I 

 

Desprezível 

Não degrada o sistema nem seu  

funcionamento 

Não ameaça os recursos humanos 

 

 

     II 

 

 

Marginal 

Degradação moderada/danos menores 

Não causa lesões 

É controlável ou compensável 

 

 

    III 

 

 

Crítica 

Degradação Crítica 

Lesões 

Danos substanciais 

Coloca o sistema em risco, necessita 

de ação imediata 

 

   IV 

 

Catastrófica 

Séria degradação do sistema 

Perda do sistema 

Morte e lesões sérias 
Quadro 08 - Matriz Riscos segundo norma MIL-STD-882 

Fonte: MIL-STD-882 

 

Cada célula da matriz corresponde a uma específica combinação de frequência e 

consequência. A companhia deve definir que células terão riscos a serem considerados não 

toleráveis sendo necessário, então, medidas para redução dos riscos apurados. O quadro 09 

exemplifica uma matriz de riscos de dimensões 4 x 4. 

Uma Matriz de Riscos, segundo HSE (2001), representa um critério de aceitabilidade 

de riscos, uma vez que ela estabelece limites para cara risco identificado. A Matriz tanto pode 

estabelecer valores qualitativos quanto quantitativos em seu bojo, sendo a representação 

quantitativa a mais comumente encontrada. 
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             Quadro 09 - Matriz de Riscos 

Fonte: Adaptado de ABS (2000) 

 

A norma ISO 17776 (2002) define uma matriz (5 x 5) com quatro categorias de 

consequências, riscos: às pessoas, às instalações, ao meio ambiente e à imagem da empresa 

(reputação). Na categorização de frequências, a matriz utiliza uma terminologia ligada à 

quantidade de vezes que o evento ocorreu na indústria offshore, a exemplo5: “ocorreu em uma 

companhia operadora” ao invés da expressão “raramente ocorre na indústria”. 

O HSE (2001) considera que embora isso promova uma maior empatia com a 

realidade do dia a dia, no caso de serem analisadas novas tecnologias isso se traduzirá em 

dificuldades na sua utilização, pelo fato de não se possuir históricos em termos de 

confiabilidade e acidentes para o caso. 

 

                                                 

5 OBS - A SHELL utiliza a seguinte terminologia: ocorreu na SHELL, ocorreu na  indústria e não na SHELL etc 
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                Quadro 10 -  Métodos de Análise de Riscos 

  Fonte : ISO 17776 (2002) 

 

 

5.5 O PRINCÍPIO ALARP 

 

 

ALARP, As Low As Reasonably Practible, ou “Tão Baixo Quando o Razoavelmente 

Praticável”, significando que as medidas de mitigação dos riscos serão adotadas até o limite 

máximo permitido (recursos, capacitção técnica etc.) desde que seja razoavelmente praticável. 

Este princípio é originário da filosofia implantada pelo HSE para qual cada 

empregador deve garantir ao máximo ou até aonde for razoavelmente praticado: a saúde,a 

segurança e o bem-estar de seus empregados. 

O principio ALARP tem sido largamente utilizado para as instalações offshore. A 

Matriz de riscos deve seguir esse princípio, porém, é necessário demonstrar que os riscos não 

aceitáveis estão sob controle e que os riscos da instalação encontram-se na região tolerável. 
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                           Quadro 11 - Principio ALARP 

              Fonte : Adaptado de HSE 

 

 

5.6 O TRATAMENTO DOS RISCOS, SUA ELIMINAÇÃO OU MITIGAÇÃO 

 

 

Após devidamente identificados, analisados e avaliados os riscos, o processo de 

gerenciamento de riscos é complementado pela etapa de tratamento dos riscos. Esta fase 

contempla a tomada de decisão quanto à eliminação, redução, retenção ou  transferênciados 

dos riscos detectados nas etapas anteriores. 

A decisão quanto à eliminação ou redução dos riscos faz parte das estratégias 

prevencionistas da empresa através da realimentação e feedback das etapas anteriores. 

Para De Cicco e Fantazzini (1993), no tratamento dos riscos, as empresas estabelecem 

uma parcela das perdas, tidas como suportáveis no contexto econômico financeiro e dentro de 

um limite tido como aceitável. As despesas provenientes são usualmente previstas no capital 

de giro da empresa, ficando desvantajoso para a mesma transferir estas perdas (consideradas 

pequenas), uma vez que o prêmio cobrado pela seguradora provavelmente ultrapassaria o 

valor estimado destas perdas. 
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São essas decisões, aliadas à questão de regulamentação, que estabelecem os limites 

das matrizes de riscos ou das regiões estabelecidas pelo critério ALARP. 

O autor reforça, portanto, que decisões a respeito dos níveis de risco da empresa são 

decisões importantes, pois podem influenciar na sustentabilidade do negócio. 
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Tabela 09 - Aplicabilidade das ferramentas utilizadas para o processo de avaliação de riscos 

segundo a Norma ISO 31000. 

Ferramentas  

 E técnicas 

Processo de avaliação de riscos 
Identificação de 

riscos 

Análise de riscos Avaliação 

de riscos Consequência Probabilidade Nível de risco 

Brainstorming FA1) NA1) NA NA NA 

Entrevistas estruturadas ou semi-

estruturadas 
FA NA NA NA NA 

Delphi FA NA NA NA NA 

Listas de verificação (Checklists) FA NA NA NA NA 

Análise preliminar de perigos 

(PHA4)) –  
FA NA NA NA NA 

Estudo de perigos e operabilidade 

(HAZOP5)) –  
FA FA A3) A A 

Análise de perigos e pontos críticos 

de controle (APPCC) 
FA FA NA NA FA 

Avaliação de risco ambiental FA FA FA FA FA 

Estrutura "E se" ou "What-if" 

(SWIFT6)) 
FA FA FA FA FA 

Análise de cenários FA FA A A A 

Análise de impactos nonegócio A FA A A A 

Análise de causa–raiz NA FA FA FA FA 

Análise de modos de falha e efeito FA FA FA FA FA 

Análise de árvore de falhas A NA FA A A 

Análise de árvore de eventos A FA A A NA 

Análise de causa e consequência A FA FA A A 

Análise de causa e efeito FA FA NA NA NA 

Análise de camadas de proteção 

(LOPA7))  
A FA A A NA 

Árvore de decisões NA FA FA A A 

Análise da confiabilidade humana FA FA FA FA A 

Análise da gravata borboleta (Bow 

tie) 

NA A FA FA A 

Manutenção centrada em 

confiabilidade 

FA FA FA FA FA 

Análise de circuitos ocultos A NA NA NA NA 

Análise de Markov A FA NA NA NA 

Simulação de Monte Carlo NA NA NA NA FA 

Estatística Bayesiana e Redes de 

Bayes 

NA FA NA NA FA 

Curvas FN A                                              FA  FA A FA 

Índices de risco                A FA FA A FA 

Matriz de 

probabilidade/consequência 

FA FA FA FA A 

Análise de custo/benefício A FA A A A 

Análise de decisão por multicritérios 

(MCDA8))– 

A FA A FA A 

 
1) FA - Fortemente aplicável. 
2) NA - Não aplicável. 
3) A - Aplicável. 
4)     PHA - Primary Hazard Analysis 
5)     HAZOP - Hazard and Operability Studies 
6)     SWIFT - Structured What If Technique 

7)     LOPA - Layer Protection Analysis 
8)     MCDA - Multi-criteria Decision Analysis 

Fonte: Draft  ISO 31000 - Gerenciamento de Riscos 
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Os itens apresentados anteriormente neste capítulo, são as etapas usualmente 

encontradas em um Gerenciamento de Riscos de Processo, GRP, consistente, robusto e 

consolidado.  

 

  

 

5.7 METODOLOGIA  UTILIZADA NO DESCOMISSIONAMENTO 

 

 

Como contribuição ao processo de discussão de uma metodologia para o 

descomissionamento, é trazida, como exemplo, a metodologia citada por Luczinski  (apud 

MELLO, 2006) a qual foi desenvolvida pela empresa petrolífera AGIP (Azienda Generale 

Italiana Petroli), subsidiária da empresa estatal italiana ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) para 

o campo de Balmoral no Mar do Norte, a 225 km NE de Aberdeen. Esta metodologia foi 

desenvolvida com base na Best Practicable Environmental Option - BPEO e pode ser 

observada na figura a seguir: 
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           Figura 48 - Diagrama  - Procedimento Genérico 

           Fonte: Mello (2006) 

 

 

Estágio 1 - Gerar Opção 

Lista de opções para cada parte do processo. 

- Equipamentos de perfuração. 

- Ancoragem. 

- Pipelines 

- Outros. 

Estágio 2 - Avaliações Preliminares 

Descrição e quantificação dos materiais presentes nos componentes. 

Descrição do ambiente onde se localiza a plataforma. 

Descrição detalhada das operações e finalizações para cada uma das opções 

escolhidas. 

 

Estágio 3 - Avaliações Comparativas 

Ambiental: identificação e quantificação dos prováveis impactos ambientais em 

cada opção. 

Energética (emissão de CO2): quantificação do consumo estimado e das emissões 

de CO2 resultantes de cada opção. 

Segurança: quantificação do risco potencial da perda de vidas na conclusão das 

operações de desativação e finalização. 

Tecnológica: avaliação do grau de dificuldade de realização das operações de 

desativação. 

Financeira: a partir da descrição detalhada de cada opção, estimam-se os custos da 

implantação de cada uma. 

Estágio 4 - Determinação da BPEO 

Resulta das informações quantitativas e qualitativas e da definição das técnicas que 

serão empregadas, segundo os resultados das avaliações preliminares, bem como 

das vantagens e desvantagens de cada opção. 
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Na sua primeira fase ou estágio, Mello (2006) observa que o programa de 

descomissionamento estabelece que serão objeto de remoção total todos os equipamentos e 

infra-estrutura que integram a plataforma marítima, inclusive os dutos de processamento e 

transporte devem ser totalmente removidos, não obstante o critério de remoção total quanto 

parcial das diretrizes da IMO. Os sistemas e equipamentos de ancoragem, de perfuração, 

manutenção e limpeza também serão removidos do local de produção. Na segunda fase ou 

estágio, estabelece-se a destinação final para cada equipamento removido, atendidos os 

critérios de impacto ambiental zero ou mínimo, bem como se realiza a análise dos parâmetros 

ambientais que serão observados no local onde está se processando o descomissionamento, de 

forma a minimizar eventuais impactos ao meio ambiente marinho.  

 

Durante o terceiro estágio são realizadas cinco avaliações: 

 

1. ambiental: que deve identificar, qualificar e quantificar os impactos ambientais 

resultantes da adoção ou não de cada uma das técnicas de descomissionamento, 

tanto para equipamentos e infraestrutura, quanto para a plataforma, seja em partes 

ou no todo; 

2. energética: quantifica as emissões e as quantidades de energia utilizadas em todas 

as etapas do descomissionamento; 

3. segurança: trata dos riscos de acidentes de trabalho e equipamentos durante as 

operações de desativação e remoção da plataforma e instalações; 

4. tecnológica: avalia a aplicabilidade de cada uma das opções escolhidas de 

desativação, remoção ou lacramento de poços; e 

5. econômico-financeira: realizada os estudos de viabilidade econômico-financeira 

das operações de descomissionamento. A última fase ou estágio, o quarto, é o que 

trata da aplicação da BPEO, devendo refletir todo o processo anterior, respeitadas 

as características ambientais do local onde se executa o programa de 

descomissionamento da plataforma e instalações marítimas. 
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5.8 AS ETAPAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS NO PROCESSO DE DESCOMISSIONAMENTO 

 

 

As etapas descritas no presente item são baseadas na experiência profissional do Autor 

do estudo.   

Um processo de descomissionamento,  envolve e requer centenas de profissionais 

presentes atuando no Brasil e no mundo, e pode ocorrer ao longo de até dois anos,no mínimo, 

pode apresentar ao contrário do que parece, nível de dificuldade de realização bastante alto,  

justamente pelas interrelações de causa e efeito das ações, necessárias no seu dia-a-dia e 

principalmente pela eventual escassez de recursos (profissionais/equipamentos) para a sua 

execução.O fato também de que dezenas de comissionamentos podem ocorrer em um mesmo 

ano, também contribui de forma decisiva para um rigorosa tarefa de planejamento seja 

elaborada, afim de minimizar, e se possível eliminar tais possíveis intercorrências (atrasos, 

faltas, buscas etc.) que contribuem com retardo no desenvolvimento das ações a serem 

tomadas, no processo de descomissionamento. 

Diante de tais fatos, é possível vislumbrar a necessária e grandiosa missão de se fazer 

com que todas as etapas presentes, sejam efetivamente pensadas, analisadas e avaliadas antes 

do início desta mega atividade. 

Abaixo, o autor sugere algumas das etapas a serem executadas para o início da 

preparação da operação de descomissionamento, e logo a seguir a partir de cada uma, 

apresenta através do check list cenários que quando não bem entendidos, aceitos e verificadas 

as possibilidades de suas existências, podem levar à grandes riscos operacionais, que é o 

objetivo principal deste estudo apesar de não existir nenhuma pretensão esgotar o assunto. 

 

As etapas sugeridas são as seguintes: 

 

 Checar as ferramentas e equipamentos necessários para realizar o 

serviço(disponíveis no Brasil e no mundo).  

 

A escassez de recursos materiais (grandes guindastes, softwares ), aliada, em 

alguns casos, á necessidade de entrar no país material alfandegado nestas 

operações, tanto ferramentas quando equipamentos, e também o grande número de 



 

 

129 

operações desta natureza que ocorrem no mundo, sugere a necessidade de que haja 

um bom planejamento para preparar o  início da operação.     

 

 Realizar levantamento qualitativo e quantitativo do tipo dos profissionais 

envolvidos (brasileiros e expatriados). 

 

A falta de disponibilidade de recursos humanos ( barge master, inspetores, etc )  

aliado em alguns casos a necessidade de entrar no país profissionais expatriados e 

também o grande número de operações desta natureza que ocorrem no mundo, faz 

com seja necessário também um bom planejamento no que diz respeito à provisão 

de recursos humanos necessários no descomissionamento.       

 

 Avaliar a integridade das linhas, equipamentos, sistemas e 

componentessubmarinos (risers, flowlines e manifolds). 

  

Submetidos a grandes pressões e tensões, e em alguns casos expostos a 

características muito agressivas, todos os componentes que permanecem abaixo da 

linha d’água  merecem uma minuciosa inspeção antes de se inciar  o processo de 

descomissionamento, pois na eventualidade de algum reparo ou substituição, tal 

ação deve ocorrer neste momento para não impactar no atraso da operação, e 

principalmente para não virem a ser o foco de eventuais vazamentos de óleo 

quando no decorrer da operação, época em que poderão/devem ser removidos.     

 

 Avaliar a integridade das linhas, equipamentos, sistemas e componentes da 

produção nos convéses da unidade (bombas,tanques,filtros,compressores etc). 

 

Devido às condições de trabalhos sujeitas a choque de cargas, grandes  pressões, 

variações de temperatura, corrosão, intemperismos e outros, os componentes que 

fazem parte do sistema de produção nos convéses merecem uma minuciosa 

inspeção antes de se inciar  o processo de descomissionamento, pois na 

eventualidade de algum reparo tal ação deve ocorrer neste momento para não 

impactar no atraso da operação, e principalmente para não virem a ser o foco de 
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eventuais acidentes como explosões, vazamentos, curto cirucitos, incêndios e 

outros possíveis de ocorrer nestes cenários. 

 

  Montar um cronograma das ações realizadas na operação contemplando   suas 

inter-relações, pré-requisitos e correquisitos  materiais ou não.  

 

  A complexidade de ações a serem tomadas em um processo de 

descomissionamento (legais, operacionais acima e abaixo da linha d`água, 

materiais alfandegados, mão de obra e equipamentos vindos de outros países, trato 

com orgãos públicos) nos permiti ter idéia de quantas e como interrelacionadoas 

são as decisões a serem tomadas no transcorrer de todas as etapas, e de como é  

importantes elaborar e respeitar um cronograma bastante criterioso envolvendo 

todas essas ações. É também relevante lembrar que ações que fogem ao controle 

dos envolvidos, como greves, condições climáticas, e eventulamente dificuldade 

em se encontrar peças sobressalentes para dar continuidade na programação são  

itens  de grandes destaques nesta operação o que reforça cada vez mais, a 

necessidade de um bom cronograma contemplando tais cenários.   

 

 Informar as autoridades competentes, sobre o início das atividades, providenciar 

licenças,documentações legais, técnicas atualizadas e atos jurídicos. 

 

Como qualquer outro tipo atividade, a operação de descomissionamento está 

estruturada em informações confiáveis (documentação técnica atualizada), deve 

ter a sua condução jurídica, baseada em normas e portarias do Ministério do 

Trabalho e do Meio Ambiente (emissão e renovação de licenças e documentações 

legais) e informar às partes interessadas sobre o andamento do processo e a forma 

de encaminhamento do mesmo (audiências públicas).                

 

 Verificar as habilitações e certificações dos profissionais envolvidos.  

 

O desenvolvimento das atividades que envolvem tanto os trabalhadores a bordo, 

como a dos que não se encontram a bordo, devem ser exercidas por profissionais 

qualificados e habilitados que contribuem para o desenrolar da operação para que 
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seja  feita com segurança e sem cenários indesejáveis que possam comprometer a 

integridade do meio ambiente.        

     

 Fazer uma programação da logística de toda a operação  

 

Por ocorrer em um cenário complexo, área offshore, de pouco espaço, sujeito a 

condições climáticas, longe da costa, sob alguns aspectos com limitação de 

recursos (financeiro, técnico e adminsitrativo) torna-se indispensável construir sob 

a ponto de vista da logística, uma operação bastante refinada e que não venha a se 

contrapor as outras etapas administrativas, que mesmo se bem conduzidas, podem 

não impactar tanto na conclusão da operação.         

 

 

 5.9 OS POSSÍVEIS GRANDES RISCOS NO DESCOMISSIONAMENTO  

  

 

Fazendo uso da ferramenta de análise de risco, denominada WHAT IF, de acordo com 

ISO 31000 (2009), o autor mostra alguns dos possíveis grandes riscos presentes no que diz 

respeito as consequências em uma operação de descomissionamento, onde será apresentada 

uma etapa e alguns dos seus  cenários. 

 

 

5.9.1 Conceituação da técnica What If  

 

 

A análise de what if é uma técnica criativa, de brainstorm6, conduzida por um grupo de 

análise composto por pessoas habilitadas a responder questões referentes aos eventos 

indesejados que possam incidir sobre o processo analisado. Não é uma técnica tão estruturada 

quanto as outras existentes na análise de risco de processos, como, por exemplo, o Hazop ou o 

FMEA. Pelo contrário: para a aplicação da análise de what if é necessário uma pré-análise e e 

uma adaptação dos conceitos básicos desta técnica de modo a atender o processo específico.  

                                                 

6 Brainstorm = Tempestade cerebral [lit.]. Conjunto de ideias desestruturadas elaboradas de maneira instantânea. 
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Basicamente, a técnica what if solicita que os membros do grupo de análise reflitam e 

respondam perguntas específicas iniciadas por “E se...”. Ex: “E se houver curto-circuito na 

rede elétrica?”; “E se a pressão de descarga da bomba aumentar?” etc. 

Através deste procedimento de perguntas e respostas, um grupo com experiência no 

processo analisado conseguem identificar cenários de acidentes, suas consequências e o nível 

de segurança preexistente, sendo capaz de sugerir medidas mitigadoras para a redução do 

risco presente no processo. 

Vale ressaltar que, na técnica de what if, os riscos não são medidos, isto é, o nível de 

risco não é classificado e/ou quantificado. Esta técnica gerará apenas uma lista de questões e 

respostas sobre o processo, os níveis de segurança existentes e possíveis recomendações para 

a diminuição dos riscos presentes.  

O escopo de análise deve ser decidido no começo da reunião, através de um senso 

comum de todos os membros do grupo. A metodologia da análise deve ser explicada para 

todo o grupo pelo líder da análise. O processo deve ser explicado para todos os membros do 

grupo pelo líder da análise ou alguém designado pelo mesmo. 

Durante a explanação do processo analisado, todas as salvaguardas devem ser descritas 

e os membros do grupo de análise devem ser encorajados a formular questões que comecem 

por “E se..”. Ex:  

 “E se o selo da bomba de transferência começar a vazar?” 

 “E se a válvula de bloqueio falhar em posição aberta?” 

 “E o que pode ocorrer se for entregue um material diferente do especificado?” 

As questões podem ser direcionadas para qualquer desvio relacionado à instalação e às 

facilidades7, e não apenas às falhas de equipamentos e componentes do processo. Estas 

questões podem ser divididas em áreas específicas de investigação, sendo, geralmente, 

agrupadas pelas consequências de interesse, isto é, riscos elétricos, proteção contra fogo, 

proteção contra pessoas etc. 

Durante a análise do processo, qualquer nova questão do tipo “E se...” que possa surgir 

deve ser adicionado à planilha de what if. 

As análises de what if não devem durar mais do que 6 horas por dia, sendo que estas 

reuniões não podem durar mais do que 5 dias. Caso isto ocorra, é um grande indício que o 

                                                                                                                                                         

 
7 Facilidades = Serviços auxiliares ao processo principal (rede de água, esgoto, elétrica, ar comprimido, etc.) 
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processo é complexo demais para uma análise do tipo what if, sendo necessária a aplicação de 

uma técnica mais complexa, como o HAZOP, FMEA ou AQR.  

Nos subitens abaixo, será apresentado somente um cenário, em cada etapa, porém  

uma visão conservadora será adotada, para familiarizar o leitor com o contexto dos riscos, 

durante toda a operação. 

 

 

5.9.2 O estudo do caso  

  

 

A referência para as etapas do programa de descomissionamento, mostrado a seguir, 

foi o adotado pela operadora British Petroleum no ano de 2010 em seu programa de 

descomissionamento da plataforma Thistle, no campo de Don no Mar do Norte. 

 

 
              Figura 49 - Arranjo submarino do campo de Don no Mar do Norte  

             Fonte: BP (2010) 

 

O objetivo de um programa de descomissionamento total ou parcial é lanejar e 

executar esta ação de maneira profissional, segura e com responsabilidade ambiental aceitável 

pelo País, aonde ocorre tal processo e as demais partes interessadas (BP, 2010). 

Muito embora, para efeito deste estudo, a opção desejada seja pela remoção total, nos 

dois parágrafos seguintes, é apresentada de forma simplificada o critério para seleção da 

opção.  
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Remoção e opções de eliminação  

 

A seleção da melhor opção de descomissionamento das instalações devem ser 

baseadas em uma avaliação completa e abrangente das opções de desmantelamento relevantes, 

com consideração especial dada aos seguintes critérios de seleção abaixo  de acordo com BP 

(2010).  

 

   Técnico (complexidade, viabilidade e risco).  

    Segurança (riscos offshore e onshore / riscos) . 

    Ambiental (impactos nos ecossistemas, energia e resíduos).  

    Social (efeitos sobre os outros utilizadores do mar, por exemplo, transporte e  

       pesca).  

   Economia (custos e impactos econômicos).  

 

Neste caso, a  pré-seleção e a seleção final das melhores opção globais foram guiadas 

por uma avaliação dos critérios de seleção. Como os estudos de descomissionamento 

progrediram e mais informações foram  disponibilizadas para avaliação, o número de opções 

foi reduzido para uma lista restrita de de onde  a melhor  opção para a remoção da instalação 

foi selecionada. Onde mais de uma opção de desativação foi  pré-selecionada,  estas foram 

avaliadas em uma sistemática, com base qualitativa e quantitativa das informações disponíveis 

para o descomissionamento.  

As etapas seguidas no presente estudo, serão as habitulamente seguidas em um 

programa desta natureza, para efeito do descomissionamento da unidade. 
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              Figura 50 - Arranjo submarino do campo de Don no Mar do Norte  

             Fonte: BP (2010) 

 

Nota: As linhas de injeção de água, de produto químico, produção de óleo e controle do 

umbilical, foram mantidas expostas no desenho acima, para clareza do entendimento.   

 

O quadro abaixo possibilita vislumbrar a complexidade e magnitude dos riscos 

presentes, pois está sendo apresentado somente um trecho, de uma linha, com só um tipo de 

produto em seu interior, que no caso é óleo.  

 

 

E se... 

 

Consequências 

 

Salvaguardas 

 

Observações / 

Recomendações 

 

Cenário 

Houver rompimento 

das linhas 

submarinas devido 

ao seu estado.  

Grande vazamento  

de óleo. 

Programa de 

monitoramento 

(manutenção,   filmagem, 

inspeção por ROV) de 

conservação  das 

mesmas. 

Avaliar rotineiramente  o 

estado das linhas. 

01 

Não for possível 

desconectar a linha 

do manifold. 

Atraso na operação 

de descomissiona-

namento. 

Aumento do custo 

do serviço.  

Inspeção prévia do 

estado das conexões. 

 

Criar opções de ação que 

não compormetam a 

duração da operação. 

 

 

02 

     Quadro 12 -  Riscos presentes (óleo) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6 PRÁTICAS DE GESTÃO DE DESCOMISSIONAMENTO     

  

 

Ao longo do estudo, tomando por base os programas de descomissionamento 

consultados, sendo dois da operadora British Petroleum e dois da Shell, fica evidenciado que, 

em sua maior parte, o processo de descomissionamento está focado basicamente em questões 

de natureza técnica, pois supostamente são as que contribuem majoritariamente para o 

surgimento do risco e consequentemente dos acidentes e de todos os fatos, que daí possam se 

desdobrar. 

Em linhas gerais, de uma forma bastante simplificada, o processo de 

descomissionamento, independente de qual tipo seja, parcial, total etc., pode ser entendido 

como mostra o quadro abaixo: 

  

Entrada Áção Saída 

Identificação da necessidade 

de descomissionar 

Avaliação criteriosa da 

identificação da necessidade 

Possibilidade de início 

do descomissionamento 

Ratificação da opção pelo 

descomissionamento 

Eleger as pessoas 

envolvidas no processo 

Criar grupo de trabalho 

Grupo criado e em condições 

de trabalho 

Definir as responsabilidades 

das pessoas do grupo 

Grupo formado e cada membro 

com sua tarefa definida 

Início dos trabalhos do grupo Criação do cronograma 

das ações a serem realizadas 

Priorização das tarefas dos 

cronogramas e suas relações 

Levantamento dos recursos 

necessários para a realização 

das tarefas 

Identificação dos recursos 

críticos, gargalos da operação e 

dificuldade no desempenho por 

membros da equipe   

Possibilidade de atraso no 

cronograma, mudança na 

equipe, troca de tarefas e de 

fornecedores   

Ajuste do cronograma Continuidade das atividades do 

grupo 

Conclusão de algumas 

atividades 

Aparecimento de novas ações Busca de novos produtos e 

serviços 

 

Quadro 13 - Processo de descomissionamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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         RAZÃO PARA                           ESCOLHA DO TIPO DE                  AÇÕES COM AS PARTES                DESTINO FINAL DAS                      AVALIAÇÕES PÓS  

                                                                                                                                                                                         PARTES DA                                  DESCOMISSIONAMENTO    

        DESCOMISSIONAR                  DESCOMISSIONAMENTO                    ENVOLVIDAS                                ESTRUTURA  

      

                                                               

               AÇÕES  

                  INTERNAS  

 

Figura 51 - Etapas descomissionamento 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na verdade, outras questões também de grande relevância também merecem destaque 

nesta complexa operação que é o descomissionamento. No ponto de vista do autor, quando o 

foco da questão é a importância da comunicação nada do que foi lido, e aí se incluem outros 

conteúdos que vão além dos programas de descomissionamento citados anteriormente, dispõe 

de tal tipo de informação. 

No segundo parágrafo, da página 72 desta dissertação, é dito que para Hamzah (2003), 

uma das dificuldades em lidar com o descomissionamento de plataformas offshore, é a 

ausência de uma definição legal do que se constitui o processo de descomissionamento.  

É possível notar que no cerne desta ação de descomissionar, há já nesta etapa, de 

definição legal, oportunidade para um expressivo ponto de melhoria, pois se não o é definido 

previamente desde o seu início, o processo permite que exista a possibilidade de ocorrer zonas 

de sombra durante o seu desenvolvimento, criando condições para que determinadas tarefas 

sejam feitas de forma incompleta, ocorra o retrabalho de algumas delas, e até mesmo que 

eventualmente não sejam feitas dependendo de sua importância durante o 

descomissionamento. 

Ainda na página 72, no quarto parágrafo, de acordo com Griffin (1998), existem seis 

fatores, que devem ser cuidadosamente considerados e equalizados para o sucesso em uma 

operação de descomissionamento, que, a saber, são: meio ambiente, tecnologia, custo, 

segurança, regulamentação e o público, e como é possível observar, a comunicação não está 

entre os elencados para o sucesso da operação. 
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6.1 PLANO DE AÇÃO NO DESCOMISSIONAMENTO 

 

            Sendo uma ação de grande complexidade quer seja pela nacionalidade dos 

profissionais envolvidos na operação, níveis de instrução dispares ou pelas áreas ministeriais 

envolvidas, no caso do Brasil, Ministérios do Meio Ambiente e da Fazenda, além de estar 

relacionado com Poderes de Estados distintos, é indispensável que um plano de ação seja 

elaborado de forma bem consistente com o propósito de antever eventuais gargalos durante o 

desenvolvimento de toda a operação e se possível eliminar tais cenários evitando retrabalho 

que geram gastos adicionais e muitas das vezes com desdobramento que possam vir a 

impactar nos itens de segurança e meio ambiente.            

 

 

  Figura 52 - Fluxograma -- Plano de ação 
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               Fonte: Elaborado pelo autor  
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 7 CONCLUSÃO 

   

 

O processo de descomissionamento é singular, pois possui natureza própria. Necessita 

de tempo, até que seja desenvolvido o balanço entre custos (capacidade de 

investimento/recursos envolvidos), meio ambiente, tecnologia e segurança, o que significa 

minimizar os impactos ambientais e adotar procedimentos seguros com custos reduzidos.   

Além das questões tecnológicas e operacionais inerentes ao estudo de um novo 

processo, o descomissionamento exige legislações abrangentes e completas que não 

negligenciem o estabelecimento de canais de comunicação com a opinião pública, 

proporcionando a possibilidade de adoção de metodologias e procedimentos mais adequados à 

realidade.  

É de fundamental importância o estabelecimento de uma estrutura multidisciplinar 

aliada a uma legislação factível e abrangente. Sempre que possível, é importante observar que 

existem várias alternativas mais recentes para o descomissionamento de sistemas de produção 

offshore: recifes artificiais, hotel, porto de apoio às operações offshore , unidade geradora de 

energia eólica dentre outras.  

O agente regulamentor, ANP, deve estabelecer um prazo mínimo para a comunicação 

da operadora quando da necessidade da realização de um processo de descomissionamento, 

sempre fazendo uma relação entre o tipo de operação escolhida e o tempo para fazer tal 

comunicado e quais as técnicas de avaliação de riscos aplicadas em cada etapa do processo.  

Independente do tipo de solução a ser adotada, o planejamento para o processo de 

descomissionamento está sempre à frente de seu momento. Esta será a chave para uma 

execução segura, ambientalmente consciente e eficiente. 

O percentual do custo de uma análise de risco, nesta operação, é relativamente baixo 

(de 6% a  10 %), e se bem feita, pode trazer vários aspectos positivos no fim do processo.Daí, 

é bom lembrar que, em particular neste etapa, todo e qualquer investimento deve ser pensado 

e repensado para que sejam evitados gastos desnecessários e o que é pior: cenários que 

venham a impactar a integridade das pessoas e a preservação do meio ambiente.      

A falta de uma audiência pública no processo de descomissionamento, faz com a 

população desconheça os impactos ambientais ocorridos no local da instalação do 

empreendimento quando da retirada do mesmo.   
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7.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A QUESTÃO DA PESQUISA 

 

 

Com relação aos principais impactos ao meio ambiente, às pessoas e aos equipamentos 

(linhas de óleo e gás, ferramentas e instalações) de uma operação de descomissionamento de 

uma plataforma de exploração e produção de petróleo fixa offshore instalada em uma lâmina 

d’água de 150 metros e com peso de 20 mil toneladas,  verifica-se, a partir do estudo 

realizado, que principalmente decisões que não eram até então tomadas, verificando a 

literatura consultada, precisam a partir deste momento acontecer, tais como: verificar 

minuciosamente os recursos disponíveis independente de quaisquer que sejam as suas 

naturezas, pois veem sendo cada vez mais difíceis os seus acessos face ao crescimento da 

demanda de tal operação, desdobrar ações que anteriormente não eram tidas como relevantes, 

como avaliar criteriosamente a integridade da unidade e de todo seu entorno e também 

assumir que a confiabilidade dos sistemas, antes avaliados como infáliveis (quebra de 

paradigma), pode deixar a desejar , pelo fato de que existe a possibilidade de contribuírem 

com cenários inesperados, como a falha do BOP, na plataforma Deep Horizon, operada pela 

British Petroleum no Golfo do México, que sinalizou a toda sociedade contemporânea a 

necessidade de se revisar tais critérios e nos mostrou não só a vulnerabilidade dos sistemasa 

que compõem tais unidadess e mais ainda, o quanto cada vez mais está sendo necessário o 

controle e o cuidado na preservação do meio ambiente e também no que se refere à exposição 

de vidas neste local.    

 

 

7.2 SUGESTÃO DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Tomando por base, a crescente preocupação com a emissão de gases, que contribuem 

para o “ efeito estufa”, certamente há espaço para que sejam realizados estudos no que diz 

respeito às operações de descomissionamento, com foco neste tipo de assunto, ou seja, tornar 

tal operação se não sustentável, a de menor contribuição possível durante a sua realização, 

para que se evite ao máximo a emissão dos mesmos e que assim sendo, não se agrida dando o 

meio ambiente.  
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