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RESUMO

Muitos sistemas de produção de petróleo e gás natural offshore no Brasil e no mundo estão
chegando ao fim de sua vida útil, fazendo com que haja uma crescente demanda por
descomissionamento em várias bacias produtoras, motivada por aspectos diversos, dentre eles
a maturidade dos campos e baixa produtividade que os sistemas mais antigos apresentam, aliado
a condições macroeconômicas da conjuntura nacional e mundial.

O planejamento do

descomissionamento, em especial do sistema submarino, demanda estudos que avaliem o
impacto da destinação adotada, levando em conta os principais critérios e subcritérios que o
envolvem. Com este panorama em vista, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o tema em
questão, buscando elencar suas bases e sua realidade no Brasil e no mundo. Em linha com isto,
uma bibliometria foi elaborada para identificar o status da produção academia que aliasse a
utilização de ferramentas de Auxílio Multicritério à Decisão apoiando as definições sobre
descomissionamento. Por fim, utilizou-se do AHP como ferramenta de AMD para fundame ntar
tecnicamente a destinação de equipamentos que compõe o sistema submarino no Brasil,
retratando um caso típico que será visto nos próximos anos, devido à crescente demanda desta
etapa natural do ciclo de vida da indústria do óleo e gás, especialmente na Bacia de Campos. O
resultado obtido com o modelo se mostrou em linha com diversos trabalhos que focam na
questão ambiental do descomissionamento, apresentando uma oportunidade de trabalhos
futuros que relacionem o os resultados práticos de decisões embasadas em técnicas de AMD
com o reflexo em cada critério utilizado no modelo de suporte.

Palavras-chave: AHP, descomissionamento, equipamentos submarinos, multicritério.

ABSTRACT

Many offshore oil and gas production systems in Brazil and around the world are reaching the
end of their useful life, causing an increasing demand for decommissioning in several
production basins, motivated by several aspects, among them the maturity of the fields and low
productivity that the older systems present, combined with macroeconomic conditions of the
national and global conjuncture. Decommissioning planning, especially for the subsea system,
requires studies that assess the impact of the adopted destination, taking into account the main
criteria and sub-criteria that involve it. With this panorama in view, a bibliographic review was
carried out on the subject in question, seeking to list its bases and its reality in Brazil and in the
world. In line with this, a bibliometrics was elaborated to identify the status of the academic
production that combined the use of multi-criteria tools supporting the definitions about
decommissioning. Finally, AHP was used as an AMD tool to technically justify the destinatio n
of equipment that makes up the subsea system in Brazil, portraying a typical case that will be
seen in the coming years, due to the growing demand of this natural stage of the oil and gas
industry life cycle, especially at the Campos Basin. The result obtained with the model was
shown in line with several works that focus on the environmental issue of decommissioning,
presenting an opportunity for future works that relate the practical results of decisions based on
AMD techniques with the reflection in each criteria used in the support model.

Keywords: AHP, Decommissioning, Subsea equipment, multi-criteria
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1. INTRODUÇÃO
1.1

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA
De acordo com Tularak et al (2007), a indústria do petróleo trouxe enormes benefíc ios

para a sociedade ao longo dos anos em que a mesma foi um dos principais ativos mundia is,
sendo que o desenvolvimento de suas reservas localizadas sob o fundo do mar resultou na
instalação de estruturas offshore em todo o mundo.
Kaiser (2015) afirma que os gastos de capital associados à perfuração de poços,
fabricação e instalação de infraestrutura e produção durante os primeiros anos são gradualme nte
substituídos por um fluxo de receita decrescente, custos de operação mais altos, menos
oportunidades de crescimento e, finalmente, produção que vale menos que o custo de operar e
manter o ativo, o que retrata um ciclo de vida de um sistema de produção.
Num passado muito recente, a queda abrupta no valor comercial do petróleo,
apresentada na Figura 1 que mostra o preço da cotação do barril (eixo Y) no tempo (eixo X),
colocou a indústria desse mineral em uma situação de desconforto que há muito tempo não se
observava, tempos estes em que seu alto valor de mercado contornava qualquer situação de má
gestão nos custos operacionais e investimentos realizados pelas companhias operadoras de
campos de produção.
Figura 1- Histórico do Preço do Barril de Petróleo BRENT.

Fonte: site Investing 1 .

1

Disponível em https://br.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart - acesso em abril/18

16

Com a queda no valor, muitos sistemas de produção em campos maduros, com seus
vinte, trinta ou até quarenta anos de produção, os quais estariam caracterizados como no fim de
sua vida útil e com poucas oportunidades de incremento de produção, anteciparam a inversão
no fluxo de caixa, passando apresentar prejuízos devido à baixa produtividade de seus
reservatórios (altamente explorados) e alto custo de manutenção (unidades antigas). Na Figura
2 é possível ver o ciclo de vida do desenvolvimento de um sistema de produção offshore, onde
são mostrados os estágios desde sua descoberta até o fim da depleção da reserva.
Figura 2- Ciclo de vida e estratégias de desenvolvimento de produção de óleo e gás offshore .

Fonte: adaptado de KAISER (2015).

Descomissionamento, de acordo com Ruivo (2001), é o processo que ocorre no final
da vida útil das instalações de exploração e produção de óleo e gás, referindo-se ao
desmantelamento

e destinação

dos equipamentos.

Sua

natureza

é essencialme nte

multidisciplinar, pois requer um método detalhado e ponderado com diversas áreas da
engenharia: ambiental, financeira, política e de bem-estar e segurança.
No Brasil muitos campos de petróleo e gás chegaram ao fim de suas vid as
economicamente produtivas e muitas instalações também estão alcançando ou já excederam
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sua expectativa de vida projetada. Consequentemente, a demanda por descomissionamento e
abandono dos campos de petróleo e gás offshore no Brasil aumentou significativamente nos
últimos anos (MIMMI, 2017).
1.2

O PROBLEMA
A destinação dos equipamentos submarinos é um dos pontos do processo onde há

diversas opções na decisão que geram muitos reflexos em diferentes critérios, como em custo,
meio ambiente, social, entre outros. Sendo esta decisão fator chave no projeto e envolve ndo
muitos critérios diferentes, a utilização de ferramentas de apoio à decisão trazem racionalidade
e uma avaliação mais técnica do panorama geral, elucubrando os principais pontos.
A destinação dos equipamentos submarinos instalados para a produção de óleo e gás
offshore no Brasil, mais precisamente os dutos flexíveis, precisa ser melhor avaliada no âmbito
legal, haja visto que esse tipo de concepção de produção é responsável majoritária da produção
nacional, tendo assim um grande inventário de equipamentos em diferentes lâminas d’água,
demandando um dispêndio elevado de recursos financeiros para o caso de remoção total. O
recolhimento total é considerado o caso base para os órgãos reguladores, cabendo a academia
estudar os diversos critérios que envolvem esse tipo de operação e avaliar a situação à luz dos
diferentes tipos de destinação. Atualmente esta abordagem (destinação de estruturas submarinas
com base em metodologias de apoio à decisão) ainda não está estabelecida junto aos órgãos
legais que regulam a atividade da indústria de óleo e gás, vide a Resolução ANP nº 27, que data
de 2006, período no qual o descomissionamento era pouco estudado e demandado no Brasil
(MADI, 2018).
Em países como o Reino Unido e Estados Unidos onde o tema descomissionamento já
foi estudado com mais profundidade, foi possível argumentar e aprovar junto aos órgãos
reguladores, com o apoio das ferramentas de análise multicritério, outras alternativas de
descomissionamento que atendam melhor as muitas nuances deste processo, diferentes do caso
base de recolhimento total (NICOLOSI et al, 2018).
1.3

OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é tomar uma decisão quanto a destinação de

equipamentos submarinos nos projetos de descomissionamento de sistemas de produção
offshore de óleo e gás no Brasil, especificamente na Bacia de Campos, através do uso de
métodos de Análise Multicritério à Decisão (AMD).
Os objetivos específicos são:
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Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre descomissionamento e todos os subprocessos que o envolvem;



Analisar o panorama brasileiro e identificar as regras atuais vigentes e os trabalhos
em andamento sobre os temas;



Analisar a produção científica mundial que alia descomissionamento e Auxílio
Multicritério à Decisão e discutir seus principais resultados;



Identificar as soluções de descomissionamento que utilizaram metodologias de
Auxílio Multicritério à Decisão no mundo;



Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre as metodologias de Auxílio Multicrité r io
à Decisão para escolher aquela ou aquelas que darão base para construção de um
modelo para apoiar a decisão de destinação dos equipamentos submarinos;



Desenvolver um modelo utilizando AMD para definir entre as opções de destinação
dos equipamentos submarinos de um sistema de produção de óleo e gás offshore.

1.4

JUSTIFICATIVA
Com o avanço natural da obsolescência de inúmeros sistemas de produção de óleo e

gás offshore pelo mundo, a discussão acerca do descomissionamento se torna questão chave
para as empresas operadoras, devido ao tamanho de tempo e custo envolvidos nas operações.
Avaliar tecnicamente os critérios envolvidos na destinação dos bens submarinos pode trazer
ganhos relevantes para as empresas, na medida em que apresenta soluções de destinação
diferentes do caso base “recolhimento total”, hoje ainda considerado caso base no Brasil,
tornando-se esse um importante objeto de estudo para se obter maiores avanços na indústr ia
nacional.
1.5

DELIMITAÇÃO
A pesquisa será aplicada em um sistema de produção típico de águas profundas da

Bacia de Campos, situada no sudeste brasileiro, onde vários sistemas de produção já atingir a m
o fim da vida útil de projeto (passaram dos 25 anos de operação), e, caso já não estejam, entrarão
no curto prazo em processo de descomissionamento.
Os sistemas de produção abrangem, basicamente, poços, dutos e plataforma. A
pesquisa em questão se limita aos dutos, que são equipamentos submarinos responsáveis por
escoar o óleo e gás dos poços para a plataforma de produção.
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1.6

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
A dissertação está estruturada em 7 Capítulos. O primeiro deles apresenta a Introdução,

que é composta pela contextualização do tema, justificativa, objetivos principais e específicos
e a delimitação do problema.
O Capítulo 2 é composto pela metodologia na qual o estudo é enquadrado e as etapas
de sua construção são descritas.
Os Capítulos 3, 4 e 5 são elaborados em formato de artigo científico, contemplando
cada um deles a estrutura necessária para o desenvolvimento de um artigo.


O primeiro artigo é uma revisão na literatura sobre descomissionamento, seus

principais pontos, suas práticas mundiais e os principais estudos de caso na literatura
que utilizaram metodologias de apoio a decisão na concepção dos seus projetos;


O segundo artigo é um estudo bibliométrico analisando a produção científica que

associa o tema descomissionamento ao Auxílio Multicritério à Decisão, apontando os
trabalhos que são referência e discutindo as conclusões que os pesquisadores teceram
sobre o assunto (MUNIZ, T. J. C.; VIANNA, M. F. D. Um Estudo Bibliométrico Sobre
a Utilização de Análise Multicritério na Indústria do Óleo e Gás Com Enfoque em
Descomissionamento, EMEPRO – Encontro Mineiro de Engenharia de Produção, Juiz
de Fora, 2018);


O terceiro artigo é um estudo de caso com a aplicação do Método de Auxílio

Multicritério à Decisão escolhido para destinação de estruturas submarinas em
descomissionamento na Bacia de Campos.
O Capítulo 6 aborda as considerações finais do trabalho desenvolvido.
Por fim, apresentam-se as referências bibliográficas.
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2. METODOLOGIA
O tipo de pesquisa proposto para o trabalho classifica-se como pesquisa aplicada, visto
que tem por objetivo gerar conhecimento para aplicação prática, no intento de resolver uma
questão bem específica, que é a destinação de equipamentos submarinos no processo de
descomissionamento de sistema de produção offshore de óleo e gás. Segundo Turrioni e Mello
(2012), a pesquisa aplicada se relaciona com objetivos empresariais desenvolvendo novos
processos e produtos que preencham necessidades corporativas e mercadológicas.
Para o desenvolvimento da pesquisa, uma combinação de processos metodológicos se
faz necessários para atingir os objetivos propostos, visto que esta dissertação se divide em
artigos.
Sobre o descomissionamento de sistemas de produção de óleo e gás, por ser um tema
ainda relativamente pouco estudado, conforme mostra o artigo apresentado no Capítulo 4 desta
dissertação, há muita divergência de definições sobre o processo em si. Dessa forma, para tomar
uma

decisão

quanto

a destinação

de equipamentos

submarinos

nos projetos de

descomissionamento de sistemas de produção offshore de óleo e gás na Bacia de Campos,
através do uso de métodos de Auxílio Multicritério à Decisão, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica (Artigo 1) sobre as temática do descomissionamento, a fim de se obter o que a
literatura aborda sobre o tema, classificando as definições que melhor abordam o conteúdo em
questão e propor uma definição de descomissionamento que se enquadre à realidade do
descomissionamento no Brasil, com suas peculiaridades devidamente abordadas. Tendo sido
analisado o tema descomissionamento, uma pesquisa bibliográfica sobre AMD foi realizada,
com o intuito de verificar os métodos mais utilizados e verificar o que mais se adequa a
aplicação da pesquisa.
Para avaliar o comportamento das publicações aliando os dois temas centrais da
proposta, foi realizado um estudo bibliométrico (Artigo 2), verificando a frequência dos
trabalhos por ano, por tipo, por autor, por periódico e por citação, identificando as principa is
contribuições científicas a nível mundial sobre os temas em discussão, comentando-as e
verificando quais se assemelham aos objetivos da dissertação, bem como analisando quais
métodos de AMD foram utilizados para estudar o descomissionamento nos trabalhos mais
relevantes.
Após reunir um arcabouço teórico sobre os principais temas da dissertação e ter
definido qual método de AMD que mais se adequa para tratar o problema de destinação de
equipamentos submarinos, foi realizado um estudo de caso (Artigo 3), iniciando com a
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caracterização do estudo, definindo seu escopo, quais as alternativas são viáveis para a
destinação dos mesmos, estabelecer critérios e subcritérios de acordo com as destinações,
coletar dados de opinião de especialistas, construir um modelo em si e verificar qual destinação
apresenta um risco global menor.
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3. ARTIGO 1 - DESTINAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO OFFSHORE EM
DESCOMISSIONAMENTO – UM PANORAMA GERAL

Resumo
Com a chegada do fim da vida útil de milhares de sistemas de produção de óleo e gás offshore
espalhados pelo mundo, o processo de descomissionamento se torna mais evidente e necessita
de uma discussão abrangente entre suas diversas partes interessadas para que se evolua em
processos e regulação, e para que seja criado um ambiente razoável para o desenvolvime nto
desta atividade. Este trabalho apresenta uma pesquisa acerca do descomissioname nto,
contextualizando sobre o que compõe um sistema de produção de óleo e gás offshore, expondo
seus principais componentes, com um foco mais aprofundado em sistemas submarinos, bem
como mostra um panorama institucional nacional e internacional sobre descomissioname nto,
mostrando lições aprendidas de países onde esta atividade está mais consolidada.
Palavras-chave: descomissionamento; óleo e gás; regulação; sistemas submarinos.

Abstract
With the end of the useful life of thousands of offshore oil and gas production systems around
the world, the decommissioning process becomes more evident and requires a comprehens ive
discussion among its various stakeholders in order to evolve in processes and regulation, and
create a reasonable environment for the development of this activity. This work presents a
contextualization about what consists an offshore oil and gas production system, its main
components, giving a more in-depth focus on subsea systems, as well as showing a national and
international institutional panorama on decommissioning, showing lessons learned from
countries where this activity is more consolidated.
Keywords: decommissioning; oil and gas; regulation; subsea systems.

3.1

INTRODUÇÃO
Os projetos de descomissionamento de instalações offshore assumiram um papel de

destaque na indústria mundial de óleo e gás nos últimos anos. Esse protagonismo foi motivado,
dentre outros fatores, pela queda acentuada do preço do barril de petróleo nos últimos anos,
antecipando as datas de corte econômico e término previsto para a produção comercial de vários
campos. A longevidade de várias instalações e equipamentos, a vida útil de projeto próxima ao
fim, e o término de contratos de afretamento de plataformas colaboraram para o aumento da
quantidade de projetos de descomissionamento (NICOLOSI et al, 2018).
De acordo com a IHS Markit (2016), a indústria mundial de petróleo e gás natural
descomissiona anualmente cerca de 120 projetos offshore, o que resulta na desmobilização de
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cerca de 600 projetos, nos próximos 5 anos. A reboque disso, o dispêndio global por ano com
descomissionamento offshore deve mais que quadruplicar até 2040 e o valor total destes gastos
podem atingir US$ 210 bilhões, nos próximos 25 anos (IHS MARKIT, 2016).
Os objetivos específicos deste trabalho, dividido em 7 seções, são:


Conceituar a atividade de descomissionamento de instalações offshore;



Identificar seus processos e estruturas;



Descrever destinações possíveis das estruturas envolvidas;



Apresentar o cenário brasileiro e mundial, com seus principais números e
métricas;



Entender os aspectos regulatórios envolvidos;



Buscar as principais lições aprendidas das bacias produtoras maduras pelo
mundo, que possuem mais maturidade nesta atividade;



3.2

Mapear quais as tendências no tratamento no cenário brasileiro e mundial.

DESCOMISSIONAMENTO
A complexidade do tema descomissionamento inicia-se por um ponto básico: sua

definição oficial. Existe uma grande variação de nomenclaturas, passando primeiramente por
descomissionamento, desativação, desmobilização e abandono, entre outras, onde muitas vezes
estas terminologias são destinadas a atividades iguais, ou partes de um todo. A origem britânica
do termo, “Decommissioning”, é traduzida para português, na literatura encontrada, como
descomissionamento, desmantelamento, desmobilização ou até mesmo, desativação. Em alguns
casos, o termo “abandono

de campos de produção” podem ser entendidos

como

descomissionamento. Os próprios órgãos reguladores no Brasil (ANP – Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis, Marinha do Brasil, etc) ainda não chegaram a um
denominador comum sobre o tema, alternando entre si o nome dado às atividades relacionadas
ao fim da vida dos sistemas de produção.
Essa discrepância entre definições em si e processos contemplados não é privilégio do
Brasil, haja visto que no mundo a palavra descomissionamento também não está bem definida,
seja em legislações internacionais ou nacionais, podendo assumir também palavras como
"abandono",

"disposição

final" e "remoção",

descomissionamento (FAM et al, 2018).

que constituem processos possíveis em
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De acordo com a Resolução ANP nº 27/2006, que até o presente momento é o
Regulamento Técnico que aborda os procedimentos a serem adotados na Desativação de
Instalações, o descomissionamento é identificado como “Desativação de Instalações de
Produção”, e definido como sendo “a retirada definitiva de operação e a remoção de Instalações
de Produção, dando-lhes destinação final adequada, e a Recuperação Ambiental das áreas em
que estas instalações se situam” (ANP, 2006). Já na Resolução ANP nº41/2015, que trata o
Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional de Sistemas
Submarinos – SGSS, define descomissionamento como sendo o “conjunto de ações legais,
técnicas e procedimentos de engenharia aplicados de forma integrada a um duto ou Sistema
Submarino, visando assegurar que sua desativação ou retirada de operação atenda às condições
de segurança, preservação do meio ambiente, confiabilidade e rastreabilidade de informações e
de documentos” (ANP, 2015).
Neste trabalho foi utilizado o termo Descomissionamento de sistemas de produção
offshore como sendo um macroprocesso na cadeia de valor da indústria do óleo e gás, que
engloba os processos de parada de produção, abandono dos poços, limpeza de linhas e planta
de processo, desconexões (pull out) dos risers (trecho da linha que vai do leito marinho até a
plataforma) no topside (parte superior da plataforma onde fica a planta de processo), destinação
da plataforma, destinação dos equipamentos e linhas submarinas (dutos de óleo, gás ou água e
umbilicais eletro hidráulicos) e, por fim, monitoramento ambiental pós-descomissionamento.
De acordo com Ruivo (2001), descomissionamento é o processo que ocorre no final
da vida útil das instalações de exploração e produção de óleo e gás. Refere-se ao
desmantelamento e destinação dos equipamentos. É essencialmente multidisciplinar, pois
requer um método detalhado e ponderado com diversas áreas da engenharia: ambienta l,
financeira, política e de bem-estar e segurança.
O ciclo de vida de um projeto de descomissionamento é longo e complexo. Na Figura
3 vê-se que entre o planejamento e a execução encontra-se 10 etapas, na visão de ARUP (2017).
Desta forma, espera-se que as empresas operadoras se envolvam durante anos neste processo,
fazendo com que haja uma necessidade de planejamento de longo prazo adequado para tratar
cada uma das etapas.
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Figura 3- Ciclo de vida de um ativo de óleo e gás .

Fonte: ARUP (2017). Adaptado pelo autor.

Segundo Ferreira (2000), o descomissionamento é um programa multidisciplinar que
envolve várias etapas, incluindo fechamento e abandono permanente de poços e dos dutos,
limpeza de instalações e componentes estruturais, remoção de algumas ou todas as unidades e
instalações, descarte, reutilizando ou reciclando-as, e, finalmente, monitoramento, quando
necessário. Tal programa requer um planejamento detalhado de longo prazo em vários aspectos
(conservação de energia, segurança, impactos ambientais e socioeconômicos, etc.), uma extensa
quantidade de procedimentos de aprovação e licenciamento de acordo com as disposições legais
atuais, avaliações econômicas, tomada de decisão sobre questões técnicas, envolvimento das
partes interessadas, etc.
O momento para execução do descomissionamento, segundo Ruivo (2001), é
determinado pela operadora do campo, considerando fatores financeiros e estratégicos de cada
sistema de produção específico. Dentre estes fatores estão considerados o preço do óleo, os
custos operacionais envolvidos no sistema de produção, a geologia do campo (expectativa de
novos poços que possam incrementar a produção), a produtividade residual esperada para o
reservatório, a estratégia desenvolvida para a produção do campo, a prestação de serviço entre
as plataformas (produção de energia, processamento e/ou exportação de fluidos, etc.), a
possibilidade de extensão de vida útil dos equipamentos, as exigências legais, e assim por
diante.
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Segundo Coelho (2010), a operação de descomissionamento é uma atividade não
usual, sujeita a muitos riscos, seja pela especificidade de cada unidade ou pelo grande número
de operações delicadas que ocorrem em sua realização. A possibilidade de explosões, colisões,
intempéries naturais, colapso de estruturas e diversos outros eventos trazem risco aos
trabalhadores, à estrutura e a toda vida marinha que circunda a plataforma.
3.3

CENÁRIO BRASILEIRO DE DESCOMISSIONAMENTO
No Brasil, a produção de óleo e gás acontece majoritariamente no mar (offshore),

representando cerca de 94% da produção total em 2016 (ANP, 2017), tendo em sua costa os
mais diversos tipos de concepção de produção, contemplado plataformas fixas e flutuantes, os
quais viabilizam a produção nas mais diferentes lâminas d’água. Com relação à lâmina d’água
(LDA), o ambiente petrolífero offshore pode ser dividido em quatro categorias (RUIVO;
MOROOKA, 2001):


Rasas – estruturas na plataforma continental (LDA: 0 a 100 metros);



Média – estruturas na borda da plataforma continental e além (LDA: 101 a 400 metros);



Profundas – estruturas em águas profundas (LDA: 401 a 1.000 metros);



Ultra-profundas – estruturas em profundidade a mais de 1.001 metros de LDA.
Segundo ANP (2017), o Brasil conta com 160 instalações de produção offshore,

dividas entre fixas e flutuantes, sendo que 42% destas, ou seja, 68 unidades, possuem 25 ou
mais anos de produção (Figura 4), o que indica que estão próximas, já chegaram ou até mesmo
já ultrapassaram a vida útil de projeto, visto que as mesmas são projetadas para operar entre 20
e 30 anos (MIMMI et al, 2015).
Figura 4-Distribuição das plataformas pelo tempo de instalação.

Fonte: ANP (2017).
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Outro aspecto ilustrado pela ANP (2017) são as décadas nas quais as instalações
iniciaram suas produções (Figura 5), sendo que 57% delas (91 unidades) começaram a produzir
até a década de 90, onde se sabe que estas principalmente demandarão serem descomissionadas
em um futuro próximo, caso já hoje não demandem. Entre os principais motivos para
descomissioná- las estão: o declínio de produção natural dos reservatórios de óleo e gás, o
aumento no custo de manutenção das instalações offshore frente à todas as intempéries sofridas,
o que acarreta uma inversão de fluxo de caixa das operadoras, onde o a receita não paga os
custos correntes.

Quantidade de Plataformas

Figura 5- Distribuição das plataformas pela década de instalação.
40

38

26

25

29

2
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Década de instalação

Fonte: ANP (2017).

Até o ano de 2015, o Brasil só havia descomissionado 6 plataformas fixas (MIMMI et
al, 2015), mostrando que ainda há um imenso portfólio a vista, demandando preparação técnica,
legal e financeira.

Por estes motivos, o descomissionamento no Brasil apresenta muitos

desafios tecnológicos,

políticos

e econômicos.

Primeiramente

porque os custos de

descomissionamento aumentam em função da profundidade da instalação, característica que
aumenta a complexidade e o risco que envolve as operações. Em segundo lugar existe a falta
de experiências da indústria local neste processo, não gerando assim insumos para os órgãos
reguladores do governo debater métodos alternativos de descomissionamento.
3.4

CENÁRIO MUNDIAL DO DESCOMISSIONAMENTO
Em países como o Reino Unido, Noruega e Estados Unidos, o descomissionamento é

uma atividade comum da indústria do óleo e gás, haja visto que eles já são amplamente
experimentados neste tipo de processo, ganhando maturidade, previsibilidade e arcabouço legal
para realização

das operações necessárias

(FAM et al, 2018). No mundo existem

aproximadamente 7500 estruturas offshore destinadas a produção de óleo e gás, das quais 85%
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se tornarão obsoletas na próxima década. Estas instalações estão espalhadas por 53 países, com
destaque para o Golfo de México, que participa com aproximadamente 4500 delas.
(PARENTE; FERREIRA; MOUTINHO, 2006)
No Mar do Norte, bacia produtora que é majoritariamente operada pelo Reino Unido
e Noruega, existem 1357 instalações de produção offshore, sendo quase totalidade de
plataformas fixas, onde 20% delas estão com mais de trinta anos de produção, ou seja, cerca de
270 unidades. De acordo com o relatório “Decommissioning Insight” publicado em 2017 (OIL
& GAS UK, 2017), gastou-se, em 2013, £470 milhões com descomissionamento de estruturas
offshore no Mar do Norte, bem como se previa que de 2017 a 2023 serão gastos um total de
£17 bilhões. Na versão mais atual “Decommissioning Insight”, publicada em 2018 (OIL & GAS
UK, 2019), é feita uma abrangência mundial para os 12 principais mercados de óleo e gás
offshore, onde prevê-se um gasto em descomissionamento na ordem de £82 bilhões entre 2018
e 2027 (Tabela 1 e Figura 6). O Reino Unido encabeça a lista representando £27 bilhões no
período (33%). O Brasil é colocado em 4º lugar, com uma previsão de gastos na ordem de £7,4
bilhões. Em outra estimativa realizada pela BCG – Boston Consulting Group (2017), estima- se
que no Reino Unido sejam gastos com a atividade de descomissionamento cerca de US$ 59
bilhões até 2050.
Tabela 1 -Valores estimados dos custos de descomissionamento por mercado entre 2018 e 2027 em bilhões de £.

Mercado
Reino Unido
Estados Unidos
Noruega
Brasil
Tailândia
Angola
Nigéria
Canadá
Holanda
Malásia
Indonésia
Austrália
Total

Valores estimados
entre 2018-2027
(em bilhões de £)
27,1
12,3
9,0
7,4
4,1
4,1
4,1
3,3
3,3
2,5
2,5
2,5
82,0

Fonte: (OIL & GAS UK, 2019).
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Figura 6- Distribuição percentual dos gastos previstos com descomissionamento .

Fonte: (OIL & GAS UK, 2019).

Os Estados Unidos concentram cerca de 60% das instalações offshore mundiais, sendo
majoritariamente localizadas no Golfo do México, também majoritariamente plataformas fixas,
a qual a primeira foi instalada em 1947 (KAISER; LIU, 2018). Por ser o local com mais
instalações offshore no mundo, o Golfo do México é onde há o maior histórico de
descomissionamento realizado, com cerca de 2200 estruturas já removidas e uma média de 125
estruturas removidas por ano (KAISER; PULSIPHER, 2005). Uma realidade bem menor, mas
também de fundamental importância pela evolução do quadro e reflexos nas interfaces
governamentais, é na Califórnia, onde há 27 plataformas fixas operando, as quais estão todas
chegando ao seu fim de vida útil, sendo eminente a necessidade de descomissionamento das
mesmas, onde se espera um custo de aproximadamente um bilhão de dólares (HENRION,
2014).
Na bacia do pacífico asiático existem cerca de 1700 estruturas offshore de produção,
onde na sua maioria se trata de plataformas fixas (300 delas apenas na Malásia), de águas rasas,
as quais 40% já excederam seus 25 anos de vida útil de projeto (ZAWAWI; LIEW; NA, 2012).
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3.5

O PROCESSO DE DESCOMISSIONAMENTO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DE

ÓLEO E GÁS OFFSHORE
O processo de descomissionamento, simplificadamente, pode ser dividido em três
grandes porções do sistema de produção, com atividades específicas relacionadas a elas, a
saber:


Unidade Estacionária de Produção (UEP), que são a plataformas que recebem a

produção de óleo e gás e contém, na maioria das vezes, as facilidades para realizar o
tratamento primário (separação de óleo, gás e água produzida), ou então exportá-los em
regime multifásico para que outra unidade realize este tratamento;


Linhas e equipamentos submarinos, que fazem a conexão entre os poços e a

UEP, através dos quais são controlados remotamente os fluxos; e por fim,


Poços, que são perfurados

no leito

marinho

até o reservatório

de

hidrocarbonetos.
O processo do descomissionamento pode ser aplicado em seis classes de instalações
(RUIVO, 2001):

3.5.1



Topsides;



Plataformas fixas;



Plataformas flutuantes;



Equipamentos submarinos;



Poços;



Dutos de exportação.

Topsides
O Topside corresponde à parcela da plataforma onde se localizam as facilidades de

produção e processamento de óleo e gás (planta de processo), equipamentos de perfuração de
poços (eventualmente),

geração de energia,

casario dos trabalhadores,

espaços de

armazenamento, sistema de salvatagem, entre outros (Figura 7). Segundo Prado (2015), o
tamanho e peso do topside pode variar bastante entre os sistemas de produção, ditado pela
complexidade do tipo de operação, da situação e da capacidade de processamento concebida
para realizar a atividade no campo.
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Figura 7- Topside de uma plataforma fixa.

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/co mmons/a/a1/Oil_platform.jpeg, consultado em 04/11/2018.

De acordo com Ruivo (2001), existem quatro possibilidades de remoção do topside:
1. Remoção como única unidade (single lift);
2. Remoção em grupos de módulos;
3. Remoção na ordem inversa da instalação;
4. Remoção em pequenos blocos.
A escolha do processo vai variar de acordo com o tamanho e o formato da estrutura, o
processo de instalação e a capacidade de içamento do barco designado para realizar a operação.
Antes de realizar a operação de remoção do topside, a empresa responsável pelo
descomissionamento deve garantir que a planta de processo foi limpa dos resíduos de
hidrocarbonetos, bem como todos os materiais perigosos foram desembarcados, cumprindo
com a legislação e evitando qualquer tipo de desastre ecológico em caso de derramamento
acidental.
3.5.2

Plataformas fixas
Existem muitos tipos de subestrutura fixa que servem como base de apoio para as

facilidades de produção e processamento de óleo e gás (conhecido por topside), porém dois
tipos delas concentram grande parte dos sistemas offshore: jaquetas de aço (Figura 8) e estrutura
baseada em gravidade (Figura 9) (da sigla em inglês GBS – gravity base structures), sendo a
segunda construída basicamente de concreto.
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As jaquetas consistem em uma estrutura de aço treliçada (seção de vertical feita de
membros de aço tubulares suportados por pilares cravados no leito marinho), que suportam em
seu topo (topside) equipamentos de produção, casario para a tripulação e, em algumas unidades,
equipamentos de perfuração de poços. As plataformas do tipo jaqueta são economicame nte
viáveis em lamina d’água de até 450 m e são o tipo mais comum de plataforma offshore
(RUIVO, 2001).
Figura 8- Esquemático de plataforma fixa (topside e jaqueta de aço).

Fonte: adaptado de https://www.offshore-technology.com, consultado em outubro/2018.

De acordo com o Relatório das Plataformas emitido em julho/2019 pela Marinha do
Brasil (2019), o país conta com 86 plataformas fixas em sua costa, sendo que 59 destas estão
desabitadas, as quais iniciaram ou devem iniciar em breve os processos de descomissioname nto.
De acordo com Prado (2015), existem basicamente três alternativas para o
descomissionamento de plataformas fixas: remoção completa, remoção parcial e deixar a
estrutura no lugar (permanência definitiva in situ). Ao optar-se pela remoção (total ou parcial)
da subestrutura, deve-se decidir o que será feito com o bloco removido. As alternativas são
similares: seu transporte à terra para reciclagem ou sucateamento, alijamento em águas
profundas, próximo ao seu lugar de origem ou ainda com objetivo de criar recifes artificiais em
outras localidades.
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Figura 9- Esquemático de plataforma fixa (topside e base de concreto - GBS).

Fonte: https://www.shell.co.uk/sustainability/decommissioning/brent -field-decommissioning/brent-fieldprocess.html, consultado em outubro/2018.

A Figura 10 mostra três situações de tratamento para as estruturas submarinas das
plataformas fixas. Na situação (a), a jaqueta é totalmente recolhida, rebocada para a costa ou
para outro local (águas profundas, recifes artificiais, entre outros). Para os casos onde a
plataforma fixa foi instalada em uma lâmina d’água igual ou menor a 80 metros, essa remoção
é obrigatória, caso a estrutura pese até 4000 toneladas (ANP, 2006). A situação (b) mostra o
tombamento na locação. Já a situação (c) ilustra o corte da jaqueta na altura estabelecida pela
lei para que haja um espaço para a navegação, bem como o alijamento da parte superior cortada
ao lado da estrutura que ficou. No Brasil, a remoção parcial (situações (b) e (c)) deverá garantir
ao menos 55 m para a segurança da navegação, conforme prevê a Resolução 27/2006 da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2006).
Figura 10- Opções de recolhimento de plataforma fixa (jaqueta).

Fonte: Fowler (2014)
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3.5.3

Plataformas flutuantes
Dentre os tipos de plataformas flutuantes mais utilizados na indústria de óleo e gás

offshore estão os FPSOs (Floating Production, Storage and Offloading), os FSOs (Floating
Storage and Offloading), as SSs (Semissubmersível) e a de pernas atirantadas (Tension Leg
Platforms). Os FPSOs (Figura 11), conforme o nome em inglês já adianta, recebe a produção
dos poços, processa, armazena e faz a exportação do óleo (por offloading) e do gás (por
gasoduto). Estas unidades também são conhecidas por navio-plataforma, devido à utilização da
conversão de cascos de navios, geralmente VLCC (Very Large Crude Carrier), como base para
instalação dos módulos de produção. As unidades do tipo FSO muito se assemelham às do tipo
FPSO, porém, o primeiro não recebe a produção dos poços, apenas o óleo exportado por uma
outra unidade. De acordo com o Relatório das Plataformas emitido em julho/2019 pela Marinha
do Brasil (2019), o país conta com 51 FPSOs e 2 FSOs instalados.
Uma plataforma flutuante do tipo semissubmersível consiste em uma unidade
flutuante equipada com facilidades de produção, ancorada por linhas de ancoragem (amarras e
cabos de poliéster), onde recebe a produção de óleo e gás por meio dos risers (geralmente
flexíveis), que são projetados para acomodar os movimentos da plataforma e possuem grande
flexibilidade em sua instalação, sendo capaz de operar em lâminas d’água de média a ultra
profundas (RUIVO, 2001).
Figura 11- Plataforma do tipo FPSO.

Fonte: http://www.petrobras.com.br/fatos -e-dados/fpso-cidade-de-ilhabela-entra-em-operacao-no-campo-desapinhoa-no-pre-sal-da-bacia-de-santos.htm, consultado em 04/11/2018.
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Em seu momento de descomissionamento, estas estruturas podem ser desconectadas
dos elementos que as prendem no leito marinho (ancoragem, dutos, pernas atirantadas, etc.) e
transportadas (por propulsão própria ou por rebocadores) ao destino previsto no plano de
descomissionamento (PRADO, 2015), sendo esta etapa do descomissionamento menos
complexa do que plataformas fixas.
3.5.4

Sistemas submarinos
A composição do sistema submarino pode variar bastante, dependendo da necessidade

e da complexidade do sistema de produção concebido para o campo. Como integrantes do
sistema submarino entende-se os equipamentos e linhas submarinas (dutos, umbilicais e cabos
elétricos) que permitem o escoamento e exportação de óleo e gás. Os principais componentes
do sistema submarino são:


Árvore de Natal Molhada (ANM): equipamento localizado na cabeça do poço

submarino, composto de válvulas que atuam no controle e na segurança do poço.


Templates de perfuração: bases-guia para direcionar a perfuração dos poços.



Pipeline End Termination (PLET): equipamentos que permitem a conexão de

uma terminação de duto em outra (Figura 12). Geralmente utilizado quando é necessário
conectar um duto rígido e um flexível, ou vice-versa.
Figura 12- Esquemático ilustrativo de dois PLETs e um PLEM.

Fonte: http://oilstates.com/subsea-pipeline-systems/deepwater/plem-plet-structures/plem-plet/, consultado
em 05/11/2018.



Pipeline End Manifold (PLEM): equipamentos que permitem receber

duas ou mais terminações de dutos e continuar a exportar por apenas uma rota, ou vice versa, simplificando a operação (Figura 12). Um PLEM possui no mínimo 3 conexões
de dutos.
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Linhas flexíveis: são as linhas que conectam os poços à plataforma ou a

manifolds de coleta/injeção. As linhas flexíveis, como o próprio nome já adianta, tem a
capacidade de se adaptar melhor a rotas, desviando de obstáculos e vencendo eventuais
desníveis do leito marinho. Os dutos flexíveis, são divididos em dois trechos: o trecho
flow é a parte do duto que toca o solo marinho; já o riser é a parte do duto que vai do
leito marinho até a plataforma, assumindo a forma de uma catenária, ou, em casos
específicos, assumem o formato de Lazy-Wave e Lazy-S, no qual uma bóia submarina
sustenta a catenária em meia água, diminuindo o peso suportado na superfície pela
plataforma.
Figura 13- Detalhe das camadas de um duto flexível.

Fonte: http://www.petrobras.com.br/fatos -e-dados/conheca-curiosidades-sobre-equipamentos-de-nossossistemas-submarinos.htm, consultado em 05/11/2019

Os dutos flexíveis são divididos em tipologias, tais como: linhas de gás, que produzem
ou injetam gás natural; linha de produção de óleo, que transporta o fluido do poço até a
plataforma ou o exporta. As linhas de gás, óleo ou água são formadas por sobreposições de
camadas metálicas e poliméricas, conforme pode ser visto na Figura 13.
Os Umbilicais Eletro-Hidráulicos (UEH) são utilizados para acionar válvulas, injetar
produtos químicos ou captar dados do poço. Eles são formados de uma camada polimér ica
externa e tendo no seu interior

tubos/mangueiras

que injetam

produtos químicos,

tubos/mangueiras com fluido hidráulico (Figura 14) que faz o acionamento de válvulas do poço
e de equipamentos submarinos e cabos elétricos que transmitem energia ou sinais de sensores.
O UEH é customizado para atender às necessidades do operador do poço ou equipamento em
que ele é instalado, podendo ter uma ou todas as três funções mencionadas.
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Figura 14- Detalhe das funcionalidades de um umbilical eletro-hidráulico (mangueiras hidráulicas e os cabos
elétricos e de força).

Fonte: http://www.petrobras.com.br/fatos -e-dados/conheca-curiosidades-sobre-equipamentos-de-nossossistemas-submarinos.htm, consultado em 05/11/2018

Outro aspecto observado é que as linhas flexíveis são muito utilizadas para viabilizar
a produção de plataformas flutuantes, haja visto que estas plataformas, apesar de ancoradas, são
expostas a balanços e alterações de maré, tendo um passeio esperado em sua locação, ou seja,
uma translado do topside, devidamente previsto em projeto. Os dutos flexíveis são projetados
para absorver este passeio, diferentemente dos dutos rígidos, que são mais utilizados em
plataformas fixas, devido a estabilidade oferecida pela plataforma e a minimização de riscos de
torção e possivelmente queda dos risers.
O Brasil possui grande parte de sua produção offshore e em lâminas d’água que
ultrapassam os 2000 metros, contemplando em seus sistemas uma grande quilometragem de
dutos flexíveis. O eventual recolhimento destas linhas, no ato do descomissionamento ou para
um reaproveitamento em outro poço, geralmente se dá através da instalação reversa, onde
geralmente o barco que possui capacidade de lançar é o mesmo que recolhe. Este barco que
normalmente é utilizado é do tipo de PLSV (Pipe Laying Support Vessel), que possui um
tensionador capaz de trazer o duto através da passagem de um cabo guia conectado à uma
lingada localizada em uma das extremidades do duto.
Para o descomissionamento das linhas de óleo e de gás, antes da sua desconexão nos
equipamentos submarinos (ANM, manifolds, PLEM, etc.), é necessária a circulação de água do
mar até o enquadramento do Teor de Óleo e Graxas (TOG), desconexões entre as linhas e os
equipamentos e, por fim, o recolhimento total, parcial ou permanência definitiva in situ.


Dutos de exportação (oleodutos e gasodutos)

Oleodutos e gasodutos são dutos submarinos que exportam a produção de óleo e de
gás, respectivamente, entre as plataformas até outra plataforma ou até a terra. São compostos
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em sua maioria por dutos rígidos de aço carbono, podendo variar de 8 até 40 polegadas de
diâmetro, o que permite um fluxo maior da produção ao destino projetado.
O descomissionamento dos oleodutos e gasodutos inicia-se pela limpeza e adequação
do Teor de Óleos e Graxas (TOG). Após esta etapa, será feita a destinação final, que pode ser
o recolhimento parcial, total ou permanência definitiva in situ. Caso o recolhimento, seja ele
parcial ou total, venha a ser adotado, deve-se realizar uma inspeção para averiguar a integridade
do mesmo. Em tendo sua integridade atestada, a forma mais comum de recolhimento é pelo
método de instalação reversa, porém, devido as altas cargas envolvidas e a complexidade da
operação, nem sempre é uma viável tecnicamente. Caso contrário, para o caso de o duto
apresentar problemas de integridade, o recolhimento deve proceder pelo corte em seções e
içamento até o barco. Deve-se considerar as elevadas cargas envolvidas, bem como as muitas
movimentações de carga, o que pode custar muito tempo e, por conseguinte, dinheiro, visto que
os barcos são contratados, em sua maioria, por diária de trabalho, bem como uma alta geração
de Gases do Efeito Estufa (GEE) devido a queima do combustível durante a longa campanha
de recolhimento.
Entre as duas soluções de recolhimento, o método de instalação reversa é mais rápido
e mais barato, porém, devido ao fato dessas estruturas robustas ficarem por décadas instaladas,
o quesito integridade é um fator crítico. Os esforços que o duto deverá suportar durante o
recolhimento por instalação reversa limita muito a escolha desta alternativa.
3.5.5

Poços
No momento do descomissionamento, os poços offshore são submetidos ao processo

de tamponamento e abandono (P&A - Plugging and Abandonment). Este processo é uma
exigência legal, determinado no Brasil pela ANP, que visa assegurar o isolamento dos
intervalos que apresentem potencial de fluxo, atual e futuro, ou seja, evitar a migração de
hidrocarbonetos entre as formações do reservatório, seja entre o anular e o revestimento do
poço, ou, principalmente, migração até o fundo do mar, causando um vazamento de difíc il
controle.
A Resolução ANP n° 46, de 01 de janeiro de 2016, é quem delimita o regime de
segurança operacional e integridade dos poços de petróleo e gás no Brasil (SGIP). Esta
resolução será comentada no tópico 3.8, que aborda Aspectos Legais.
Uma etapa importante no abandono dos poços submarinos é a desconexão das linhas
que estão conectadas ao poço, visto que, para concluir a operação do abandono do poço é
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necessário remover o conjunto BAP + ANM (ANP, 2016), equipamentos onde estão conectadas
as linhas. Para permitir essa desconexão em segurança e gerando o menor impacto ambienta l
possível, é feita uma limpeza nas linhas de óleo e de gás antes de desconectá-las. Em casos
específicos, o operador pode pleitear junto a Agência a manutenção do conjunto BAP + ANM
in situ, caso sejam identificados fatores impeditivos para a remoção.
Para os poços offshore que são de completação seca, ou seja, a cabeça de poço fica na
plataforma fixa, o abandono é realizado geralmente por sonda modulada montada em cima do
topside da plataforma fixa, a qual permite o acesso ao poço, bem como por sondas auto
elevatórias, para casos específicos de plataformas que não possuam área em seu topside para a
instalação da sonda modulada.
3.6

FASES DOS PROJETOS DE DESCOMISSIONAMENTO DE SISTEMAS DE

PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS OFFSHORE
Ukooa (1995) divide o processo de descomissionamento de sistemas de produção
offshore em quatro estágios:
1.

Desenvolvimento,

avaliação

e seleção

de opções, elaboração

de um

planejamento detalhado;
2.

Encerramento da produção, tamponamento e abandono de poços;

3.

Remoção de parte ou toda estrutura offshore;

4.

Disposição ou reciclagem dos equipamentos removidos.

No primeiro estágio, é identificada a necessidade do descomissionamento, seja por
motivos econômicos ou de integridade. A operadora do sistema verifica se sua estrutura é
economicamente viável no horizonte planejado de produção e se novos investimentos são
necessários para que se tenha uma extensão da vida útil. O projeto de plataformas, dutos e
equipamentos tem uma vida útil projetada de 20 a 30 anos, sendo que inspeções e manutenções
(corretivas e preditivas) realizadas

com uma periodicidade estabelecida por critérios

técnicos/legais podem alongar este prazo de operação. Entretanto, como já é naturalme nte
esperado, a queda na produção devido à alta explotação do petróleo e gás do reservatório é o
fator principal para reduzir as receitas e, aliado ao maior custo com manutenções, podem ser o
gatilho para o descomissionamento.
Ao se tomar a decisão de encerrar a produção e descomissionar o sistema, inicia-se a
fase de planejamento

das operações, onde primeiramente identifica-se as opções de

descomissionamento para cada grupo: plataforma, poços e sistema submarino. É necessário
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entender o escopo a ser descomissionado para que seja escolhida a alternativa que gere menor
custo e menor impacto ao meio ambiente, assim como menor risco às pessoas.
A partir do momento em que a decisão é tomada e a alternativa é definida, o
planejamento executivo é realizado para que se tenha uma visão do todo, com seu respectivo
custo, prazo, marcos e indicadores a serem observados, haja visto que o processo do
descomissionamento tem interface com diversos stakeholders.
O segundo estágio do processo, conforme prevê Ukooa (1995), é compreendida como
o início da fase de execução do projeto. O encerramento da produção, denominado em inglês
como CoP – Cessation of Production, é o principal marco inicial do projeto de
descomissionamento, onde os poços são fechados para que se tomem as medidas necessárias
para tamponamento e abandono (P&A) deles.
O terceiro estágio, onde é removida parte ou toda estrutura offshore, deve ser analisado
em dois grupos: plataforma e sistema submarino. Estas estruturas podem assumir diversas
configurações, a depender da concepção do sistema de produção. A plataforma, caso seja
flutuante, deve ser desancorada e ter sua destinação conforme as opções que lhe cabem, seja ele
reaproveitamento em outra locação, adaptação para outros usos (ex: sonda semissubmersíve l)
ou desmantelamento em canteiro. No caso de ser uma fixa, deve-se encontrar uma solução para
a remoção e destinação para desmantelamento do seu topside, solução esta prevista no primeiro
estágio – planejamento. A estrutura submarina da plataforma fixa, seja de aço ou concreto, tem
mais de uma opção de destinação, entendidas por remoção total, parcial ou permanênc ia
definitiva na locação ou em outro local licenciado.
Quanto a destinação do sistema submarino há também as opções de remoção total,
parcial ou permanência in situ, onde a remoção total, alternativa que à primeira vista é a mais
indicada, pode não ser a melhor solução quando se observa e pondera mais de um critério,
devido à complexidade técnica e operacional que pode assumir visto as questões de integridade
e cruzamento de linhas, principalmente para os casos em sistemas muito antigos (acima dos 30
anos de operação).
3.7

OPÇÕES DE DESTINAÇÃO NO DESCOMISSIONAMENTO
Há diversas possibilidades de destinações das estruturas de produção offshore,

dependendo de qual categoria ela se encaixa e considerando uma avaliação que pese os critérios
necessários que encontre viabilidade dentro de determinado prisma.
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A literatura encontrada trata majoritariamente de descomissionamento de plataformas
fixas. Entende-se esse aspecto como sendo representação dos estudos realizados em bacias
produtoras mais maduras, como o Mar do Norte e o Golfo do México, locais onde essa
concepção de produção é a mais difundida. A Figura 15 mostra o esquemático das opções do
descomissionamento de uma plataforma fixa de petróleo, visto que a realocação em águas rasas
ou profundas não costuma ser uma opção para dutos submarinos.

Figura 15- Opções de destinação de estruturas offshore.

Fonte: (adaptado de FOWLER et al, 2014).

Como já citado na Seção 3.5.4, que descreveu os sistemas submarinos, existem opções
de destinação de acordo com o tipo de equipamento ou duto. Para os equipamentos como PLET,
PLEM, manifolds, etc., existem as opções de permanência definitiva in situ ou de recolhime nto
por içamento. Para a opção de recolhimento deve-se avaliar a integridade dos pontos de
içamento e, ainda assim, caso haja viabilidade e esta alternativa seja considerada a mais
adequada, há que se considerar o peso e dimensões dos equipamentos, visto que os
equipamentos de grande porte demandam para seu recolhimento uma embarcação com um
guincho de grande capacidade (barcos do tipo HLV – Heavy Lifting Vessel) e ainda assim é
considerada como operação de alto risco.
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Para os dutos flexíveis e umbilicais, há três opções de destinação: recolhimento total,
parcial ou permanência definitiva in situ. Para todas as opções é necessária uma limpeza prévia
nos dutos de óleo e gás, visando eliminar a maior parte do hidrocarboneto presente na parte
interna. Assim como os equipamentos, o nível da integridade pode indicar a opção de
recolhimento ou não do mesmo, visto que caso a integridade esteja comprometida, o
recolhimento pode ser inviável. Outro ponto a ser analisado é se o duto está enterrado ou em
um ambiente sensível, como por exemplo, instalado sobre bancos de algas calcárias ou sobre
bancos de corais. Para estes casos, deve ser realizada uma análise de impactos e riscos que
sustente a opção adotada (recolhimento ou permanência definitiva in situ). Como o toque em
corais ou duto enterrado pode ser apenas pontual na extensão de um duto, pode-se aí ter como
solução o recolhimento parcial, recolhendo os trechos não impactados e abandonando os
demais. Por fim, devem ser avaliados os eventuais cruzamentos de dutos, caso não incomum,
principalmente em dutos instalados no tempo em que os ROVs (Remote Operate Vehicle) não
acompanhavam as operações filmando

o leito marinho.

A partir da informação

dos

cruzamentos, pode-se ordenar o recolhimento ou ser necessário realizar algum corte para libera r
desfazer o cruzamento. Os eventuais recolhimentos de dutos flexíveis geralmente são realizados
por embarcações do tipo PLSV, pelo método de instalação reversa (NICOLOSI et al, 2018).
No tocante aos dutos rígidos, existem as mesmas três opções de destinação. Para os
casos de recolhimento, deve-se avaliar a integridade do duto para se definir qual método será
empregado, se o de corte e içamento ou por instalação reversa. A solução de recolhimento por
instalação reversa só é viável caso o duto apresente um nível mínimo de integridade que não
comprometa a segurança da operação. Para os casos de recolhimento por corte e içamento,
operação mais demorada do que a solução de recolher por instalação reversa, segue-se algumas
etapas para realizá-la:
1. Jateamento do leito marinho nos pontos de corte;
2. Realização dos cortes;
3. Movimentação dos trechos cortados para uma cesta (opcional);
4. Içamento para o barco (ou para balsa de apoio);
Para realizar o corte de duto rígido, encontrou-se na literatura as seguintes opções (OIL
& GAS UK, 2013):
1. Jato de água pressurizado;
2. Corte por fio de diamante;
3. Serras retas ou circulares;
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4. Cisalhadoras hidráulicas.
Para avaliar as opções de destinação, os guidelines mais recentes publicados para
orientar as análises comparativas que embasem a justificativa da escolha levam em
consideração cinco critérios base: meio ambiente, custo, técnico, social e segurança, onde eles
são decompostos em subcritérios e daí avaliados. A alternativa que apresentar o menor
risco/impacto diante da somatória destes critérios é a indicada como a melhor/preferida pela
operadora.

3.8
3.8.1

ASPECTOS LEGAIS SOBRE DESCOMISSIONAMENTO
Cenário internacional
Conferência das Nações Unidas sobre as Leis dos Mares (1958)
A conferência de Genebra de 1958 foi a primeira sobre o assunto e marcou o início da

atenção mundial sobre os aspectos que envolviam as atividades humanas nos mares, visando
prevenir a poluição decorrente das operações. Hamzah (2003) credita a iniciativa da ONU neste
tema ao início da maturidade de alguns campos de produção de óleo e gás offshore no Mar do
Norte e no Golfo do México, os quais geraram aumento na pressão para que os países
desenvolvessem regras e guias de como proceder para embasar a indústria nesta nova
necessidade a qual não era realidade até então. Os descomissionamentos que até então eram em
campos terrestres se limitavam a realizar o tamponamento dos poços e retirada das estruturas
tais como dutos terrestres e unidades de processamento da área de exploração, algo
infinitamente menos complexo de se fazer em terra do que no mar. Nas observações de Hamzah
(2003), as instalações em terra no Texas, por exemplo, eram pequenas unidades de
bombeamento e eram facilmente descomissionadas depois de se tornarem obsoletas.
A convenção assinada pelos países, entre tantas outras definições como a delimitação
da plataforma continental, menos relevantes para este trabalho, definiu em seu Artigo 5.5 que
toda instalação abandonada ou em desuso deve ser completamente removida. Segundo Hamzah
(2003), sendo os Estados Unidos e o Reino Unido as duas grandes potências marítimas na
época, a cláusula 5.5 foi costurada por ambos os países com o intuito de permitir a livre
navegação, sem os obstáculos das plataformas para limitar os avanços. Outro aspecto apontado
pelo autor é que “as instalações offshore instaladas na década de 1950 eram relativame nte
pequenas e podiam ser facilmente removidas. Nenhuma estava na verdade em águas profundas
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ou mares revoltos. As pequenas instalações do Texas foram usadas como referência para a
Convenção de 1958 na plataforma continental” (HAMZAH, 2003).
A Conferência de Genebra abordou temas sobre unidades fixas de produção, porém
nada menciona sobre como se deve tratar os dutos submarinos. Considerando abrangência pela
cláusula mais restritiva possível, todos deveriam ser removidos da locação. Esta orientação de
remoção total tornou-se mais desafiadora com o passar dos anos, haja visto o aumento no
tamanho e peso das plataformas e na extensão dos dutos instalados, redimensionados para
explorar campos de petróleo em águas cada vez mais profundas, necessitando dar suporte
confiável para a indústria.
Vale ressaltar que o Brasil não foi um dos 57 signatários desta convenção, visto que
até então não se havia exploração offshore no país nesta época.
Convenção das Nações Unidas sobre as Leis dos Mares – UNCLOS (1982)
Tendo em vista a evolução das atividades nos mares e a necessidade de uma revisão
na convenção de 1958, abriu-se aos países signatários a assinatura de um novo tratado, o qual
redefine alguns aspectos e incorpora novas definições para a proteção contra a poluição
marítima. Entre as novas definições, uma das mais disruptivas até então é a que introduz o
conceito de alijamento (dumping), o qual é definido como sendo eliminação deliberada de
resíduos ou outra matéria no mar por barcos, aviões, plataformas ou outras estruturas feitas pelo
homem (UN, 1994).
Apesar de corroborar com a convenção de 1958 no que diz respeito a necessidade de
recolhimento de qualquer instalação ou estrutura em desuso para garantir a segurança da
navegação e evitar a poluição dos mares, no artigo 60 inclui-se a informação de que “deve ser
dada publicidade adequada à profundidade, posição e dimensões de quaisquer instalações ou
estruturas não totalmente removidas”, retificando o entendimento para que quando examinado
caso a caso, a opção de manutenção na locação seja cogitada e, caso tecnicamente embasada,
aceita pelas autoridades competentes. Esta convenção, assim como a de Genebra, nada
menciona sobre dutos submarinos.
Outro aspecto importante se dá pela definição clara dos limites marítimos, até então
não convencionados. A Figura 16 representa graficamente estes limites.
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Figura 16 – Limites Marítimos.

Fonte: Marinha do Brasil (2019). Disponível em https://www.marinha.mil.br/secirm/leplac.
Acessado em 09/03/2019.

Guidelines da IMO – International Maritime Organization (1989)
Visando disseminar as boas práticas compiladas na época, que por sua vez eram a
sintetização da conclusão da convenção UNCLOS 1982, em 1989 a IMO, que é o órgão mundia l
mais elevado em relação à segurança marítima, emitiu um guia de boas práticas (guideline) de
como se deve tratar as questões das instalações offshore. Ruivo (2001) resume os principa is
pontos deste guideline como sendo:
1- Toda instalação em desuso deverá ser removida;
2- Instalações em lâminas d’água inferior a 75 metros (passou para 100 metros a partir
de 1998) e pesando menos de 10.000 toneladas deverão ser removidas, a menos que:
a. Não seja tecnicamente possível;
b. Envolvam custos elevados;
c. Apresentem riscos inaceitáveis aos trabalhadores ou ao ambiente marinho
3- Em caso de remoção parcial, deve-se deixar uma coluna d’água livre de 55 metros
de altura para garantir a segurança da navegação;
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4- Todas as estruturas instaladas após 1 de janeiro de 1998 devem ser projetadas e
construídas visando com que sua total remoção seja possível
Convenção Para Proteção Do Meio Ambiente Marítimo Do Atlântico Nordeste –
OSPAR (1992)
A Convenção para a proteção do ambiente marinho do Atlântico Nordeste, mais
conhecida pela sigla OSPAR, construída pela junção das palavras Oslo e Paris, teve 15 países
signatários e tem como principal objetivo atualizar/reforçar conceitos definidos na UNCLOS
de 1982. Foi reforçado o entendimento onde o recolhimento total deve ser o caso base para a
indústria e exceções deveriam ser analisadas caso a caso. A principal inovação trazida pela
convenção foi diferenciar o alijamento (dumping) da permanência definitiva in situ de
estruturas, onde o alijamento ficou definido como a disposição deliberada de materiais no mar,
como por exemplo aviões e embarcações, seja com o intuito de fazer recifes artificiais ou não,
e permanência definitiva in situ total ou parcial de estruturas e dutos offshore fora de utilização
foi encaixado em uma categoria a parte. Ambas as situações deveriam ser analisadas pelo órgão
responsável do país signatário onde a estrutura se encontrava.
3.8.2

Cenário nacional
Segundo IBP (2017), o Brasil emprega sistemas submarinos maiores e mais complexos

se comparado a diversas áreas no mundo. A maioria dos campos em águas profundas utiliza
completação molhada, com emprego mais intensivo de equipamentos submarinos. Os campos
de petróleo em águas profundas e ultra profundas do país tem uma grande quantidade e extensão
de dutos, que podem atingir centenas de quilômetros em alguns projetos.
ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
A agência reguladora do setor, ANP, dispões de três principais resoluções que
impactam as atividades de descomissionamento, são elas:


Resolução ANP n° 27, emitida em 18 de outubro de 2006, que define os

procedimentos a serem adotados na desativação de instalações;


Resolução ANP n° 41, emitida em 9 de outubro de 2015, que define o

Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional de
Sistemas Submarinos, conhecido pela sigla SGSS, o qual dispõe de um capítulo sobre o
descomissionamento de sistemas submarinos;


Resolução ANP n° 46, emitida em 01 de novembro de 2016, que tem por

objetivo aprovar o Regime de Segurança Operacional para Integridade de Poços de
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Petróleo e Gás Natural, conhecido como regulamento técnico SGIP, o qual dispõe um
capítulo sobre o descomissionamento de poços.
A Resolução ANP n° 27, de 2006, é a que aborda especificamente o tema
descomissionamento, que por sinal utiliza a terminologia desativação, onde solicita ao operador
que protocole um Programa de Desativação da Instalação (PDI), no qual deve constar a
justificativa do descomissionamento, as características da plataforma, o inventário de poços,
dutos e equipamentos submarinos, os procedimentos a serem realizados e por fim o cronograma
das operações. Este documento deve ser avaliado pelo corpo técnico da Agência. O IBP (2017)
aponta como sendo os principais aspectos orientados pela Resolução ANP n° 27:
1.

As instalações deverão ser sempre removidas. As hipóteses de não remoção de

instalações deverão ser justificadas tecnicamente, além de serem autorizadas pela
Autoridade Marítima;
2.

Após a retirada das instalações de produção, o fundo marinho deve ser limpo de

toda e qualquer sucata, em lâminas de água inferiores a 80 (oitenta) metros;
3.

As instalações de produção pesando até 4.000 (quatro mil) toneladas no ar, sem

considerar o convés e a superestrutura, devem ser removidas na sua totalidade em
profundidade até 80 (oitenta) metros, devendo ser cortadas a 20 (vinte) metros abaixo do
fundo do mar em áreas sujeitas a processos erosivos. Entretanto, toda instalação cuja
remoção seja tecnicamente

desaconselhada,

deverá ser cortada abaixo de uma

profundidade de 55(cinquenta e cinco) metros; e
4.

A utilização de instalações de produção para criação de recifes artificiais deverá

ser aprovada pela Autoridade Marítima e pelo IBAMA. Em caso de contar com
aprovação, os procedimentos de adequação e o transporte deve incluir todas as medidas
de segurança e de prevenção de dano ambiental durante as operações.
Considerando o fato que a resolução mais importante emitida pela Agência Reguladora
no que tange o descomissionamento datar de 2006, desde então muita evolução se deu sobre o
tema e a ANP, percebendo isso, está liderando uma revisão na Resolução 27 (MADI, 2018),
que a moderniza e segue as boas práticas mundiais. Dentre os aspectos esperados pela indústr ia,
destaca-se a necessidade de considerar a independência cronológica entre as três principa is
disciplinas que compõem o escopo de projetos de descomissionamento de instalações offshore:
plataformas, poços e sistemas submarinos, partindo do princípio que essas disciplinas têm
níveis de maturidade e cronogramas de execução distintos ao longo do projeto, de maneira que
a definição da destinação final das instalações e o detalhamento das operações a serem
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realizadas podem ocorrer de forma independente, uma vez que a decisão para uma disciplina
não implica em restrições para as demais (NICOLOSI et al, 2018). Outro aspecto esperado pela
indústria é a formalização da aceitação de análise comparativa para decisão quanto a destinação
das estruturas offshore, adotada como sendo a justificativa técnica mais adequada para embasar
o órgão regulador para acatar ou não a proposta do operador quanto ao descomissionamento.
As demais Resoluções mencionadas são consideradas, para o descomissioname nto,
como sendo aespecíficas. A Resolução ANP n° 41 regula o gerenciamento de segurança
operacional dos dutos e equipamentos submarinos, solicitando que a operadora os cadastre em
um sistema ANP e monitore sua integridade, reportando com devida periodicidade o seu status
e informando se foi desativado. Já a Resolução ANP n° 46 aborda a questão de integridade de
poço, regulando sobre o monitoramento do mesmo e estabelece o conceito de conjunto solidário
de barreiras, que seriam barreiras físicas que impedem o fluxo não desejado da formação para
o leito marinho. É necessário que no ato do abandono do poço seja mantido, no mínimo, dois
conjuntos solidários de barreira, isolando as formações do reservatório, minimizando assim o
risco de vazamento de óleo.
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
No aspecto ambiental, a autarquia responsável pelo cumprimento da Política Nacional
de Meio Ambiente, prevista na constituição de 1988, é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O IBAMA é vinculado ao Ministério do Meio
Ambiente e é quem licencia os projetos de exploração e produção de óleo e gás offshore.
O discurso do IBAMA sobre o descomissionamento é ancorado na Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS), um conjunto de leis que remete ao recolhimento total das
instalações offshore, algo já discutido na academia que pode não ser a melhor opção quando
posta sob uma perspectiva multicritério.

A aplicabilidade da PNRS no processo de

descomissionamento é questionável sob o ponto de vista jurídico (KOWARSKY et al, 2019),
uma vez que ela não tipifica o processo nem considera convenções a qual o Brasil signatár io,
limitando as opções da indústria e não considerando outros aspectos além do ambiental na
decisão.
Por não ter legislação específica sobre o descomissionamento, os processos que estão
envolvidos nessa atividade são considerados como uma etapa do licenciamento. Assim, o
licenciamento ambiental das atividades de desativação da produção de óleo e gás no Brasil é
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regulamentado por uma combinação de resoluções, portarias e outras normas infra-le ga is
(MADI, 2018).
Para que o órgão ambiental avalie a proposta de atividades para determinado campo é
solicitado para o operador que protocole um Projeto de Descomissionamento (PD), semelhante
ao PDI protocolado na ANP, acrescido de informações ambientais e sociais, conforme a esfera
julgadora.
O fato de não ter legislação específica sobre o tema gera incertezas quanto ao processo
de descomissionamento, visto que a operadora e órgão regulador podem ter entendime nto
distintos quanto a destinação adequada, considerando aspectos além do ambiental, como
segurança da operação, técnica viável, custo elevado, etc.
Marinha do Brasil
A Autoridade Marítima Brasileira deve autorizar o descomissionamento de cada
plataforma offshore em alinhamento com as suas NORMAMs (Normas da Autoridade
Marítima) e de acordo com as normas da IMO, da qual é signatária. O principal objetivo da
Marinha do Brasil é garantir a segurança nas Águas Jurisdicionais Brasileiras, concedendo
permissão para a permanência definitiva in situ, desde que respeitada as normas da IMO, já
descritas neste trabalho.
3.9
3.9.1

LIÇÕES APRENDIDAS PELO MUNDO
Recifes artificiais no Golfo do México
Estruturas

em descomissionamento

são tipicamente

rebocadas para a costa,

armazenadas ou vendidas como sucata metálica. Uma vez que uma estrutura offshore é
removida, no entanto, o habitat de recife artificial criado por elas é eliminado e a comunidade
biológica associada é seriamente afetada (KAISER; PULSIPHER, 2005).
Pensando na necessidade de preservar os diversos ecossistemas criados pelas
estruturas offshore, o congresso americano aprovou no início dos anos 80, com amplo apoio do
público em geral, a National Fishing Enhancement Act - NFEA (Lei Nacional de
Desenvolvimento da Pesca). O objetivo da NFEA é “promover e facilitar esforços responsáveis
e eficazes para estabelecer recifes artificiais” construídos ou colocados com a finalidade de
melhorar os recursos pesqueiros e as oportunidades comerciais e recreativas (KAISER;
PULSIPHER, 2005).
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A legislação que regula o setor varia se a estrutura estava instalada em águas federais
ou estaduais, haja visto a conhecida independência legal dos estados americanos. A
determinação para poços e topsides é taxativa, onde para poços é necessário o abandono
definitivo e o topside sempre removido da jaqueta (conforme citado anteriormente, a grande
maioria das estruturas offshore no Golfo do México é composta de plataformas fixas). Para as
jaquetas, devido ao seu formato com espaçamento entre os pilares, elas servem como refúgios
que permitem uma circulação de água e grande mobilidade, o que atrai diversos tipos de
espécies marinhas, formando características ideais para recifes artificiais.
Todos os cinco estados americanos que possuem fronteira com o Golfo do México
possuem programas de recifes artificiais em suas legislações (Louisiana, Texas, Alabama,
Flórida e Mississippi), bem como há duas agências federais envolvidas na regulação deles em
águas federais. De acordo com Kaiser (2005), depois que o operador doa a estrutura para o
programa estadual de recife artificial, o operador está isento de qualquer passivo futuro, desde
que os termos e condições das permissões artificiais de recife federais sejam atendidas. O estado
assume a propriedade do recife artificial e é responsável pelo custo da construção, colocação,
operação e quaisquer questões de responsabilidade que possam surgir.
Ainda de acordo com Kaiser (2005), os operadores que doam uma plataforma para um
programa de recife artificial reduzem o custo de descomissionamento muito abaixo do custo de
levar a plataforma para terra para o descarte. A prática usual é que o estado e o operador dividam
as economias realizadas. As empresas são obrigadas a doar metade da economia esperada para
um fundo estadual, que administra as atividades relacionadas aos recifes (construção,
manutenção de boias, pesquisa, etc).
3.9.2

Amparo legal para o descomissionamento na Califórnia
As 27 plataformas de petróleo e gás ao largo da costa sul da Califórnia estão chegando

ao fim de suas vidas produtivas e serão descomissionadas em um futuro próximo. Muitas estão
em águas profundas e são correspondentemente grandes, sendo que quase 30% das platafor mas
da Califórnia

estão em profundidades

que excedem as de qualquer

projeto

de

descomissionamento anterior em qualquer lugar do mundo (CANTLE; BERNSTEIN, 2015).
De acordo com IBP (2017), em 2010 o estado da Califórnia passou a considerar a
remoção parcial como alternativa para o descomissionamento de plataformas offshore (AB
2503 - The California Marine Resources Legacy Act). Tal decisão é justificada parcialme nte
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por uma produção acadêmica que provou os benefícios ambientais à biota que se desenvolve m
em torno das plataformas.
Em um estudo realizado em 2014 foi descoberto que as plataformas de petróleo e gás
da costa da Califórnia têm a maior produção secundária de peixe por unidade de área do fundo
marinho de qualquer habitat marinho que tenha sido estudado, cerca de uma ordem de grandeza
superior às comunidades de peixes de outros ecossistemas marinhos (CLAISSE et al, 2014).
3.9.3

Diretrizes para descomissionamento – a vanguarda do Reino Unido
As iniciativas para tratar as questões sobre o que deve ser feito com as estruturas

offshore de óleo e gás se iniciaram nos anos 1960. Muito do que foi discutido e orientado ao
longo dos anos se deu sobre o descomissionamento de unidades fixas de produção, prevendo
requisitos para topsides e jaquetas, porém, nada é mencionado a respeito de dutos, conforme
analisa Prado (2015). Isto foi realidade até 2011, quando o Departamento de Energia e
Mudanças Climáticas (DECC, sigla em inglês) emite o Decommissioning of Offshore Oil and
Gas Installations and Pipelines under the Petroleum Act 1998, um guideline2 onde inclui no
escopo diretrizes para descomissionamento de dutos. Este “guia de como fazer” tem por
objetivo

dar orientações

para a indústria

sobre como planejar

um programa

de

descomissionamento, com todos os aspectos esperados pelo órgão que regula o setor, ou seja,
em cumprimento com a legislação. De acordo com Oil & Gas UK (2011), tais diretrizes são
ancoradas na convenção OSPAR, de 1992, reforçada pelo Petroleum Act (Ato do Petróleo, em
tradução livre), de 1998.
Em 2015 foi publicado mais um guideline pela “Oil & Gas UK”, onde estabelecia
diretrizes claras de como realizar uma análise comparativa para descomissionamento baseada
em risco, com os critérios a serem considerados (meio ambiente, técnica, segurança, social e
econômico) e o sistema de pesos e pontuação sugerido.
Em novembro de 2018 o BEIS (Department for Business, Energy & Industrial
Strategy), que substituiu o DECC, emitiu o “Guidance Notes – Decommissioning of Offshore
Oil and Gas Installations and Pipelines”. Esse documento substitui o “Decommissioning of
Offshore Oil and Gas Installations and Pipelines under the Petroleum Act 1998”, de 2011. O
documento de 2018 reforça aspectos como a utilização de análise comparativa para suporte a
2

Disponível em
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760560/Deco
m_Guidance_Notes_November_2018.pdf
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tomada de decisão quanto a destinação das estruturas offshore, já abordado na versão de 2015,
sendo claro que o órgão regulador viu necessidade de evoluir com as lições aprendidas com a
indústria de óleo e gás durante a execução de projetos de descomissionamento de grande porte
(BEIS, 2018). Este fato mencionado serve para quebrar o paradigma estabelecido até então
pelas convenções adotadas pelo Reino Unido, em especial a OSPAR 1998, em que se aborda o
recolhimento de todas as estruturas como sendo obrigatório, exceto nos casos em que uma
exceção seja concedida, em outras palavras, a operadora prove aos órgãos reguladores que a
melhor solução é a permanência definitiva in situ. Ele visa mostrar que a opção de permanênc ia
na locação deve ser considerada, visto que há uma gama de critérios que devem ser pesados
para a tomada de decisão, e com isso a solução de remoção de recolhimento integral pode não
ser a mais atrativa.
3.10 CONCLUSÃO
A maturidade das principais bacias produtoras de óleo e gás do mundo catapultou o
descomissionamento para o tema do momento entre as operadoras e prestadoras de serviço.
Muitas soluções técnicas e alternativas de operações vêm surgindo, possibilitando maior
precisão no planejamento e na execução dos projetos. Ao passo que o mundo evoluiu na
demanda de descomissionamento, evoluiu também a regulação, que diante dos desafios teve
que se atualizar e permitir que haja coerência entre o que é obrigação e o que é factível de ser
executado.
No Brasil,

o tema ainda é relativamente

recente. Percebe-se uma grande

movimentação na indústria e uma liderança de representantes da mesma com o intuito de
construir argumentos atualizados com as boas práticas mundiais, que permitam a negociação
junto aos órgãos reguladores de um arcabouço de opções para a atividade, e com isto ter ganhos
no que tange a previsibilidade de operações, em concordância com o que se espera no mundo
da indústria do óleo e gás nos dias de hoje.
O arcabouço regulatório brasileiro é conhecidamente um fator complicador em
diversas áreas da indústria, seja ele se excedendo em regulação, ou seja ele vago, dando margem
para diversas interpretações diferentes e insegurança jurídica/legal para os atores. No âmbito
da indústria de óleo e gás, mais precisamente no âmbito do descomissionamento, os órgãos
reguladores principais (considera-se ANP, Ibama e Marinha do Brasil) têm caminhado para
minimizar as dúvidas e modernizar/atualizar as resoluções, para que haja um direcioname nto
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mínimo do que deve ser feito, contemplando as condições de contorno necessárias para a
exequibilidade das atividades.
A ANP está em processo de revisão da Resolução 27, realizando a primeira audiência
pública

em

08/01/2020

(http://www.anp.gov.br/consultas-audiencia s-

publicas/concluidas/5470-consulta-e-audiencia-publicas-n-24-2019). Na proposta inicial da
revisão feita pela ANP está prevista que o operador pode propor a destinação do sistema
submarino tendo como base a utilização de ferramentas de AMD. É necessário aguardar a
finalização da revisão para verificar se este grande avanço na regulação seja confirmado e a
indústria de óleo e gás no Brasil possua esse suporte para conduzir os processos de
descomissionamentos.
Para os próximos anos espera-se grandes inovações que modernizem as atividades de
descomissionamento, reduzindo os riscos operacionais, minimizando os impactos ambientais e
sociais e, por fim, mas não menos importante, otimizando os dispêndios realizados nestas
atividades, dando a possibilidade de utilização de capital para descobertas de novas fronteiras
energéticas.
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4. UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE A UTILIZAÇÃO

DE ANÁLISE

MULTICRITÉRIO NA INDÚSTRIA DO ÓLEO E GÁS COM ENFOQUE EM
DESCOMISSIONAMENTO

Resumo
Com o avanço natural da obsolescência de inúmeros sistemas de produção de óleo e gás
offshore pelo mundo, a discussão acerca do descomissionamento se torna questão chave para
as empresas operadoras. Tendo o apoio das ferramentas de Auxílio Multicritério à Decisão, é
possível propor projetos com alternativas de descomissionamento que atendam melhor as
muitas nuances deste processo. O presente trabalho apresenta um estudo bibliométrico sobre as
produções científicas que abordam conjuntamente os conceitos de descomissionamento e
Auxílio Multicritério à Decisão na indústria do óleo e gás, no período de 2004 a 2020. A
pesquisa foi realizada nas bases SCOPUS, Web of Science e no Banco Nacional de Teses e
Dissertações. Discutiu-se dois trabalhos quanto às suas contribuições e propostas para o
descomissionamento: o mais citado e o considerado mais relevante dentre os que aplicaram a
AMD no descomissionamento. Pretende-se dessa forma propor linhas de pesquisa e soluções
para o Brasil, onde a demanda por descomissioname nto é crescente e não há legislação que
permita na apresentação das alternativas o uso do auxílio multicritério na proposta junto aos
órgãos reguladores, o que limita as alternativas que a operadora pode adotar no processo e não
mensura de forma correta diversos aspectos como, por exemplo, sociais, segurança, econômico,
técnico e ambiental.
Palavras-chave: Descomissionamento; Auxílio Multicritério à Decisão; AMD; Bibliometr ia;
óleo e gás.

Abstract
With the natural advance of the obsolescence of numerous offshore oil and gas production
systems around the world, the discussion about decommissioning becomes a key issue. With
the support of multicriteria analysis tools, it is possible to propose projects with
decommissioning alternatives that consider the many nuances of this process. The present work
presents a bibliometric study on scientific productions that jointly address the concepts of
decommissioning and Multicriteria Decision Aid in the oil and gas industry, from 2004 to 2020.
The research was carried out on the SCOPUS, Web of Science and National Bank of Theses
and Dissertations. Two papers were discussed regarding their contributions and proposals for
decommissioning: the most cited and the most recent. In this way, we intend to propose lines
of research and solutions for Brazil, where the demand for decommissioning is growing and
there is no legislation that allows the use of multicriteria assistance in the proposal with the
regulatory bodies in the presentation of alternatives, which limits the alternatives that the
operator can adopt in the process and does not correctly measure several aspects such as, for
example, social, safety, economic, technical and environmental.
Keywords: Decommissioning; Multicriteria Decision Aid; OMG; Bibliometry; oil and gas.
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4.1

INTRODUÇÃO
Desde o início da exploração comercial do petróleo, o meio que engloba este minera l

enfrentou poucos momentos tão desafiadores para a sua existência quanto o que é enfrentado
hoje em dia. As tensões no mundo árabe, o barateamento e o aumento de produtividade no óleo
de xisto (shale oil) nos Estados Unidos, o avanço exponencial das energias alternativas e,
principalmente, o excesso de produção que atualmente se vive, fizeram com que os preços dessa
commodity, tão economicamente importante para o mundo, perdessem valor abruptamente
desde o segundo semestre do ano de dois mil e catorze até o presente momento (MIMMI et al,
2017). A velocidade de recuperação do seu valor está se mostrando lenta, fazendo com que
operadores do mundo inteiro tenham a necessidade incessante de buscar baratear seus custos
de produção, isso sem comprometer a segurança das operações.
Especificamente no Brasil, além dos fatores externos, enfrenta-se uma fase pós-crise
econômica interna, motivada por momento de transição política, desvalorização de sua moeda
local, queda na produção industrial e recuperação lenta e gradual no seu grau de investimento
Diante deste cenário interno e externo, as empresas produtoras de petróleo enfrenta m
uma diminuição muito expressiva nas receitas causada pela queda no preço comercial do óleo.
No Brasil, como já há muitos campos de produção maduros, com baixa produção e instalações
antigas, os cortes econômicos destes campos vêm sendo antecipados, onde os fluxos de caixa
estão se apresentando negativo no curto e/ou médio prazo, caso já não estejam (MIMMI et al,
2017). Esta constatação traz à tona um dos temas mais atuais e relevantes da indústria do óleo
e gás mundial, especialmente no Brasil, que é o processo de descomissionamento de sistemas
de produção que chegaram ao fim de sua vida econômica e/ou útil.
Uma das ferramentas que vem sendo bastante utilizada no momento de definição da
destinação das instalações offshore em descomissionamento é o Auxílio Multicritério à Decisão
(AMD) (FOWLER et al, 2014; NA et al, 2017; LEV e MURPHY, 2007; BERNSTEIN, 2015),
visto que é um processo de alta complexidade e há diversas variáveis e partes interessadas, que
precisam ser ponderadas e levadas em conta, e as ferramentas de análise multicritério fornecem
suporte para a tomada de decisão.
Este artigo tem como objetivo realizar um estudo bibliométrico de publicações de
AMD aplicados ao descomissionamento de estruturas offshore de óleo e gás. Para isso, serão
seguidos os passos a seguir:
- Compor a evolução histórica das publicações;
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- Elencar publicações de maior relevância;
- Realizar análise crítica dos resultados de maior relevância.
As Seções 4.2 e 4.3 apresentam uma descrição sobre Descomissionamento e Auxílio
Multicritério à Decisão, respectivamente. A Seção 4.4 aborda o termo bibliometria e suas leis.
Na Seção 4.5 são feitos os estudos bibliométricos dos termos em questão e são apresentados os
resultados e na Seção 4.13 são apresentadas as conclusões deste artigo.
4.2

DESCOMISSIONAMENTO
Oriundo do termo em inglês decommissioning, o descomissionamento também é

traduzido para o português como desmobilização, onde ambas as palavras retratam, de acordo
com Ruivo (2001), o processo que ocorre no final da vida útil das instalações de exploração e
produção de óleo e gás, referindo-se ao desmantelamento e destinação dos equipamentos do
leito marinho. Sua natureza é essencialmente multidisciplinar, pois requer um método detalhado
e ponderado com diversas áreas da engenharia: ambiental, financeira, política e de bem-estar e
segurança.
Sendo

mais

abrangente

em

sua

definição,

Prado

(2015)

descreve

o

descomissionamento como o processo que inicia na suspensão das operações, passando pela
limpeza e remoção de hidrocarbonetos e outras substâncias, de acordo com os níveis requeridos
e garantia da segurança das instalações. Engloba-se ainda como parte do processo de
descomissionamento a avaliação das alternativas, a seleção daquela considerada a mais
adequada e obtenção das permissões junto aos órgãos responsáveis. O processo tem seu fim
com a operacionalização da alternativa selecionada, destinação dos materiais e remediação do
local, quando necessário.
4.3

AUXÍLIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO (AMD)
O Auxílio Multicritério à Decisão (AMD), de acordo com Campos (2011), surgiu não

só com a finalidade de auxiliar o decisor a resolver problemas com objetivos conflitantes, mas
também para dar suporte em todo o processo de decisão, fazendo com que sejam claros todos
os elementos da decisão, bem como as consequências das ações potenciais. Os primeiros
métodos multicritério de apoio à decisão surgiram por volta dos anos 1970.
Ainda segundo Campos (2011), existem duas principais escolas dos métodos, a Escola
Americana e a Escola Francesa (ou europeia). Os métodos inspirados na Escola Francesa
utilizam as relações de sobreclassificação, correspondendo àquelas relações em que duas ações
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são incomparáveis, situações tais em que o decisor “não pode”, “não sabe como” ou “não quer
decidir”. Já a Escola Americana diz respeito à análise de compensações entre atributos, onde o
objetivo é criar uma síntese de todas as informações numa função utilidade multiatributo.
Em várias definições sobre descomissionamento na literatura estudada para compor
este trabalho, sempre é salientado a complexidade do processo, a quantidade de critérios
envolvidos na tomada de decisão e as incertezas dos impactos gerados na operação de
descomissionamento. Segundo Lev e Murphy (2007), tais incertezas que impulsionam os
requisitos centrados em dados invocam a necessidade de garantir o gerenciamento e a utilização
efetivos de dados para auxiliar na tomada de decisões proativas. No que diz respeito ao
planejamento de projetos offshore, as incertezas, as complexidades e os volumes de dados de
cisalhamento inerentes a tais empreendimentos tornam difícil para um grupo de tomadores de
decisões humanas chegar à "melhor" solução baseada unicamente na tomada de decisão
intuitiva.
O Auxílio Multicritério à Decisão vem a ser uma ferramenta científica de grande valor
para a indústria de óleo o gás no que se diz respeito ao descomissionamento.
4.4

BIBLIOMETRIA
O termo bibliometria é introduzido por Allan Pritchard, em seu artigo Statistica l

Bibliography or Bibliometrics, publicado em 1969, para denotar a área de estudo que usa
métodos matemáticos e estatísticos para investigar e quantificar os processos de comunicação
escrita. Esses estudos tentam quantificar, descrever e prognosticar o processo de comunicação
escrita, através de parâmetros observáveis tais como publicações, autores, palavras-chave,
usuários, citações e periódicos, que são quantificados em estudos bibliométricos da literatura
(PAO,1989). A principal definição utilizada por Pritchard (1969) é que bibliometria significa
“todos os estudos que tentam quantificar os processos de comunicação escrita”.
Segundo Vanti (2002), a bibliometria é utilizada para avaliar a produtividade e a
qualidade da pesquisa dos cientistas, por meio da medição com base nos números de
publicações e de citações dos diversos pesquisadores.
De acordo com Araújo (2006), a bibliometria foi inicialmente voltada apenas para a
medida de livros (quantidade de edições e exemplares, quantidade de palavras contidas nos
livros, espaço ocupado pelos livros nas bibliotecas, estatísticas relativas à indústria do livro),
mas aos poucos foi se voltando para o estudo de outros formatos de produção bibliográfica, tais

61

como artigos de periódicos e outros tipos de documentos, para depois ocupar-se, também, da
produtividade de autores e do estudo de citações.
Dentre as áreas de estudos da bibliometria, a análise de citações é considerada a mais
relevante devido à contribuição que pode prestar ao identificar e descrever os padrões na
produção do conhecimento científico (Araújo, 2006).
A aplicação de técnicas bibliométricas, segundo Vanti (2002), apresentam-se em
várias possibilidades, tais como:
– Identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em uma área;
– Identificar as revistas do núcleo de uma disciplina;
– Prever as tendências de publicação;
– Estudar a dispersão e a obsolescência da literatura científica;
– Prever a produtividade de autores individuais, organizações e países;
– Medir o grau e padrões de colaboração entre autores;
– Analisar os processos de citação e co-citação;
– Determinar o desempenho dos sistemas de recuperação da informação;
– Medir o crescimento de determinadas áreas e o surgimento de novos temas.
4.5

AS LEIS DA BIBIOMETRIA
Dentro do estudo da bibliometria, três pesquisadores tiveram grande destaque por

descobertas importantes. Foram eles Lotka, Zipf e Bradford, onde cada um desenvolveu uma
lei específica.
A Lei de Lotka, formulada em 1926, foi construída a partir de um estudo sobre a
produtividade de cientistas, a partir da contagem de autores presentes no Chemical Abstracts,
entre 1909 e 1916. Lotka descobriu que uma larga proporção da literatura científica é produzida
por um pequeno número de autores, e um grande número de pequenos produtores se iguala, em
produção, ao reduzido número de grandes produtores (ARAÚJO, 2006).
A Lei de Zipf, também conhecida como Lei do Mínimo Esforço, consiste em medir a
frequência do aparecimento das palavras em vários textos, gerando uma lista ordenada de
termos de uma determinada disciplina ou assunto (VANTI, 2002).
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A lei de Bradford é também conhecida como de lei da dispersão e “permite, mediante
a medição da produtividade das revistas, estabelecer o núcleo e as áreas de dispersão sobre um
determinado assunto em um mesmo conjunto de revistas” (VANTI, 2002). Esta lei tem por
objetivo, segundo Araújo (2006), descobrir a extensão na qual artigos de um assunto científico
específico aparecem em periódicos destinados a outros assuntos, estudando a distribuição dos
artigos em termos de variáveis de proximidade ou de afastamento.
4.6

METODOLOGIA
As plataformas escolhidas para a realização desta pesquisa bibiliométrica foram a

SCOPUS e a Web of Science, por serem consideradas as mais importantes atualmente.
Acrescentou-se a essas plataformas o Banco Nacional de Teses e Dissertações, para verificar
se há produção na pesquisa nacional sobre o tema.
4.7

SCOPUS
Criada em 2004 pela Editora Elsevier, a base SCOPUS é uma plataforma de dados

multidisciplinar, atualmente o maior banco de dados de artigos, resumos e citações da literatura
científica revisada por pares no mundo, contendo mais de 21.500 títulos de mais de 5.000
editoras internacionais, cobrindo os diversos campos do conhecimento científico, tais como
química, biologia, medicina, engenharia, matemática, ciências sociais, dentre outros (SCOPUS,
2016).
Utilizou-se as palavras chaves com os termos em inglês “decommissioning” e “multicriteria” em busca de trabalhos que associem o Descomissionamento à Auxílio Multicritério à
Decisão. Não foi realizada pesquisa com termos em espanhol, tampouco em português, dado a
baixa relevância das publicações nestas línguas. A pesquisa foi realizada no dia 25/01/2020,
selecionando “Article Title, Abstract, Keywords” no campo Search Field Type.
Foram obtidos 18 trabalhos no horizonte temporal de 2004 a 2020, o que denota a
baixa produção científica associando os métodos de Auxílio Multicritério à Decisão no universo
do descomissionamento (Figura 17).
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Figura 17 - Publicações por ano.

Quantidade de Publicações

Publicações sobre "decommissioning" e "multicriteria"
4
3

3

2

2

2

2
1

1

0

0

2
1

0

2

1

0

0

0

1

1

0

Ano das Publicações
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.7.1 PUBLICAÇÕES POR TIPO
A pesquisa na base SCOPUS revelou que a maioria das publicações, um percentual de
47%, se referem a artigos de periódicos. O restante das ocorrências se divide em artigo s
publicados em conferências, 40%, e revisões com 13%, conforme Figura 18.
Figura 18 - Tipos de publicação.
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4.7.2 PUBLICAÇÕES EM DESTAQUE
Dentre os poucos trabalhos encontrados que relacionam descomissioname nto com
AMD, o trabalho elaborado por Fowler et al (2014), “A multi-criteria decision approach to
decommissioning of offshore oil and gas infrastructure” é o mais citado, com 54 citações. O
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trabalho foi publicado no periódico Ocean & Costal Management, que é um jornal publicado
mensalmente

pela editora holandesa

Elsevier,

que tem como principais

temas o

desenvolvimento sustentável e a conservação do oceano, bem como dos recursos costeiros. O
artigo de Fowler será discutido na subseção 4.7.3, aonde serão avaliadas suas contribuições.
Outro artigo eleito para discussão foi “An expert knowledge based decommissioning
alternative selection system for fixed oil and gas assets in the South China Sea”, elaborado por
Na et al (2017), escolhido por se enquadrar no que se considera um exemplo claro do uso de
uma ferramenta de AMD, no caso AHP (Analytic Hierarchy Process), para a tomada de decisão
quanto a descomissionamento de um ativo de produção de óleo e gás offshore. O artigo foi
publicado no periódico Ocean Engineering, que também pertence a editora Elsevier. A
discussão do mesmo foi feita na subseção 4.7.4.
4.7.3
Discussão sobre o artigo mais relevante: “A Multi-Criteria Decision Approach To
Decommissioning Of Offshore Oil And Gas Infrastructure”
O trabalho trata-se de uma contextualização sobre o descomissionamento mundia l,
nivelado sobre suas nuances, complexidades e desafios nos próximos anos, bem como sugere a
abordagem da análise multicritério para suportar as decisões neste âmbito. Fowler et al (2014)
colocam que nos próximos 10 anos, no caso de 2014 a 2024, milhares de estruturas offshore
irão ficar obsoletas e irão demandar seu descomissionamento. Os autores pontuam também a
regulação classificada como ultrapassada de algumas nações que demandam o recolhime nto
integral das estruturas, ainda que não seja provável que essa opção não traga resultados ótimos,
seja no critério ambiental, econômico ou social. É proposta uma abordagem flexível que
permita a escolha da solução do descomissionamento com base em uma gama de opções,
analisando caso a caso, onde a análise multicritério compare as alternativas e promova uma
opção.
No desenvolvimento do trabalho, os autores mostram com clareza as opções de
destinação das estruturas offshore, bem como descrevem os critérios e subcritérios envolvidos
na decisão de descomissionamento.
A metodologia Multi-criteria Approval (MA) é escolhida por conseguir envolver
critérios qualitativos e quantitativos no mesmo modelo. Com ela é feito um estudo de caso com
uma plataforma localizada na costa da Califórnia, Estados Unidos. Especialistas foram
utilizados para fazer um ranking dos critérios com base em sua importância e outro ranking
com as opções de descomissionamento. O critério apontado como o mais importante para a
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decisão foi a “produção de biomassa explorável”, e o critério “deixar a plataforma intacta na
locação” foi identificado como a opção de descomissionamento mais apropriada.
4.7.4
Discussão sobre o artigo “An Expert Knowledge Based Decommissioning Alternative
Selection System For Fixed Oil And Gas Assets In The South China Sea”
O trabalho inicia com um nivelamento sobre a atividade de descomissioname nto,
abordando os riscos que a envolvem e a necessidade de um planejamento prévio e adequado
para a realização das operações. É apontada a necessidade de reunir informações acerca de
inúmeros aspectos para se tomar a decisão de como será o projeto de descomissionamento de
sistemas de produção offshore.
É feita uma revisão sobre os métodos de análise multicritério, fazendo uma
comparativo

entre os mais estudados atualmente.

O método BPEO (Best Praticable

Enviromental Option) é o indicado na união europeia como o modelo que leva em consideração
a estratégia de descomissionamento baseada em aspectos ambientais. Entretanto, os autores
elegem o método AHP para construir um modelo e decidir sobre a estratégia de
descomissionamento de um ativo de produção no Mar da China Meridional, por considerar esse
método superior devido sua capacidade de comparação interna dos subcritérios via matriz
paritária.
Após entrevistas com especialistas sobre os critérios e subcritérios, criaram um modelo
em AHP, utilizado para decidir entre as três opções de descomissionamento: Reforma e Reuso,
Disposição em Terra e Recife Artificial. A opção definida pelo modelo foi a de “recife
artificial”, sendo mais indicada do que a opção “disposição em terra”. Um ponto de atenção que
deve ser levado em conta é que o fator econômico não foi considerado, visto que os critérios
eram baseados no aspecto operacional do projeto.
4.8

PAÍSES DAS PUBLICAÇÕES
Aprofundando-se na análise a identificação da nacionalidade dos 18 trabalhos

encontrados na pesquisa realizada na plataforma SCOPUS, chega-se ao número total de 10
países (Tabela 2), mostrando assim o caráter diversificado dos estudos. O país que mais se
destaca é o Reino Unido, com 4 publicações, sendo uma delas a mais citada de todas e discutida
neste artigo (Fowler et al, 2014). Esse resultado mostra que na bacia produtora do Mar do Norte,
que contempla 12 das 18 publicações, há campos de produção marítimos com mais de 40 anos
de operação, e o tema descomissionamento está sendo estudado com um enfoque em busca de
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otimização das destinações de suas instalações, sendo pioneiro na adoção de análise
multicritério para tomada de decisão dos projetos.
Tabela 2 - Países das publicações.

País da
publicação
Reino Unido
Suécia
Holanda
EUA
Brasil
Austrália
Áustria
Dinamarca
Finlândia
Alemanha

Número de
Publicações
4
3
2
3
1
1
1
1
1
1

Fonte: elaborado pelo autor.

Encontrou-se apenas uma publicação brasileira na pesquisa realizada, o que mostra
tamanha oportunidade de desenvolvimento de trabalhos sobre tema, com as características dos
sistemas de produção do Brasil, bem como discutir possíveis aplicações das soluções que foram
aplicadas no mundo, pois, assim como no Mar do Norte, há diversos sistemas de produção com
30, 40 ou até mais anos de produção, onde as atividades do descomissionamento serão realidade
num futuro breve, caso já não sejam.
4.9

WEB OF SCIENCE
Após encontrar uma quantidade relativamente pequena de trabalhos na base SCOPUS

(apenas 15 trabalhos), realizou-se uma busca com os mesmos termos (“decommissioning” e
“multi-criteria”) na base Web of Science, outra relevante plataforma de publicações
acadêmicas. Encontrou-se um total de 10 artigos relacionados, sendo que todos eles estão
também presente na base SCOPUS.
4.10 BANCO NACIONAL DE TESES E DISSERTAÇÕES
No intuito

de medir

a produção

da pesquisa

brasileira

sobre o tema

descomissionamento aliado com análise multicritério, realizou-se um levantamento utiliza ndo
os mesmos termos utilizados nas bases anteriores, em todos os campos possíveis de busca.
Com os termos “decommissioning” e “multi-criteria” não foi encontrado nenhum
trabalho na base de dados. Entretanto, quando pesquisado de forma incremental, encontrou- se
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um resultado interessante. Como retorno da pesquisa apenas sobre o termo “decommissioning”,
foram encontrados 52 trabalhos, sendo que destes, 35 são dissertações de mestrado e 17 são
teses de doutorado. No entanto, deste total, apenas 2 dissertações e 2 teses falam acerca do tema
óleo e gás, e nenhum

utiliza

ferramentas

de AMD para apoiar as decisões de

descomissionamento.
4.11 CONCLUSÃO
Apesar da reconhecida importância acadêmica e empresarial do uso da análise
multicritério para tomada de decisão em processos de descomissionamento de estruturas de óleo
e gás offshore (NA et al, 2017), percebe-se que ainda há muito o que ser explorado, dado ao
baixo número de publicações que envolvem os temas combinados. Os poucos artigos
encontrados na pesquisa apresentam exemplos contundentes das justificativas científicas sobre
opções de descomissionamento diferentes da remoção total, avaliando e ponderando os critérios
que as englobam (NA et al, 2017; FOWLER et al, 2014; BERSTEIN, 2015).
Conforme apontam Na et al, 2017, o complexo ambiente de descomissioname nto
requer um planejamento aprimorado junto com técnicas analíticas avançadas, que fariam uso
significativo

das informações

complexas

envolvidas.

Além

disso,

os custos

do

descomissionamento são elevados e altamente difíceis de estimar. Para esse ambiente
multicritério, o processo intuitivo direto pode não ser aplicável.
Em seu estudo, Fowler et al (2014) conclui que a mudança para uma abordagem
flexível e holística no descomissionamento será limitada pelo ambiente regulatório. A maioria
das nações atualmente oferece poucas alternativas além da completa a remoção. À medida que
as nações ampliam a gama de opções aceitáveis de descomissionamento, abordagens de decisão
apoiadas pela análise multicritério serão essenciais para otimizar esses complexos problemas
ambientais.
É necessário investimento em pesquisa para que o tema seja cada vez mais debatido e
mais soluções de descomissionamento sejam avaliadas, principalmente em países como o
Brasil, onde a regulamentação atual indica a remoção total do sistema de produção, solução
esta que nem sempre é reconhecida na literatura como solução ótima, quando posta em um
espectro multicritério.
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5. UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO (AMD) PARA
DESTINAÇÃO DE DUTOS SUBMARINOS EM DESCOMISSIONAMENTO NO
BRASIL

Resumo
As ferramentas de Auxílio Multicritério à Decisão possibilitam uma clarificação do problema
a ser enfrentado sob o prisma dos vários aspectos que o influenciam. Dessa forma, a
complexidade que envolve o descomissionamento de sistemas submarinos de óleo e gás deve
ser abordada com técnicas que possam ponderar seus diversos critérios envolvidos, tendo as
partes interessadas participação direta no processo. Este trabalho mapeou os principais critérios
e subcritérios que envolvem o descomissionamento de sistemas submarinos no Brasil, criando
um modelo em AHP para escolher a alternativa mais adequada para destinação de dutos
submarinos em descomissionamento na Bacia de Campos. Uma análise de sensibilidade foi
feita retirando o critério “custo” da comparação. Uma análise na literatura que envolve as
opções de destinação é feita.
Palavras-chave: descomissionamento, AMD, multicritério, AHP

Abstract
The tools of Multi-Criteria Decision Analysis enable a clarification of the problem from the
perspective of the various aspects that influence it. In this way, the complexity that involves the
decommissioning of subsea oil and gas systems must be addressed with techniques that can
weigh up the various criteria involved, with the stakeholders having a direct participation in the
process. This work mapped the main criteria and subcriteria that involve the decommissio ning
of subsea systems in Brazil, creating a model in AHP to choose the most suitable alternative
for destination of submarine pipelines in decommissioning in the Campos Basin. A sensitivity
analysis was made by removing the “cost” criterion from the comparison. An analysis in the
literature that involves the destination options is made.
Keywords: decommissioning, MCDA, multi-criteria, AHP.
5.1

INTRODUÇÃO
Com o avanço da maturidade dos campos de produção offshore, as características

inexoráveis do ciclo de vida da indústria do óleo e gás vêm à tona: o aumento dos custos com
manutenção, a queda na produtividade, o aumento na produção de água e o esgotamento dos
reservatórios, levando a uma potencial inversão nos fluxos de caixa, ocasionando eventuais
perdas de valor para o negócio. Tudo isto resulta em um ponto chave de decisão com duas
opções, sendo a primeira realizar investimentos para estender o late life production, ou seja,
construir e interligar novos poços e realizar as manutenções/melhoramento da plataforma de
produção, ou a segunda que é partir para o descomissionamento do sistema, ou seja, de acordo

71

com Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíve is – ANP, “retirada definitiva
de operação e a remoção de Instalações de Produção, dando-lhes destinação final adequada, e
a Recuperação Ambiental das áreas em que estas instalações se situam” (ANP, 2006).
Nicolosi et al (2018) resumem o gatilho para a decisão de descomissionar um sistema
de produção como sendo:
 Fim de vida útil das instalações;
 Exaurimento das reservas de óleo e gás;
 Inviabilidade econômica de continuidade da produção;
 Atingimento do prazo para exploração e desenvolvimento da concessão;
 Decisões estratégicas do operador.
A fase de descomissionamento de um campo de petróleo e gás natural é inerente à
atividade de extração de petróleo, seja por condições técnicas que inviabilizem o processo de
extração do óleo, pelo próprio exaurimento do recurso ou por questões econômicas, quando os
custos de produção se tornam maiores que os rendimentos obtidos (MARTINS et al, 2019).
De acordo com Mimmi et al (2017), no Brasil há muitos campos de produção offshore
que atingiram o fim de suas vidas econômicas e muitas instalações também estão atingindo ou
até excederam a vida útil de projeto. Consequentemente, a demanda por descomissioname nto
tem crescido muito nos últimos anos. Sabendo que a produção offshore brasileira se iniciou na
costa do nordeste brasileiro na década de 1960, infere-se que há muitos sistemas de produção
com as características descritas por Mimmi et al (2017). Realizando um corte no escopo
brasileiro de descomissionamento, este trabalho toma a Bacia de Campos como seu enfoque
principal,

devido a sua grande representatividade na produção offshore brasileira e,

principalmente, por ser a Bacia produtora com mais plataformas de produção acima de 25 anos
de operação (ANP, 2017), com 22 instalações nessa faixa, uma a mais do que a Bacia de
Sergipe/Alagoas.
De acordo com Martins et al (2019), um dos principais desafios das atividades de
descomissionamento é criado pela lâmina d’água de uma parcela significativa das reservas de
petróleo. As reservas profundas exigem oleodutos mais extensos para conectar poços às
plataformas, aumentando assim a complexidade da logística. Este cenário é o mesmo que de
grande parte dos sistemas de produção offshore no Brasil, onde as águas profundas e ultra
profundas respondem pela maior fatia da produção de óleo e gás.
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O objetivo deste trabalho é analisar as possíveis alternativas de descomissioname nto
de dutos submarinos, ou seja, de destinações finais das estruturas (remoção total/parcial ou
permanência definitiva in situ), com apoio da ferramenta de gestão AMD – Auxílio
Multicritério à Decisão, criando um modelo com os principais pontos que devem ser
considerados em uma análise com conjuntura do estudo de caso. Para isto, o trabalho se divid irá
em cinco etapas:
1. Pontuar sobre a atividade de descomissionamento de linhas submarinas;
2. Ilustrar o cenário brasileiro de descomissionamento;
3. Apresentar o que é e quais são as principais técnicas de AMD;
4. Eleger uma técnica e detalhá-la;
5. Descrever o estudo de caso e criar um modelo para escolher uma destinação para o
descomissionamento de linhas submarinas;
5.2

CARACTERÍSTICAS DO DESCOMISSIONAMENTO OFFSHORE
De acordo com Madi (2018), as instalações offshore que compõem um sistema de

produção e que estão sujeitas ao descomissionamento são divididas em três grupos ou etapas:
1. Poços;
2. Plataforma de produção;
3. Sistema submarino.
O primeiro grupo, descomissionamento dos poços de produção offshore, tem suas
premissas gerais claras e regidas por um regramento específico Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, a Resolução ANP n° 46, de 01 de janeiro de 2016.
Ainda que haja grande complexidade envolvida para atender os critérios estabelecidos, há
tecnologia desenvolvida e maturidade na atividade, estando a indústria imbuída na busca de
otimização de custos sem deixar de lado a segurança do poço, das pessoas e do meio ambiente.
O segundo grupo, descomissionamento de plataformas de produção, assim como para
poços, possui diretrizes claramente definidas, havendo diferenciação dos processos de
descomissionamento com base nas características das mesmas, sejam fixas ou flutuantes. De
acordo com Madi (2018), as plataformas do tipo flutuantes apresentam desmobilização mais
simples quando comparadas com as operações necessárias para o descomissioname nto
plataformas fixas e de suas respectivas estruturas submarinas, por tratar-se de unidades
flutuantes, que podem ser rebocadas.
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O terceiro grupo, descomissionamento de sistemas submarino, é o que possui mais
variáveis envolvidas, visto sua grande diversidade de tipos de dutos, umbilicais e equipamentos,
o que demanda um planejamento complexo das operações envolvidas.
As alternativas de descomissionamento de ativos offshore foram sintetizadas por
Martins et al (2019) na Figura 17. Não consta plataformas flutuantes, uma vez que as mesmas
podem ser desancoradas e rebocadas para terra, seguindo as mesmas opções de destinação de
uma plataforma fixa que seja trazida ainda que parcialmente para terra.
Figura 19- Opções de descomissionamento de ativos offshore.

Fonte: adaptado de Martins et al (2019).

5.2.1

Tipos de Dutos Submarinos
Fazendo um recorte nos dutos/linhas submarinas, utiliza-se a Tabela 3 adaptada de Oil

& Gas UK (2013), a qual elenca a grande variedade de tipos e aplicações destes sistemas ,
conforme classificação para as instalações no Mar do Norte.
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Tabela 3 - Tipos de linhas submarinas .
Materiais
utilizados na
construção

Camadas
adicionais

Infraestrutura principal
para exportação de óleo
e gás

Aço carbono

Camada anticorrosão e
camada de
concreto (contrapeso)

Coleta e escoamento

Aço carbono ou
outra liga
metálica nobre

Camada de
polímero anticorrosão

Flexíveis

Até 16 pol. de
diâmetro,
extensão de até
10km

Coleta e escoamento

Carcaças de liga
metálica nobre,
camadas de
polímeros, com
terminações de
ligas metálicas

Camada externa
de polímero

Umbilicais

Entre 2 e 8
pol.de diâmetro,
extensões de até
50 km

Injeção de produtos
químicos, acionamentos
hidráulicos e/ou
captação de dados

Polímero
termoplástico ou
tubos de aço;
carcaça de
proteção

Camada externa
de polímero

Cabos elétricos

Entre 2 e 4
pol.de diâmetro,
extensões de até
300 km

Alimentação/distribuição
elétrica

Núcleo de cobre
com carcaça de
proteção

Camada externa
de polímero

Tipo de linha
submarina

Dimensões
típicas

Aplicações

Grandes dutos
rígidos de
exportação

Até 44 pol. De
diâmetro com
extensão de até
840km

Rígidos

Até 16 pol. de
diâmetro,
extensão de até
50km

Fonte: adaptado de Oil & Gas UK (2013).

Os grandes dutos rígidos de exportação (tradução livre de trunklines) são os principa is
elementos da infraestrutura de exportação massiva da produção de óleo e gás do mar para terra,
graças a seus grandes diâmetros que permitem uma grande vazão de fluidos.
Os dutos rígidos e flexíveis são responsáveis pela coleta dos poços e parte do
escoamento entre plataformas intermediárias. No Brasil, devido à grande quantidade de
plataformas flutuantes, há uma grande quantidade de linhas flexíveis interligando os poços às
plataformas, onde a flexibilidade da linha é necessária para suportar o balanço da plataforma.
Os umbilicais eletro-hidráulicos são linhas que possuem tubulações internas, as quais
transportam produtos químicos para injetar no poço, fluidos hidráulicos para acionamento de
válvulas e/ou cabos elétricos para medir indicadores dos poços ou alimentar eletricame nte
algum equipamento. Sua configuração em termos de quantidade de funções será de acordo com
a necessidade do operador, o qual encomenda às grandes fabricantes conforme o escopo de
atuação deste tipo de duto na produção do campo.
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Os cabos elétricos, diferente dos umbilicais, são linhas que possuem apenas a função
de alimentar eletricamente algum equipamento ou transmitir energia entre plataformas de
produção, onde uma unidade superavitária em geração de energia envia parte da mesma para
uma unidade que não é autossuficiente.
De acordo com a ANP (2015), estima-se que a malha de dutos submarinos em águas
jurisdicionais brasileiras seja de cerca de 15.000km, incluindo dutos rígidos e flexíveis. Já no
Mar do Norte existem aproximadamente 45.000 km de dutos de diversos tipos e diâmetros que
variam de 2 a 44 polegadas, onde menos de 2% deste inventário foi desmobilizado até 2013
(OIL & GAS UK, 2013). No seu relatório de 2018, a Oil & Gas UK (2019) informa que serão
incluídos 5.724 km de linhas submarinas nos programas de descomissionamento no Mar do
Norte nos próximos dez anos.
Para determinar a destinação ideal das linhas e equipamentos submarinos no Mar do
Norte, as empresas operadoras devem realizar uma Avaliação Comparativa, levando em
consideração a segurança, o impacto ambiental, o impacto social, a viabilidade técnica e a
economia de cada opção viável (OIL & GAS UK, 2019).
Também de acordo com Oil & Gas UK (2019), as opções de descomissioname nto
disponíveis para tubulações são as seguintes:

5.2.2



Permanência definitiva in situ;



Recolhimento total;



Entrincheiramento e enterramento;



Cobertura com rochas;



Solução híbrida entre as acima.

Bacia de Campos
Segundo Muller et al (2018), a Bacia de Campos é a principal área sedimentar já

explorada no litoral brasileiro, estendendo-se desde a proximidade de Vitória até Arraial do
Cabo, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, em uma área de aproximadamente 100.000
km². Sua exploração começou no ano de 1974 com a descoberta do campo de Garoupa através
do poço 1- RJS-9A-RJ, a 124 metros de profundidade. Entretanto, somente no ano de 1977
iniciou-se a produção comercial de petróleo, com o poço 3-EN-1-RJS, no campo de Enchova,
com uma produção de 10.000 barris por dia.
Após mais de 40 anos de operação, a Bacia de Campos vem enfrentando os desafios
naturais de bacias maduras, a necessidade eminente de planejar o descomissionamento de
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grande parte de seus sistemas de produção. Com sua grande extensão e variedade de concepção,
pode-se dizer que na Bacia de Campos há basicamente todas as concepções possíveis de
sistemas de produção offshore, entre elas plataformas fixas e flutuantes, com sistemas
submarinos complexos e extensos.
De acordo com Nicolosi et al (2018), o descomissionamento da Bacia de Campos
apresenta vários desafios técnicos, que em conjunto formam um cenário inédito, ainda não
enfrentado por qualquer outra empresa no mundo. Alguns desses desafios são:
a.

Grande variação de lâmina d’água (LDA) em que se encontram os sistemas

submarinos, indo de águas rasas até profundas;
b.

Uso extensivo de dutos flexíveis e umbilicais submarinos, cujos comprime nto s

totais podem ultrapassar 300 km em um único projeto;
c.

Grande quantidade de poços submarinos (completação molhada);

d.

Infraestrutura logística local em fase de adaptação para a realização de operações

de descomissionamento;
e.

Pouca

disponibilidade

regional

de

embarcações

especializadas

(ex.:

embarcações de heavy lift);
f.

Grande variedade de cenários ambientais, incluindo áreas de alta sensibilidad e,

com presença de bancos de algas calcárias e corais de águas profundas; e
g.

Presença de espécies exóticas invasoras (ex.: coral-sol).

Este trabalho visa analisar o descomissionamento de dutos submarinos de um sistema
de produção em águas profundas na Bacia de Campos, entendendo que este cenário será comum
na revitalização do campo de Marlim, prevista para acontecer nos próximos anos. O campo de
Marlim situa-se a cerca de 110 km a leste do Cabo de São Tomé, no litoral norte do estado do
Rio de Janeiro, na Bacia de Campos (Figura 18). A área coberta pelo seu ring fence abrange
cerca de 257,6 km², distribuídos numa lâmina d´água que varia entre 620 e 1050m, sendo sua
LDA média em 800 m (ANP, 2016). Hoje o campo conta com 7 plataformas, as quais serão
substituídas por duas novas, e, graças a esta substituição, haverá o descomissionamento de
grande parte da extensa malha de dutos submarinos.
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Figura 20- Localização do campo de Marlim.

Fonte – ANP, 2016.

5.3

AUXÍLIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO - AMD
Decisões terão que ser tomadas a todo momento e a complexidade do nosso mundo,

de 7,5 bilhões de pessoas, exige que cada vez mais precisamos considerar várias perspectivas
para tomar nossas decisões. Conflitos de interesse surgirão e os processos de tomada de decisão
nos ajudarão a resolvê-los (SAATY, 2008).
Trazendo para a realidade deste trabalho, os problemas de descomissioname nto
envolvem decisões complexas e uma rica variedade de funções de desempenho e, portanto, eles
demandam análises sofisticadas e ferramentas de otimização (MARTINS et al, 2019).
Para dar evolução aos processos de descomissionamento, propõe-se utilizar os
métodos de Auxílio Multicritério à Decisão, métodos estes que, de acordo com Vincke (1992),
ajudam a solucionar problemas complexos de decisão nos quais são considerados vários pontos
de vista, frequentemente contraditórios, em que o aumento do nível de um pode vir
acompanhado do decréscimo de outros.
Os métodos multicritérios agregam um valor significativo na tomada de decisão, na
medida em que não somente permitem a abordagem de problemas considerados complexos e,
por isto mesmo, não tratáveis pelos procedimentos intuitivo-empíricos usuais, mas também
conferem ao processo de tomada de decisão uma clareza e, consequentemente, transparência
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não disponíveis quando esses procedimentos, ou outros métodos de natureza monocritérios, são
utilizados (MARTINS et al, 2009).
Para processos de descomissionamento, a aplicação de métodos multicrité r ios
permitem análises robustas e proposições embasadas, onde todos os stakeholders se enxergam
representados. Complementando isto, Martins et al (2019) conclui que, tendo em vista a
diversidade de opções de descomissionamento e o número potencialmente grande de
alternativas associadas a cada uma, o desenvolvimento de um modelo e o ajuste de seus
parâmetros são essenciais para obter melhores resultados e promover a transparência.
5.3.1

Principais técnicas de AMD
Os métodos de Auxílio Multicritério à Decisão geralmente são subdivididos em dois

grupos: Escola Americana e Escola Francesa. Lima Junior (2013) coloca que os métodos da
escola americana são baseados na função de utilidade, que tem por objetivo apoiar a decisão
baseado na preferência do decisor, ou seja, no seu grau de satisfação perante uma alternativa.
Esta escola tem como característica principal o fato de ser compensatória, ou seja, um
desempenho muito alto em um determinado critério compensa o desempenho fraco em outro
critério devido ao fato de que todos os critérios são analisados em conjunto na mesma função
de utilidade. Os principais métodos da Escola Americana são o AHP, MAUT, SMART,
TODIM, TOPSIS e o MACBETH.
Já a Escola Francesa, de acordo com Campos (2011), tem como base a relação de
dominância, que tem por objetivo definir a busca pelo Ótimo de Pareto, que é a melhor
alternativa para todos os critérios. Esta escola tem como característica estabelecer a sobreclassificação das alternativas para posteriormente solucionar o problema. Os principais métodos
da Escola Francesa são o ELECTRE e o PROMETHEE.
5.3.2

Escolha do método
Em seu trabalho para construção de um modelo multicritério para destinação de

plataformas offshore em descomissionamento, Na et al (2018) comparou os principais métodos
de AMD, conforme ilustra a Tabela 4.
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Tabela 4 - comparativo entre técnicas AMD.
Método

AHP

MAUT

Vantagens

ELECTRE

PROMETHEE

Áreas de aplicação

Problemas devido à interdependência
Fácil de usar; escalável; estrutura de
entre critérios e alternativas; pode
hierárquica pode facilmente se ajustar
levar a inconsistências entre critérios
para caber grandes problemas; não
de julgamento e de classificação;
necessita uso intensivo de dados.
inversão de classificação.

Leva em conta a incerteza; pode
incorporar preferências.

Permite a entrada de dados
Lógica Fuzzy imprecisos; leva em conta
informações insuficientes.

SMART

Desvantagens

Simples; permite qualquer tipo de
técnica de peso; menos esforço por
tomadores de decisão.

Precisa de grandes conjuntos de
dados de entrada; preferências
precisam ser precisas.

Problemas de desempenho; gestão
de recursos; política corporativa e
estratégia; políticas públicas;
estratégia política e planejamento.

Não aplicável

Economia; finanças; atuarial;
gerenciamento de água; gestão de
energia e agricultura.

MAUT requer dados disponíveis suficientes.
Isso geralmente não é o caso de plataformas
que operam há décadas e as informações
estão espalhadas por um operador.

Difícil de desenvolver; pode exigir
inúmeras simulações antes de usar.

Engenharia, economia; ambiental;
social, médica e gestão.

O procedimento pode não ser
conveniente, considerando esta
estrutura.

Ambiental; construção; transporte e
logística; militares; fabricação e
problemas de montagem.

Seu processo e resultado podem ser
difíceis de explicar em termos leigos;
Energia; economia; ambiental;
o ranqueamento faz com que os
Leva em conta incerteza e imprecisão.
gerência de água e problemas de
pontos fortes e fraquezas das
transporte.
alternativas para não ser diretamente
identificado.

Fácil de usar; não requer a suposição Não fornece um método claro pelo
de que os critérios são proporcionais. qual atribuir pesos.

Limitações comparadas com AHP

Ambiental; hidrologia; gerência de
água; negócios e finanças; química;
logística e transporte; fabricação e
montagem; energia e agricultura.

Sistemas Fuzzy são difíceis de desenvolver.
Em muitos casos, eles pode exigir inúmeras
simulações antes de poder ser usado no
mundo real. Com o envolvimento de vários
interessados no planejamento do
descomissionamento, o ideal é que a técnica
de AMD seja facilmente compreendida,
como o AHP.
Sua facilidade de uso ajuda em situações em
que uma boa quantidade de a informação
está disponível e o acesso aos decisores é
fácil obter.
O processo e o resultado do método são
difíceis de explicar. Enquanto que, em todos
os casos de descomissionamento, cada
decisão tomada deve ser contabilizados e
facilmente comunicados. AHP tem um grande
vantagem aqui.
PROMETHEE não fornece a capacidade de
decomposição do AHP. No caso de muitos
critérios, pode tornar-se complexo para
tomador de decisão para obter uma visão
clara do problema e avaliar os resultados.

Fonte: Na et al (2018)

Na et al (2018) elege o método AHP para construir seu modelo para classificar
alternativas de descomissionamento de plataformas existentes na Malásia utilizando matrizes
de pesquisas de especialistas, pois considera o AHP superior na classificação de matrizes
pareadas, sendo este método o mais adequado para este fim.
Tendo em vista a complexidade de processos e de stakeholders envolvidos num
descomissionamento de estruturas offshore de óleo e gás, aliada a uma necessidade de avaliação
caso a caso das alternativas de destinação, a opinião de especialistas para construção de um
modelo que possua embasamento matemático na escolha de uma alternativa se faz necessário
para demonstrar aos órgãos reguladores diligência na condução dos processos. Vargas (2010)
considera que a capacidade de conversão de dados empíricos em modelos matemáticos é o
principal diferencial do AHP com relação a outras técnicas comparativas.
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Isto posto, a escolha do AHP se justifica pela aplicabilidade da técnica no escopo
proposto de problema que será trabalhado, juntamente com a disponibilidade de softwares que
suportam sua aplicação com uma interface amigável, simplificando a aproximação de uma
técnica robusta a um problema se alta complexidade.
5.4

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)
O Método de Análise Hierárquica (Analytic Hierarchy Process – AHP), foi

desenvolvido pelo matemático americano Thomas Lorie Saaty no início da década de 1970.
Segundo Saaty e Vargas (2006), o AHP é uma teoria geral de medição, usada para derivar
prioridades relativas em escalas absolutas das comparações par-a-par, sejam elas discretas ou
contínuas, em estruturas hierárquicas multi-nível. Estas comparações podem ser tomadas a
partir de avaliações reais ou a partir de uma escala fundamental que reflete a força relativa das
preferências e sentimentos do(s) decisor(es), possuindo ainda uma preocupação com a
consistência e com a medição das comparações, bem como com a dependência entre os grupos
e dentre os grupos de elementos de sua estrutura.
De acordo com Saaty (2008), os modelos têm de incluir e medir todos os fatores
importantes, qualitativa e quantitativamente mensuráveis, sejam eles tangíveis ou intangíve is.
A partir do momento em que essa hierarquia lógica está construída, os tomadores de decisão
avaliam sistematicamente as alternativas por meio da comparação, de duas a duas, dentro de
cada um dos critérios. Essa comparação pode utilizar dados concretos das alternativas ou
julgamentos humanos como forma de informação subjacente.
5.4.1

Etapas do AHP
Para Costa (2006), o método está baseado em três etapas do pensamento analítico:
1- Construção de hierarquias : o problema deve ser estruturado em níveis

hierárquicos como forma de buscar uma melhor compreensão e avaliação do mesmo. A
construção de hierarquias é uma etapa fundamental do processo de raciocínio humano. Consiste
em organizar os fatores que influenciarão na decisão, de forma a ter uma visão clara de qual é
o objetivo, quais os critérios e subcritérios que devem ser considerados na tomada de decisão e
quais as alternativas viáveis para atingir o objetivo. Essa visão hierárquica facilita a
compreensão e avaliação do problema a ser resolvido, possibilitando o decisor ter uma
visualização do sistema como um todo e seus componentes, bem como interações destes
componentes e os impactos que os mesmos exercem sobre o sistema (COSTA, 2006; BORNIA
e WERNKE, 2001).
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A Figura 19 exemplifica o problema decisório clássico em visão hierárquica. No
primeiro nível está o objetivo a ser alcançado. No nível intermediário (critérios) estão os
diferentes fatores que irão influenciar na tomada de decisão final. Estes fatores podem ter
subfatores abaixo dos mesmos (subcritérios), o que pode aumentar a complexidade da decisão.
Por fim, no nível mais baixo estão as alternativas para se chegar no objetivo. Os elementos
dessa hierarquia são comparados entre si, par a par, desde as alternativas até o objetivo final.
Figura 21 - Exemplo de hierarquia

Fonte: o autor

2- Definição de prioridades: o ajuste das prioridades no AHP fundamenta-se na
habilidade do ser humano de perceber o relacionamento entre objetos e situações observadas,
comparando pares à luz de um determinado foco ou critério (MARTINS et al, 2009). De acordo
com Trevisano e Freitas (2005), a definição de prioridades é feita seguindo quatro etapas:
- Julgamentos paritários: é realizada uma avaliação par a par entre todos os
elementos da mesma camada hierárquica, definindo a prioridade de um elemento sobre o outro.
Para realizar a comparação, Saaty (2008) propôs a conversão de dados numéricos em matrizes
quadradas (matrizes de julgamento), que representam a importância relativa entre os elementos ,
classificados conforme a Tabela 5.
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Tabela 5 - Escala numérica de Saaty

Intensidade de
importância

Definição

Explicação

1

Igual importância

A duas atividades contribuem igualmente
para o objetivo

3

Importância moderada

A experiência e o juízo favorecem uma
atividade em relação à outra

5

Grande importância

A experiência e o juízo favorecem
fortemente uma atividade em relação à outra

7

Muito grande importância

Uma atividade é muito fortemente
favorecida em relação à outra. Pode ser
demonstrado na prática

9

Importância extrema ou
absoluta

A evidência favorece uma atividade em
relação à outra, como o mais alto grau de
segurança

2, 4, 6, 8

Valores intermediários

Quando se procura uma condição de
compromisso entre duas definições

Fonte: Saaty (2008)

A quantidade de julgamentos para construção de uma matriz de julgamento genérica
A é n(n-1)/2, onde n = número de elementos pertencentes a esta matriz. As condições para
definir os elementos de A são:

- Normalização das matrizes: soma dos elementos de cada coluna das matrizes de
julgamento e posterior divisão de cada elemento pelo somatório da respectiva coluna;
- Cálculo das prioridades médias locais (PML’s): média das linhas dos quadros
normalizados;
- Cálculo das prioridades globais: etapa que identifica o vetor de prioridades global
(PG), que armazena a prioridade associada a cada alternativa em relação ao objetivo do
problema;
3- Consistência lógica: avalia-se o modelo de priorização construído quanto a sua
consistência lógica, que, na visão de Na et al (2018), é uma etapa essencial do précondicionamento do modelo, testando a consistência das matrizes de decisão formuladas para
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validar a consistência da comparação pareada entre os critérios de seleção, que são
subsequentemente uma medida de consistência no feedback dos entrevistados. Modificações
são feitas, se necessário, para atingir um nível aceitável de consistência. Tais matrizes raramente
são, se é que alguma vez, consistentes em sua forma bruta, porque sua dependência do
julgamento humano é mais do que frequentemente inconstante quando comparada à lógica pura.
Saaty propôs um método de cálculo da Razão de Consistência (RC), que expressa o
quanto os julgamentos realizados estão adequados, descrito por RC = IC / IR, no qual o Índice
de Consistência (IC) é dado pela equação IC = (λmax – n)/(n – 1), no qual λmax é o maior auto
valor da matriz de julgamentos e o IR é o Índice de Consistência Randômico (IR), que é obtido
para uma matriz gerada randomicamente, com elementos não negativos e recíproca de ordem
n. Os julgamentos da matriz de decisão são considerados consistentes se RC ≤ 0,10. Caso
contrário, existe alguma inconsistência nos julgamentos e o especialista deve ser solicitado a
rever alógica aplicada ao seu julgamento. Se RC=0, significa que a matriz é completame nte
consistente (SAATY, 2006; TREVISANO; FREITAS, 2005).
5.5

ESTUDO DE CASO
Este trabalho propõe a criação de um modelo em AHP para suportar a decisão de

destinação de dutos submarinos em descomissionamento. As características do duto utilizado
como escopo a ser descomissionado são:
1.

Linha flexível de produção de óleo;

2.

Diâmetro de 6”;

3.

Comprimento: 2.000 m;

4.

400m de trecho enterrado;

5.

Fim de vida útil (mais de 25 anos de instalação);

6.

LDA de 800 m;

7.

Sem contato com áreas sensíveis;

8.

Duto lavado (TOG >= 15 ppm);

9.

Desconectado em ambas as extremidades.

Para construção deste cenário tomou-se por base de inspiração o descomissioname nto
de Marlim, um dos maiores campos da Bacia de Campos, que passará por uma revitalização,
onde serão retiradas as plataformas flutuantes que hoje operam o campo, no total de nove
unidades, para a instalação de duas novas. A produção de Marlim iniciou-se em 1991 (ANP,
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2016), logo, as estruturas estão há quase 30 anos na locação. Para produzir toda a reserva
provada no campo, se fez necessário os investimentos para revitalizar as estruturas de produção.
Para a construção do modelo para auxiliar na destinação será seguida a proposta de
Costa (2006), que prevê três etapas:
1- Construção de hierarquias;
2- Definição de prioridades;
3- Consistência lógica;
Reuniu-se um grupo de 13 especialistas da indústria do óleo e gás para validar os
critérios, subcritérios e alternativas. Dos 13 especialistas, 9 trabalham diretamente com
descomissionamento. Dos demais, 2 trabalham com licenciamento ambiental e os outros 2 com
engenharia de segurança do trabalho. Sobre a escolaridade dos especialistas, 7 possuem
graduação completa, 3 possuem especialização, 2 possuem mestrado e 1 possui doutorado.
Para selecionar os critérios envolvidos no modelo, tomou-se por base os mesmos
utilizados em guidelines específicos para o descomissionamento offshore no Mar do Norte,
recomendados pela Oil & Gas UK (2013), que são segurança, ambiental, social, técnico e custo.
Estes critérios são o direcionamento

para as análises comparativas

dos projetos de

descomissionamento no Mar do Norte, região pioneira na utilização desta ferramenta para
propor a destinação de estruturas instaladas no mar. Os especialistas consultados validara m
estes cinco critérios sugeridos, no entanto, para aproximar a análise para a realidade brasile ira,
alguns subcritérios foram propostos para os critérios segurança, ambiental e social.
Para o critério segurança, entende-se que as alternativas impactam dois subcritérios,
sendo o primeiro a segurança dos trabalhadores offshore, envolvendo os riscos às pessoas
durante a operação, e o segundo a segurança do público em terra, uma vez que haja uma
alternativa de recolhimento (parcial ou total) do duto haverá sua logística em terra, gerando
riscos de acidentes.
Para o critério ambiental, propõe-se um detalhamento e três subcritérios, sendo o
primeiro a alteração sobre o ambiente marinho, que visa avaliar se a alternativa tem um impacto
significativo na biota local da instalação, o segundo subcritério a emissão de gases do efeito
estufa (GEE),

analisando

entre as alternativas

que geram mais poluentes

devido,

principalmente, a queima de diesel nas embarcações envolvidas nas alternativas, e o por último
o subcritério geração de rejeitos, que tem por objetivo avaliar se, para as alternativas de
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recolhimento, o material recolhido será apenas um rejeito em terra, entendendo que o que não
for material reciclável seria transportado do mar para a terra sem ter um destino adequado.
Para o critério social, propõe-se um detalhamento em dois subcritérios para uma
avaliação mais completa. O primeiro subcritério proposto é a geração de empregos, com o
intuito de comparar entre as alternativas qual tem um impacto maior na criação de postos de
trabalho, relacionado com os recursos alocados no mar e em terra para a execução da alternativa.
O segundo subcritério considera o impacto sobre a pesca na comparação entre as alternativas,
avaliando o que as operações afetam a pesca local.
O quarto critério, viabilidade técnica, visa-se avaliar a exequibilidade da alternativa,
tomando por base o cenário aplicado, a maturidade da técnica e o histórico da indústria. Não se
identificou a necessidade de expandir em subcritérios.
Para o critério custo visa-se comparar o orçamento total da alternativa proposta, com
seus todos os recursos empregados.
Quanto às alternativas, foram levantadas três para destinação duto submarino em
questão:
1- Permanência definitiva in situ: considera que o duto foi previamente lavado antes de
sua desconexão em ambas as extremidades, bem como duas campanhas de
monitoramento, sendo uma logo após sua desconexão da plataforma/ANM e a
segunda dois anos depois;
2- Recolhimento parcial: considera o recolhimento do trecho não enterrado do duto.
Para isso deverá haver uma etapa de corte separando a parte não enterrada para o
posterior recolhimento. O recurso para corte seria diferente do de recolhime nto,
aumentando o custo e a emissão de GEE. O recolhimento dos dois trechos seria feito
na forma de instalação reversa. O material recolhido deve ser transportado para terra,
onde seguirá do porto de carreta para uma recicladora. Todo o material do duto é
reciclável (polímero e metal);
3- Recolhimento total: nesta alternativa o duto seria integralmente recolhido, inclus ive
o trecho enterrado, gerando uma perturbação no local da área enterrada. Seria
utilizado apenas um recurso para recolhimento e o mesmo seria feito de forma
contínua, por instalação reversa. O material recolhido deve ser transportado para
terra, onde seguirá do porto de carreta para uma recicladora. Todo o material do duto
é reciclável (polímero e metal);
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Dessa forma, a estrutura hierárquica do problema está demonstrada na Figura 20,
contemplando o objetivo global, os critérios, os subcritérios e as alternativas, todos com suas
devidas conexões.
Figura 22 - Estrutura hierárquica do problema

Fonte: o autor.

Em reunião com especialistas foram preenchidas as matrizes paritárias das avaliações
dos critérios, dos subcritérios e das alternativas, à luz de cada critério subcritério. Nesse
processo foram utilizados os valores 1, 3, 5, 7 e 9 da escala fundamental de Saaty conforme
previamente apresentada na Tabela 5. Os valores intermediários 2, 4, 6 e 8 foram suprimidos
da tabela para facilitar a visualização e o entendimento. Cada linha da Tabela 6 apresenta a
comparação de dois critérios, onde o grau de importância relativa de um sobre o outro está
marcado de acordo com a opinião dos especialistas.
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Tabela 6 - Comparação entre os critérios

Critério
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Social
Social
Técnica

Escala de importância
9 7 5 3 1 3 5 7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

Critério
Ambiental
Social
Técnica
Custo
Social
Técnica
Custo
Técnica
Custo
Custo

Fonte: elaborado pelo autor.

Para apoiar a aplicação do método AHP, este trabalho utilizou o software
SuperDecisions, disponível gratuitamente no site http://www.superdecisions.com. O software
foi desenvolvido e é mantido pela Creative Decisions Foundation, fundação criada pelo
Thomas L. Saaty, autor do método AHP.
Criada a hierarquia com suas conexões dentro do software, inseriu-se o julgame nto
dos especialistas. A Figura 20 indica os valores de entrada da comparação paritária dos critérios.
A razão de consistência (RC) calculada pelo software foi 0,06612, abaixo do valor máximo
recomendado de 0,1, demonstrando a consistência na análise.
O resultado dos pesos dos critérios é apresentado na Tabela 7. O critério que obteve
mais peso foi o de segurança, seguido pelo critério ambiental, técnico, custo e social,
respectivamente. Na opinião dos especialistas, a segurança das pessoas envolvidas nas
operações de descomissionamento deve ser o critério mais importante quando se leva em conta
as opções de destinação para descomissionamento de dutos e equipamentos submarinos. Dito
isto, deve-se avaliar caso a caso o tipo de operação e a situação dos dutos e equipamentos, para
que a avaliação entre as alternativas seja bem balizada. Situações como risco de integridade do
duto ou equipamento, lâmina d’água da instalação, recurso direcionado para o eventual
recolhimento, condições meteoceanográficas do período operacional, etc., devem ser avaliadas
para que não se pese demais pela alternativa a, b ou c, e sim tenha-se um embasamento real
sobre a viabilidade de execução das alternativas, ponderando-se os critérios aplicados à situação
em análise.
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Tabela 7 - Comparação paritária entre os critérios
Segurança

Ambiental

Social

Técnica

Custo

Prioridades

Segurança

1

3

7

7

7

0,53508

Ambiental

1/3

1

3

3

5

0,23891

Social

1/7

1/3

1

1/3

1/3

0,04999

Técnica

1/7

1/3

3

1

1

0,09102

Custo

1/7

1/5

3

x

1

0,08501

RC (Razão de Consistência): 0,06612
Fonte: Software SuperDecisions.

Para os subcritérios, os especialistas avaliaram todos com peso equivalente, não
identificando importância relativa de um sobre o outro.
Na etapa de definição de prioridades, utilizou-se do brainstorming com os mesmos
especialistas para analisar o peso das alternativas para cada critério/subcritério definido. As
Figuras 24 a 32 apresentam os resultados das alternativas. Resumiu-se a razão de consistênc ia
de cada matriz paritária na Tabela 8 abaixo, evidenciando a consistência da análise dos
especialistas.
Tabela 8 - Razão de consistência
Critério
1. Segurança

Subcritério

RC

1.1 Segurança dos trabalhadores offshore

0

1.2 Segurança do público em terra

0

2.1 Alterações no ambiente marinho
2. Ambiental

3. Social

0,037

2.2 Emissão de GEE

0

2.3 Geração de resíduos

0

3.1 Geração de empregos

0

2.3 Impactos sobre a pesca

0

4. Viabilidade técnica

0

5. Custo do projeto

0
Fonte: elaborado pelo autor.

Para o subcritério 1.1 – segurança dos trabalhadores offshore, avaliou-se que quanto
menos operações em alto mar menos risco teria para os trabalhadores. A alternativa de
permanência definitiva in situ foi eleita como a que apresenta menos risco (Tabela 9), uma vez
que as operações offshore para esta alternativa será apenas o monitoramento do duto
abandonado. Ela foi considerada com importância pequena sobre as alternativas de
recolhimento total e parcial, pois as operações de recolhimento para o tipo de duto em estudo
são conhecidas e dominadas pela indústria do óleo e gás, logo o risco para os trabalhadores é
baixo caso sejam consideradas as boas práticas do mercado, sendo apenas o tempo de exposição
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o item considerado para que a alternativa de permanência definitiva seja superior às demais. No
caso da comparação entre recolhimento total e parcial, não foi considerada importância relativa
de uma sobre a outra, ainda que haja um recurso a mais no recolhimento parcial que seria o
recurso de corte, o mesmo não foi considerado relevante.
Tabela 9 - Comparação das alternativas pelo subcritério 1.1.
Subcritério 1.1 Segurança dos trabalhadores offshore
A1. Permanência

A2. Recolhimento

A3. Recolhimento

in situ

parcial

total

A1. Permanência in situ

1

3

3

0,60

A2. Recolhimento parcial

1/3

1

1

0,20

A3. Recolhimento total

1/3

1

1

0,20

Prioridades

RC: 0,000
Fonte: Software SuperDecisions.

Para o subcritério 1.2 – segurança do público em terra, a alternativa de permanência
definitiva in situ mais uma vez foi eleita como a melhor (Tabela 10), uma vez que esta
alternativa não possui atividades em terra que exponha o público. Como as alternativas 2 e 3
envolvem tanto diretamente, na atividade de desembarque, transporte e reciclagem (corte e
separação do material polimérico e metálico) do duto recolhido, quanto indiretamente, no
trânsito de pessoas e veículos nos locais que os caminhões transportam o duto recolhido, a
alternativa 1 foi considerada com uma pequena importância sobre ambos. Já entre si, as
alternativas 2 e 3 não foram avaliadas com importância relativa de uma sobre a outra, haja visto
que os riscos que elas apresentam ao público em terra são equivalentes.
Tabela 10 - Comparação das alternativas pelo subcritério 1.2
Subcritério 1.2 Segurança do público em terra
A1. Permanência

A2. Recolhimento

A3. Recolhimento

in situ

parcial

total

A1. Permanência in situ

1

3

3

0,60

A2. Recolhimento parcial

1/3

1

1

0,20

A3. Recolhimento total

1/3

1

1

0,20

Prioridades

RC: 0,000
Fonte: Software SuperDecisions.

Passando para o critério ambiental, avaliou-se três subcritérios (Tabela 11). Para o
subcritério 2.1 – alterações sobre o ambiente marinho, levou-se em conta o tempo da instalação
(20 anos) e perturbação gerada no recolhimento. A alternativa 1 foi considerada com uma
pequena importância sobre a 2, uma vez que o recolhimento parcial manteria a parte soterrada
do duto. Já sobre a alternativa 3, a alternativa 1 foi considerada com grande importância, uma
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vez que o recolhimento da parte soterrada tem um potencial maior de gerar alteração sobre o
ambiente marinho, uma vez que o substrato está adaptado ao duto instalado. De forma coerente,
os especialistas avaliaram que a alternativa 2 tem pequena importância sobre a 3, uma vez que
ambas recolhem o duto, mas a 2 mantem a estrutura soterrada.
Tabela 11 - Comparação das alternativas pelo subcritério 2.1
Subcritério 2.1 Alterações no ambiente marinho
A1. Permanência

A2. Recolhimento

A3. Recolhimento

in situ

parcial

total

A1. Permanência in situ

1

3

5

0,63699

A2. Recolhimento parcial

1/3

1

3

0,25828

A3. Recolhimento total

1/5

1/3

1

0,10473

Prioridades

RC: 0,03703
Fonte: Software SuperDecisions.

Já o subcritério 2.2 – emissão de GEE, a alternativa 1 foi considerada como tendo
grande importância sobre a 2 e a 3, tendo em vista que a geração de gases do efeito estufa dos
dois monitoramentos é proporcionalmente bem menor que o recolhimento nas alternativas 2 e
3 (Tabela 12). Já a análise paritária entre as alternativas 2 e 3 não foi identificada importânc ia
relativa de uma sobre a outra, ainda que haja um recurso a mais para realização de cortes na
alternativa 2, esta diferença foi considerada pouco relevante sob a ótica de geração de GEE.
Tabela 12 - Comparação das alternativas pelo subcritério 2.2
Subcritério 2.2 Emissão de GEE
A1. Permanência

A2. Recolhimento

A3. Recolhimento

in situ

parcial

total

A1. Permanência in situ

1

5

5

0,71429

A2. Recolhimento parcial

1/5

1

1

0,14286

A3. Recolhimento total

1/5

1

1

0, 14286

Prioridades

RC: 0,000
Fonte: Software SuperDecisions.

O último subcritério ambiental, 2.3 – geração de rejeitos, leva em consideração as partes
não recicláveis do escopo. Tudo que eventualmente for recolhido e não for reciclável é
considerado rejeito. Uma vez que as três alternativas não geram nada não-reciclável, não foi
avaliada importância relativa entre as alternativas (Tabela 13).
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Tabela 13 - Comparação das alternativas pelo subcritério 2.3
Subcritério 2.3 Geração de resíduos
A1. Permanência

A2. Recolhimento

A3. Recolhimento

in situ

total

Parcial

A1. Permanência in situ

1

1

1

0,3333

A2. Recolhimento total

1

1

1

0,3333

A3. Recolhimento Parcial

1

1

1

0,3333

Prioridades

RC: 0,000
Fonte: Software SuperDecisions.

Para o critério social foram avaliados dois subcritérios (Tabela 14). Para o subcritério
3.1 – geração de empregos, levou-se em conta os postos de trabalhos envolvidos nas
alternativas. As alternativas 2 e 3 possuem operações mais longas e complexas, logo com mais
gente envolvida, e consequentemente foram consideradas como de grande importânc ia
relativamente à alternativa 1. Já entre si, as alternativas 2 e 3 não foram avaliadas com uma
preferência de uma sobre a outra, pela pouca alteração entre si. Foi pontuado que se ao invés
de ser apenas um trecho soterrado fossem vários, a campanha de operações de corte seria mais
relevante, bem como o tempo do recolhimento seria maior, desta forma haveria uma
consideração de importância maior entre a alternativa 2 sobre a 3, mas não no caso avaliado
neste estudo.
Tabela 14 - Comparação das alternativas pelo subcritério 3.1
Subcritério 3.1 Geração de empregos
A1. Permanência

A2. Recolhimento

A3. Recolhimento

in situ

parcial

total

A1. Permanência in situ

1

1/5

1/5

0,09091

A2. Recolhimento parcial

5

1

1

0,45455

A3. Recolhimento total

5

1

1

0,45455

Prioridades

RC: 0,000

Fonte: Software SuperDecisions.
Para o subcritério 3.2 – impactos sobre a pesca, a alternativa 1 foi considerada com
uma pequena importância sobre as 2 e 3, uma vez que nas alternativas 2 e 3 há um trânsito de
embarcações maior próximo a pontos de pesca da Bacia de Campos (Tabela 15). Foi ponderado
que a área do recolhimento não é um ponto onde a pesca artesanal da região costuma ser
realizada, logo apenas a saída e chegada dos barcos na área portuária poderiam gerar um
eventual impacto sobre a pesca, porém de baixa magnitude. Entre as alternativas 2 e 3 não foi
identificada importância relativa.
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Tabela 15 - Comparação das alternativas pelo subcritério 3.2
Subcritério 3.2 impactos sobre a pesca
A1. Permanência

A2. Recolhimento

A3. Recolhimento

in situ

parcial

total

A1. Permanência in situ

1

3

3

0,60

A2. Recolhimento parcial

1/3

1

1

0,20

A3. Recolhimento total

1/3

1

1

0,20

Prioridades

RC: 0,000
Fonte: Software SuperDecisions.

Para o critério 4, que avalia a viabilidade técnica da alternativa, levou-se em conta a
complexidade da execução das alternativas. A alternativa 1 foi considerada como uma
importância pequena sobre as alternativas 2 e 3 (Tabela 16), pois ainda que a mesma não possua
corte e/ou recolhimento, somente monitoramento, todas estas operações são de amplo
conhecimento da indústria para o tipo de duto como o avaliado no estudo. Entre as alternativas
2 e 3 não se considerou importância relativa de uma sobre a outra, o que seria diferente caso o
escopo em questão houvesse a necessidade de muitos cortes, gerando um aumento na
complexidade da tarefa e poderia diminuir a viabilidade técnica.
Tabela 16 - Comparação das alternativas pelo critério 4
Critério 4. Viabilidade técnica
A1. Permanência

A2. Recolhimento

A3. Recolhimento

in situ

parcial

total

A1. Permanência in situ

1

3

3

0,60

A2. Recolhimento parcial

1/3

1

1

0,20

A3. Recolhimento total

1/3

1

1

0,20

Prioridades

RC: 0,000

Fonte: Software SuperDecisions.
Na avalição do critério 5, custo do projeto, avaliou-se o montante geral gasto na
execução da alternativa. A alternativa 1 foi considerada com uma grande importância sobre as
alternativas 2 e 3 (Tabela 17), uma vez que o seu custo é relativamente bem abaixo das mesmas.
Já entre as alternativas 2 e 3 não se considerou importância relativa de uma sobre a outra, ainda
que o valor estimado para execução da alternativa 2 seja maior que a da 3, a diferença percentual
é baixa. Assim como ponderado no subcritério 3.1, a alternativa 2 teria um grau de importânc ia
maior sobre a 3 caso o escopo de cortes fosse maior, o que encareceria mais o custo do projeto,
mas não é relevante para o cenário em estudo.
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Tabela 17 - Comparação das alternativas pelo critério 5
Critério 5. Custo do projeto
A1. Permanência

A2. Recolhimento

A3. Recolhimento

in situ

parcial

total

A1. Permanência in situ

1

5

5

0,71429

A2. Recolhimento parcial

1/5

1

1

0,14286

A3. Recolhimento total

1/5

1

1

0, 14286

Prioridades

RC: 0,000
Fonte: Software SuperDecisions.

Com a avaliação comparativa realizada, o software SuperDecisions realiza a conta
algébrica e gera o vetor de importância entre as alternativas. A Tabela 18 resume os resultados
dos pesos obtidos dos critérios e subcritérios versus a priorização de alternativas. De acordo
com os resultados obtidos, a alternativa mais adequada para destinação do duto submarino em
análise é a alternativa 1 - permanência definitiva in situ, sendo ranqueada em primeiro entre as
alternativas, com 58,78%, seguido pela alternativa 2 – recolhimento parcial, com 21,22%, e
depois da alternativa 3 – recolhimento total, com 20%.
Tabela 18 - Ranking das alternativas
Prioridades

Ranking

Normalizadas
A1. Permanência in situ

0,587801

1

A2. Recolhimento parcial

0,212214

2

A3. Recolhimento total

0,199985

3

Fonte: Software SuperDecisions.

5.5.1

Análise de sensibilidade
Como a alternativa 1 – permanência definitiva in situ, sempre será menos onerosa que

o recolhimento, seja ele parcial ou total, realizou-se uma análise de sensibilidade excluindo o
critério custo para que o mesmo não fosse considerado na execução da alternativa, retirando
assim o viés apenas econômico da destinação de dutos e equipamentos submarinos. Tabela 19
apresenta os pesos dos critérios já excluindo o critério custo. A razão de consistênc ia
apresentada foi 0,06083, demonstrando a consistência da análise.
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Tabela 19 - Comparação paritária dos critérios excluindo custo
Segurança

Ambiental

Social

Técnica

Prioridades

Segurança

1

3

7

7

0,59927

Ambiental

1/3

1

3

3

0,22750

Social

1/7

1/3

1

1/3

0,06270

Técnico

1/7

1/3

3

1

0,11053
RC: 0,06083

Fonte: Software SuperDecisions.

Os valores avaliados pelos especialistas não se alteraram frente a análise anterior,
somente excluiu-se o critério custo do projeto entre as alternativas. O resultado final da análise
de sensibilidade está apresentado na Tabela 20, onde demonstra uma mudança muito sutil dos
valores obtidos na análise principal, mantendo a alternativa 1 como a mais indicada e passando
para um empate técnico em segundo lugar das alternativas 2 e 3, com alteração somente na
quarta casa decimal.
Tabela 20 - Ranking das alternativas da análise de sensibilidade
Prioridades

Ranking

Normalizadas
A1. Permanência in situ

0,586421

1

A2. Recolhimento parcial

0,206812

2

A3. Recolhimento total

0,206768

2

Fonte: Software SuperDecisions.

5.5.2

Análise da literatura para a alternativa mais indicada
Tendo chegado ao resultado onde a permanência definitiva in situ foi eleito como a

alternativa mais adequada para o escopo em questão, este trabalho foi buscar na literatura o que
se fala sobre este tema, uma vez que para uma grande parcela dos stakeholders esta questão
ainda merece um aprofundamento de discussão, não estando pacificado aqui no Brasil como
válida para o processo de descomissionamento offshore.
Em seu estudo de 2018 intitulado de “Environmental benefits of leaving offshore
infrastructure in the ocean”, Fowler et al (2018) discute que o impacto da remoção de milha res
de estruturas submarinas instaladas para o desenvolvimento da produção de óleo e gás do
mundo inteiro permanece desconhecido ainda nos dias de hoje. Neste trabalho, foi analisado
junto a 38 especialistas, onde 36 deles apontaram que uma análise caso a caso pode benefic iar
o meio ambiente no Mar do Norte (Figura 23), local objeto de estudo da pesquisa. Para 76,3%
dos especialistas, a opção de recolhimento total é uma ameaça para as espécies associadas às
estruturas submarinas.
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Em seu trabalho “A Multi-attribute Decision Analysis for Decommissioning Offshore
Oil and Gas Platforms”, Henrion et al (2015) discutem sobre os potencias impactos ambienta is
e custos do descomissionamento das plataformas da Califórnia, onde propõem uma ferramenta
(software nomeado de PLATFORM) para análise da decisão sobre a destinação das mesmas. O
resultado da aplicação das análises suportadas pelo PLATFORM levou as opções de
recolhimento parcial e o programa Rigs to Reef para a mesa de decisão que até então não eram
consideradas, o que culminou num projeto de lei aprovado no Estado da Califórnia que permite
a aplicação das opções, com a divisão da economia frente o recolhimento total entre a operadora
e o Estado.
No estudo

“Innovative assessments for selecting offshore decommissioning

alternatives”, Truchon et al (2015) afirma que a utilização de tomada de decisão baseada em
ciência para opções de descomissionamento pode ser benéfica para todos os stakeholders do
processo. O escopo do estudo foi em uma plataforma do tipo jaqueta operada pela Shell, onde
a opção de permanência definitiva in situ ou recolhimento parcial para rigs to reef trazem um
alto nível de benefícios para o ecossistema envolvido na estrutura.
Figura 23 - Espécies associadas as estruturas offshore

Fonte: Fowler et al (2018).
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O trabalho “Decommissioning of offshore oil and gas structures – Environmental
opportunities and challenges”,

Sommer

et al (2018) avalia

que decisões sobre

descomissionamento devem ter uma abordagem que englobe o ecossistema envolvido e seus
valores para a biodiversidade agregada as estruturas, haja visto que depois de décadas no mar,
as estruturas apoiam comunidades biológicas que fornecem valiosas funções e serviços do
ecossistema.
Em “The Value of Subsea Pipelines to Marine Biodiversity”, Bond et al (2018), usa
observações em vídeo de espécies de peixes comercialmente importantes nos dutos submarinos
instalados nos campos de produção do Oeste Australiano, onde consegue-se estimar o valor
monetário potencial de peixes comerciais encontrados nos dutos para a pesca comercial. Maior
número de peixes foi observado nos oleodutos, comparado com o observado nas áreas
adjacentes do fundo do mar. Esses resultados, juntamente com avaliações aliadas do
crescimento marinho em dutos, sugerem que, ao longo de suas vidas operacionais, os dutos
ganhem valor ecológico e de pesca, aumentando a diversidade e abundância de peixes.
Por fim, o trabalho “Determining Environmentally Superior Decommissioning
Options for Hard and Flexible Pipelines”, Krause e Baquiram (2019) apresentam resultados de
várias avaliações usando métodos como NEBA (Net Environmental Benefit Analysis), HHERA
(Human Health and Ecological Risk Assessment) e CEA (Comparative Environmental
Assessment), para apoiar a determinação das opções de descomissionamento ambientalme nte
superiores para diferentes tipos de dutos flexíveis e rígidos em descomissionamento. O artigo
exemplifica as diferentes características em que um duto pode se encontrar no momento do seu
descomissionamento, conforme Figura 24, onde um esquema que mostra um duto com trechos
expostos e soterrados, cenário relacionado com o estudo de caso deste presente trabalho. Os
resultados obtidos com a aplicação da metodologia NEBA indicaram que os dutos de
forneceram habitats ecológicos valiosos para o estabelecimento de comunidades importantes e
o desenvolvimento dos recursos pesqueiros. Isso foi apoiado pela análise HHERA, que mostrou
que os riscos residuais da liberação dos componentes da tubulação poderiam ser mitigados pela
eficiência da limpeza e resultam em riscos efêmeros insignificantes para organismos aquáticos
e receptores humanos. Desta forma, entendeu-se que os vários métodos de avaliação forneceram
uma conclusão em nível de consenso de que as opções de permanência definitiva in situ são a
estratégia de descomissionamento preferida para dutos rígidos e flexíveis, salvo situações
específicas de sua locação, onde o recolhimento pode ser mais sensato (KRAUSE e
BAQUIRAM, 2019).
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Figura 24 - Esquemático e fotos de dutos submarinos

[A] Diagrama de um duto com trecho exposto e trecho soterrado; [B] Imagem de ROV – Remote Operated
Vehicle – de um trecho de duto exposto; [C] Imagem de ROV – Remote Operated Vehicle – de um trecho de
duto soterrado. Fonte: Krause e Baquiram, 2019.

5.6

CONCLUSÃO
O ciclo de vida natural da indústria

do óleo e gás tem em seu fim o

descomissionamento, etapa esta que se encontra uma grande parcela dos sistemas de produção
instalados nas bacias produtoras mais exploradas do mundo, como o Golfo do México, Mar do
Norte e Bacia de Campos. Dentre os três grandes grupos que compõe um sistema de produção
offshore convencional, formado por plataforma, poços e sistemas submarinos, este último é
onde ainda resta mais pontos de definição entre indústria, órgãos reguladores e sociedade.
A melhor destinação dos equipamentos submarinos instalados para possibilitar a
produção dos campos de petróleo offshore é uma discussão em alta na literatura, onde uma
avaliação caso a caso na qual se pondera os principais critérios envolvidos no processo se faz
necessária para se tome uma perspectiva mais completa diante de um processo tão complexo.
Neste trabalho foi proposto a utilização do AHP como ferramenta de suporte à decisão
para escolher uma alternativa para destinar um duto de produção de óleo em um cenário típico
da Bacia de Campos, região produtora que foi por muitos anos a mais importante do Brasil e
que passa por um momento de maturidade, onde muitos casos serão similares ao estudo de caso
aqui trabalhado. Os critérios e subcritérios foram avaliados considerando o cenário brasileiro.
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Nos resultados do modelo desenvolvido a alternativa de permanência definitiva definitivo do
duto de óleo foi a mais indicada, conforme a avaliação dos especialistas.
O compromisso técnico para as decisões gerenciais complexas e relevantes, como as
que envolvem o descomissionamento, deve ser priorizado. O suporte das ferramentas de AMD
conciliando as melhores informações disponíveis em um modelo matemático estruturado
distancia a decisão de algum possível viés, agregando credibilidade as propostas das empresas
para destinação das instalações em descomissionamento.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fim da vida útil das estruturas de exploração de petróleo e gás tornou-se uma
preocupação mundial e o foco de muitas discussões envolvendo reguladores, empresas e
entidades governamentais (MARTINS et al, 2019).
As técnicas de AMD permitem criar um poderoso framework para tomada de decisão
onde decisões intuitivas possuem grandes limitações (VIRINE e MURPHY, 2007)
Em seu trabalho, Kowarsky et al (2019) analisa as normas internacionais e as compara
com a orientação geral hoje do Brasil, qualificando como um conflito latente de interpretação
sobre equipamentos submarinos considerados nos projetos de descomissionamento da indústr ia
nacional de petróleo. A aplicação genérica e irrestrita da Lei de Resíduos Sólidos,
desconsiderando as especificidades e cenários apresentados pelo setor, não se preocupa com o
respeito pelas melhores análises técnicas e torna os projetos de descomissioname nto
vulneráveis a diretrizes dissonantes entre os órgãos intervenientes.
Espera-se que com a já anunciada revisão da Resolução Nº 27, a ANP inclua a análise
multicritério definitivamente no processo de descomissionamento, e que os demais órgãos
reguladores brasileiros o enxerguem como uma forma de adicionar um prisma em uma decisão
complexa. Entende-se que o recolhimento total não deva ser uma verdade absoluta, e sim uma
opção dentre várias outras de destinação de plataformas, dutos e equipamentos submarinos.
Esta é uma tendência mundial da indústria e cabe ao Brasil, na figura dos seus órgãos
reguladores, avaliar como incorporar em sua legislação a flexibilização casuística para
descomissionamento.
As técnicas de AMD vêm trazer um framework isento na análise das opções de
descomissionamento, e suas aplicações permitem uma avaliação holística para problemas
complexos, sendo desta forma uma ferramenta essencial para projetos desta natureza, onde há
uma gama diversa de stakeholders com interesses por vezes divergentes.
O objetivo deste trabalho foi atingido ao suportar uma decisão quanto a destinação de
equipamentos submarinos nos projetos de descomissionamento de sistemas de produção
offshore de óleo e gás no Brasil. Isto foi feito após uma detalhada conceituação sobre o
processo, revisando o panorama brasileiro e mundial da indústria para o tema, identificando as
soluções de metodologias de Auxílio Multicritério à Decisão que podem suportar a destinação
das instalações, entendendo essas metodologias e propondo um modelo em AHP adaptado para
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o Brasil, com todos os critérios e subcritérios considerados relevantes por um grupo de
especialistas.
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