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O final do ciclo de vida das operações marítimas de produção de petróleo 

envolve a desmobilização de toda a estrutura utilizada. Este processo complexo e 

multifuncional vem ganhando relevância uma vez que muitas das unidades de produção 

ao redor do mundo encontram-se na etapa final de suas vidas. No Brasil, o assunto 

também começa a ganhar importância, em especial na Bacia de Campos, que apresenta 

campos maduros em declínio e estruturas no fim de suas vidas úteis. Relacionado a isso, 

a desmobilização de dutos, componentes vitais para as operações marítimas de produção 

de petróleo, representa grande desafio. O conjunto de operações de desmobilização de 

dutos em regiões com grande quantidade de campos gera um panorama amplo que vai 

além da simples conjunção de operações isoladas. Os possíveis efeitos sinérgicos 

passam a ter tamanha magnitude que levam à necessidade de um tratamento em nível 

estratégico por parte da empresa operadora. Este trabalho apresenta uma proposta de 

método que busca preencher esta lacuna.  Apresenta-se a Curva de Desmobilização 

como ferramenta central e sugere-se um procedimento que culmina na elaboração de um 

Plano Estratégico de Desmobilização de Dutos, que guiará as atividades da empresa 

operadora. O caso da Bacia de Campos é então estudado e discutido.  
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 The end of the life cycle of offshore oil production operations involve the 

decommissioning of the whole structure. This complex and multifunctional process has 

gained relevance since many production units around the world are in the final stage of 

their lives. In Brazil, the subject also begins to gain importance, especially in the 

Campos Basin and its declining mature fields and structures at the end of their project 

lives. Related to this the decommissioning of pipelines, vital components for offshore 

oil production operations, is a significant challenge. The sum of pipeline 

decommissioning operations in regions with a big number of fields generates a broad 

situation that goes beyond the simple combination of individual operations. The 

possible synergistic effects have such a magnitude that needs to be addresed at a 

strategic level by the operating company. This work proposes a method that seeks to fill 

this gap. It presents the Decommissioning Curve as a central tool and suggests a 

procedure leading to the development of a Strategic Plan for Pipeline 

Decommissioning, which will guide the activities of the operating company.  The case 

of the Campos Basin is then studied and discussed. 
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1. Introdução 

Atualmente, aproximadamente 33% da demanda total de energia primária no mundo é 

atendida pelo uso do petróleo (BP, 2014). Tal importância não apresenta indícios de 

redução significativa no médio prazo, com crescimento da demanda de petróleo em 

13%, de 87,4 milhões bpd em 2012 para 101,4 milhões bpd em 2035 (IEA, 2013 - New 

Policies Scenario). Sendo o petróleo um recurso não renovável, a manutenção de tal 

quadro se torna possível através de novas descobertas e reposição de reservas.  

É de se esperar que campos declinantes atinjam o ponto em que sua produção não seja 

mais economicamente viável. Há ainda o caso em que o período de concessão para 

determinada atividade de exploração se acabe ou, ainda, a possibilidade do atingimento 

do fim da vida útil das instalações. Tais fatos levam à necessidade de planejamento e 

execução do preparo do campo, remoção da estrutura utilizada, busca por alternativas 

para reaproveitamento, reciclagem ou alijamento do material.  Tais questões, dentre 

outras, são tratadas na etapa de “Desmobilização”, que ocorre ao fim do ciclo de vida 

das operações em estruturas de produção de petróleo. 

A multidisciplinaridade das operações de desmobilização de estruturas offshore torna 

esta questão um amplo objeto de estudo.  O tema inclui, mas não se limita, a aspectos: 

de engenharia; tributários; econômicos; ambientais; regulatórios; de recursos humanos e 

de gerenciamento de projetos.  

O assunto vem ganhando relevância uma vez que muitas das unidades de produção ao 

redor do mundo encontram-se na etapa final de suas vidas úteis. No Mar do Norte, 

praticamente toda a infraestrutura atualmente instalada requererá desmobilização nos 

próximos 30 anos (RAEng, 2013). Os custos estimados com as atividades de  

desmobilização no período de 2014 a 2023 nesta região chegam a £14,6 bilhões, que 

supera o valor total gasto em projetos de desenvolvimento de produção em 2013 (£14,4 

bilhões) (UK, 2014). 

No Brasil, a desmobilização de instalações marítimas de produção começa também a 

ganhar importância. A Bacia de Campos, que conta com 65 das 144 plataformas em 

operação no Brasil e é origem de 80% da produção nacional, apresenta declínio em seus 

campos maduros (ANP, 2014 (a); ANP, 2014(b)). Das unidades nesta região, 17 foram 
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instaladas na década de 80, apresentando aproximadamente 30 anos de uso. Por tratar-se 

de um assunto recente, a escassez de dados é uma dificuldade relevante. Os estudos 

encontrados com foco no território nacional avaliam a questão de maneira exploratória, 

sem a apresentação de dados mais detalhados. Assim, o estudo da desmobilização de 

estruturas offshore e todo o conjunto multidisciplinar por ele abarcado mostra-se 

também uma questão de grande relevância  no país.  

Os dutos e cabos umbilicais são componentes vitais para as operações de produção de 

petróleo offshore. No Mar do Norte, aproximadamente 45.000 km de dutos foram 

instalados na região desde 1966 para o transporte, principalmente, de óleo e gás (UK, 

2013).  Até o início de 2014, apenas 833 km de dutos haviam sido desmobilizados, 

ilustrando o quão recente é este assunto.  Dentre as alternativas de desmobilização estão 

a remoção, por corte e içamento ou por lançamento reverso, o enterramento ou 

entrincheiramento e o alijamento, in situ ou outro local determinado.  

Existem múltiplas questões relevantes a serem consideradas no planejamento das 

atividades de desmobilização de dutos. As dificuldades técnicas oriundas da existência 

de cruzamentos entre dutos, comum em campos maduros com grande atividade 

exploratória, limitam as alternativas disponíveis. A remoção de dutos envolve 

embarcações extremamente especializadas e que também executam o lançamento de 

linhas para interligação de poços novos, possibilitando produção de óleo novo. Esforços 

de extensão da vida útil dos dutos , embora posterguem a necessidade de 

desmobilização, apresentam diversos custos associados. Complementando este quadro, 

estudos indicam que os impactos ambientais das opções de desmobilização não são tão 

claramente distintos, não havendo uma opção significativamente melhor do ponto de 

vista do meio ambiente (EKINS et al. ,2006). 

Devido à toda esta complexidade, tanto a legislação nacional quanto os acordos e 

resoluções internacionais indicam o tratamento da desmobilização de dutos em uma 

abordagem caso a caso, avaliando a situação específica para o planejamento das 

operações. Entretanto, quando tratamos de uma ampla região geográfica com grande 

extensão de dutos em operação, o conjunto destas decisões tomadas “caso a caso” gera 

um panorama amplo que vai além da simples conjunção de operações isoladas de 

desmobilização. 
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A avaliação deste panorama amplo é necessária para a tomada de decisões estratégicas, 

garantindo que as operações de desmobilização de cada duto busquem a melhor 

alternativa disponível para o caso específico, mas sem perder de vista o quadro geral, 

impedindo impactos sinérgicos negativos e aproveitando oportunidades disponíveis. 

Para isso, são necessários procedimentos e ferramentas que possibilitem uma 

abordagem estruturada no planejamento das operações.  

O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta de um método de suporte ao 

planejamento em nível estratégico para a desmobilização de dutos. A “Curva de 

Desmobilização de Dutos” é apresentada como ferramenta central deste método, 

possibilitando a avaliação de toda a extensão a ser desmobilizada ao longo do tempo e a 

realização de análises (qualitativas e quantitativas) frente a questões relevantes. Com 

base nessas análises, sugere-se a criação de um Plano Estratégico de Desmobilização de 

Dutos, a ser composto por uma Curva de Desmobilização Planejada para a estrutura 

existente bem como as diretrizes e ações necessárias para sua concretização.  

Para atingir este objetivo, o trabalho é constituído de cinco partes, além desta 

introdução. No capítulo 2 é apresentado um panorama técnico sobre o tema. São 

avaliados os principais componentes de um sistema marítimo de produção e suas 

alternativas de desmobilização. É feito um detalhamento específico para dutos, 

apresentando definições relevantes e condições operacionais que influenciam no 

processo de desmobilização.  

O capítulo 3 apresenta um panorama institucional, apresentando a evolução da 

discussão sobre desmobilização de estruturas offshore. Nele são apresentadas as 

principais instituições internacionais relacionadas e o quadro normativo vigente.  É feito 

um detalhamento sobre o panorama brasileiro, indicando-se os principais órgãos 

reguladores no país e as normas com impacto significativo em relação à atividade de 

desmobilização.  

São avaliadas no capítulo 4 as principais questões associadas ao tema específico da 

desmobilização de dutos offshore. Foi realizada uma avaliação na bibliografia 

disponível, identificando-se os elementos abordados em cada trabalho. São detalhadas 

as questões econômicas, ambientais e de vida útil e tempo de permanência dos dutos no 
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fundo do mar. Quando disponíveis, foram apresentados dados quantitativos para cada 

questão.  

No capítulo 5 é discutido o método proposto neste trabalho, apresentando a “Curva de 

Desmobilização de Dutos” como ferramenta central e formalizando sua construção. 

Parte do método é aplicada para a estrutura de dutos existente na Bacia de Campos sob 

responsabilidade de uma empresa operadora específica, construindo-se uma Curva de 

Desmobilização Preliminar. As questões identificadas no capítulo 4 são discutidas para 

a situação específica da Bacia de Campos e os dados apresentados são utilizados nas 

análises realizadas, mostrando uma aproximação da dimensão dos desafios a serem 

considerados.  

Por fim, o capítulo 6 apresenta as considerações finais e as limitações do trabalho 

realizado, indicando elementos que podem ser objeto de estudos futuros, de forma a 

melhorar e complementar o que foi abordado nesta dissertação.  
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2. Panorama técnico e definições 

O presente capítulo apresenta um panorama técnico da desmobilização de instalações 

marítimas de produção de petróleo, apresentando definições relevantes que serão 

utilizadas ao longo do trabalho.  

São apresentados os principais componentes de um sistema de produção offshore e  

discutidas as alternativas de desmobilização para cada um desses elementos. Por fim, 

são detalhados os elementos técnicos relacionados à desmobilização de dutos 

submarinos, principal foco deste trabalho.  
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 2.1. Desmobilização 

Uma das dificuldades enfrentadas na desmobilização de sistemas marítimos de 

produção de petróleo é a ausência de uma definição legal do que constitui este processo. 

Tal termo, embora amplamente utilizado na indústria, não é encontrado em nenhum dos 

principais documentos internacionais sobre desmobilização de sistemas offshore. Tal 

fato reforça a evidência da origem recente do assunto, que ganhou relevância 

internacional após o caso Brent Spar, de 1995. (FORTE, 1998). 

O termo em inglês, “decommissioning”, é traduzido para o português como 

desmobilização ou descomissionamento, sendo encontrado de ambas as formas na 

literatura avaliada.  Neste trabalho ambas as expressões serão utilizadas de forma 

intercambiável.  

FORTE (1998) aponta que o processo de desmobilização ocorre quando uma plataforma 

offshore encerra sua operação e envolve a destinação das instalações e reabilitação do 

local. Para fins de avaliações ambientais, o processo pode ser dividido em três fases 

principais: finalização de operação (cold phase), remoção e disposição.  

RUIVO (2001, p.20) define descomissionamento da seguinte forma:  

“o processo que ocorre no final da vida útil das instalações de 

exploração e produção de óleo e gás. Refere-se ao 

desmantelamento e, na maioria dos casos, na remoção dos 

equipamentos. (...) É essencialmente multidisciplinar, pois 

requer um método detalhado e ponderado com diversas áreas 

da engenharia: ambiental, financeira, política e de bem-estar e 

segurança”.  

Algumas abordagens mais restritas, como a utilizada em LACERDA (2005) e 

OSMUNDSEN et al. (2003) consideram que a desmobilização tem fim com a 

finalização de operação da unidade, trazendo-a a um estado “frio” e livre de 

hidrocarbonetos.  

No presente trabalho, adotaremos uma abordagem ampla como as utilizadas em RUIVO 

(2001) e FORTE (1998). Assim, entenderemos como desmobilização todo o processo 
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de suspensão das operações, limpeza e remoção de hidrocarbonetos e outras substâncias 

de acordo com os níveis requeridos e garantia da segurança das instalações. 

Consideraremos que fazem parte do processo de desmobilização 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.  

Em UK (2013) é apresentada uma estrutura analítica de projeto (EAP) de 

desmobilização, que tem como objetivo identificar todos os conjuntos de atividades 

necessárias, permitindo a alocação e estimativa de recursos. A Figura 1 apresenta o 

esquema: 

 

Figura 1 - Estrutura analítica de projeto de desmobilização. Fonte: UK (2013), adaptada pelo autor. 

 

As atividades apresentadas em caixas prolongadas verticalmente perduram ao longo de 

todo o projeto. A operação das instalações inclui toda a logística (aérea e marítima), 
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equipe de operações e tripulação, geração de energia necessária para as atividades, além 

de serviços especializados como gestão de resíduos. As atividades de gerenciamento de 

projeto são responsáveis por garantir a definição e acompanhamento de todas as ações 

necessárias para a desmobilização. Por sua vez, os grupos de atividades listados à direita 

tratam de todo o conjunto de ações necessárias para a desmobilização de toda a estrutura 

e finalização dos trabalhos.  

 2.2. Opções de Desmobilização 

Embora a melhor opção do ponto de vista ambiental seja a referência primária para a 

escolha de alternativas para a desmobilização de sistemas marítimos de produção, o 

entendimento de “melhor opção” pode diferir radicalmente de acordo com o grupo de 

interesse (MEENAN, 1998). Uma vez que as atividades de desmobilização enfrentam 

desafios de diferentes naturezas e devem ser analisadas de forma multidisciplinar, é de 

se esperar que uma determinada técnica que se mostra como a melhor alternativa sob 

determinado aspecto, não seja tão bem avaliada em outra perspectiva.  

MEENAN (1998) sugere que as principais esferas de interesse a serem consideradas na 

análise de opções de desmobilização são: Ambiental, Saúde e Segurança, Financeira e 

Política. Assim, cada uma dessas esferas apresentará sua visão de “melhor opção” para 

as alternativas de desmobilização, podendo haver, ou não, acordo entre as mesmas. 

Assim, as opções seriam: 

 BPEO: Best Practicable Environmental Option, ou Melhor Opção Viável 

Ambiental;  

 BPSO: Best Practicable Safety Option, ou Melhor Opção Viável de Segurança;  

 BPFO: Best Practicable Financial Option, ou Melhor Opção Viável Financeira; 

 BPPO: Best Practicable Political, ou Melhor Opção Viável Política. 

É de se esperar, portanto, que a cada diferente viés utilizado para analisar as alternativas 

disponíveis para desmobilização de determinada instalação, uma diferente “melhor 

opção” seja identificada. Como o objetivo de integrar e unificar a definição de “melhor 

opção”, MEENAN (1998) apresenta o conceito de BPEngO: Best Practicable 

Engineered Option, ou Melhor Opção Viável de Engenharia. A BPEngO busca, 



9 

 

portanto, conciliar as diferentes esferas (com seus critérios e importâncias) analisados, 

apresentando a opção que melhor atende a todo o conjunto de forma global.  

Para tentar encontrar a BPEngO, EKINS et al. (2006) realizam uma análise de matéria e 

energia, com seus fluxos financeiros correspondentes, para diferentes cenários de 

desmobilização para cada um dos elementos de um sistema marítimo de produção de 

óleo e gás.  

Como apontam esses autores, os processos industriais normalmente fazem uso de 

energia de alta qualidade e materiais crus para produção de produtos de maior valor, 

gerando resíduos que, por sua vez, requerem certo processamento. Os processos de 

desmobilização seriam um exemplo deste processamento necessário e, por sua vez, 

também apresenta resíduos e envolve impactos ambientais. Assim, uma análise das 

opções de desmobilização deveria considerar: 

 Impactos e riscos ambientais dos resíduos deixados sem processamento; 

 O valor e a impacto ambiental dos materiais utilizados como insumo para o 

processamento e seus resultados; 

 As implicações sociais e distribuição dos custos, incluindo os interesses das 

futuras gerações.  

Qualquer benefício líquido deveria ser considerado em relação aos custos incorridos no 

processo. Um ponto relevante à essa questão é a possibilidade de reciclagem de 

materiais obtidos em algumas das opções de desmobilização. Em essência, EKINS et al. 

(2006) indicam dois grandes grupos de opções: 

 Retornar as estruturas à terra e reciclar os materiais. Para tal, o dispêndio de 

material, energia, recursos financeiros, emissões e outras implicações para o 

desmonte da estrutura, transporte para costa e reciclagem precisariam ser 

calculados.  

 Deixar as estruturas in situ. Neste caso, é necessário analisar impactos do 

material, energia e implicações financeiras, incluindo ainda a análise das 

implicações de produzir a mesma quantidade de produtos que poderiam ser 

produzidos caso os materiais tivessem sido reciclados.  
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FOWLER et al. (2014) afirmam que o processo decisório para desmobilização de 

estruturas é extremamente controverso justamente porque afeta um amplo grupo de 

partes interessadas (stakeholders). Em seu estudo, sugerem que métodos básicos 

simplificam demasiadamente o problema, causando perda de informações e não 

considerando adequadamente o conflito de objetivos. Assim, sugerem uma abordagem 

multicritério para escolha da opção de desmobilização a ser utilizada. Poderíamos citar 

como partes interessadas em todo este processo (de forma não exaustiva): as empresas 

operadoras, os cidadãos contribuintes, o Governo, participantes da indústria pesqueira, 

usuários do mar e suas amenidades, entre outros.  

Agrupando os critérios a serem analisados em cinco grandes grupos, (meio ambiente, 

financeiro, socioeconômico, saúde & segurança, preocupações adicionais de 

stakeholders), os autores analisam as diferentes opções de desmobilização para o caso 

“Plataform Grace”, uma plataforma de médio porte na costa sul da Califórnia, com a 

área de fundo de 3.120m
2
 e lâmina d’água (LDA) de 97m. 

Os critérios utilizados pelos autores são ilustrados na Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1 - Critérios para avaliação das alternativas de desmobilização. Fonte: FOWLER et al. (2014) 

Ambiental Financeiro Socioeconômico 
Saúde & 

Segurança 

Preocupações 

adicionais de 

stakeholders 

 Uso de energia 

 Emissões de gás 

 Contaminação 

 Produção de 

biomassa 

 Habitat para 

recifes 

 Aumento da 

diversidade 

 Proteção contra 

pesca de arrasto 

 Perda da 

comunidade 

desenvolvida 

 Facilitação de 

doenças 

 Alteração da rede 

trófica 

 Alteração de 

regimes 

hidrodinâmicos 

 Danos ao habitat 

por espalhamento 

de detritos 

 Danos às 

comunidades de 

fundo mole  

 

 Mobilização de 

barcos de suporte 

 Pessoal 

 Processamento 

em terra 

 Criação de aterros 

 Reposição de 

materiais para 

construção 

 Monitoramento da 

estrutura deixada 

no local 

 Manutenção da 

estrutura deixada 

no local 

 Responsabilidades 

sobre danos aos 

ativos e ao 

pessoal 

 Impostos nas 

concessões 

 Oportunidades 

de empregos 

 Estímulo 

econômico 

 Impactos 

culturais 

 Acesso público 

 Opinião pública 

 

 Riscos à 

navegação 

 Riscos à pesca 

 Colisões 

 Exposição à 

lama de 

perfuração 

 Exposição a 

materiais 

tóxicos 

utilizados na 

construção 

 

 Acesso pela 

pesca comercial 

 Oportunidades 

de pesca 

recreativa 

 Oportunidades 

para mergulho 

recreativo 

 Leito marinho 

limpo 

 Vistas 

desobstruídas do 

oceano 

 

 

Para aplicação de seu método, FOWLER et al. (2014) fazem uma análise das principais 

opções de desmobilização encontradas na literatura (a saber, EKINS et al., 2006; 

LAKHAL et al., 2009; MACREADIE et al., 2011; OSMUNDSEN & TVETERÅS, 

2003; PICKEN & MCINTYRE, 1989; SCHROEDER & LOVE, 2004). A Figura 2, 

apresentada a seguir, ilustra as alternativas identificadas.  
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Figura 2 - Alternativas para desmobilização. Fonte: adaptada de FOWLER et al. (2014) 

 

É necessário entender, no entanto, que nem sempre todas as opções serão viáveis (ou 

mesmo que farão sentido) para todas as instalações de produção. Desta forma, para cada 

elemento de um sistema de produção, as opções acima devem ser adaptadas de forma a 

acolher: (1) o tipo de instalação que está sendo tratado e (2) as condições em que se 

encontra.  

O item a seguir tratará de cada um dos tipos de instalação e apresentará as principais 

alternativas para sua desmobilização.  

 2.3. Desmobilizando sistemas de produção marítimos de 

petróleo e gás natural 

Para fins de estudos de desmobilização os sistemas de produção marítimos de petróleo e 

gás natural podem ser classificados nos seguintes grupos (RUIVO & MOROOKA, 

2001): 

 Topsides; 

 Plataformas fixas; 

 Plataformas flutuantes, ancoradas ou atirantadas; 

 Estruturas sub-sea; 

 Poços; 

 Dutos. 
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 2.3.1. Topsides 

Por topside, também chamado de deck, trata-se toda a estrutura onde ocorre o 

processamento (e, por vezes, armazenamento) de óleo e gás na instalação. É também 

nesta estrutura que costumam ser armazenados os produtos químicos necessários às 

operações de produção bem como equipamentos vitais para o funcionamento de uma 

plataforma: compressores de gás, turbinas geradoras de energia, separadores e 

trocadores de calor, guindastes, toda a estrutura de resgates (botes, baleeiras, etc), 

helideck, e demais equipamentos. A complexidade da planta e variedade de 

equipamentos dependerá do tipo de operação realizada na unidade (por exemplo, o nível 

de processamento de óleo e gás), e a estrutura de casario e resgate dependerá 

principalmente da quantidade de pessoas acomodadas. A Figura 3, a seguir, mostra uma 

vista superior das instalações de topside.  

 

Figura 3 - Vista superior das instalações de topside de plataforma Shell nos campos Gumusut-Kakap. 

Fonte: http://www.shell.com, consultado em Fevereiro/2015 

O estudo de opções de desmobilização de topside normalmente se refere a plataformas 

fixas ou que, ao menos, possuam uma divisão relativamente clara entre topside e o 

restante da estrutura. Dessa forma, em FPSO (Floating Production Storage and Offtake) 

e FSO (Floating Production Storage), por serem baseados em embarcações, a estrutura 

do deck confunde-se, em parte, com a embarcação em si, apresentando menores 
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complexidades em termos de desmobilização. Para esses casos, os equipamentos de 

planta são o principal foco. Além disso, em estruturas flutuantes, o transporte à terra 

para desmontagem tem complexidade bastante inferior ao de estruturas fixas.  

Em estruturas fixas, o topside apresenta-se como módulos de 500 a 3000 ton (peso seco 

– sem inventários operacionais), suportados por estruturas modulares de suporte (MSF - 

Module Support Frames) ou como módulos maiores (SMP – Super Modular Packages) 

de 3000 a 5000 ton (peso seco) posicionados sobre uma estrutura integrada (ID - 

Integrated Deck Structure).  A primeira estrutura é típica de plataformas mais antigas e 

a última passou a ser utilizada a partir do surgimento de embarcações-guindaste de 

grande porte (VLSSCVs – Very Large Semi-Submersible Crane Vessels) (MEENAN, 

1998).  

PRASTHOFER (1997) apresenta as principais alternativas para a desmobilização de 

topsides, dividindo o objeto em 2 grupos: os equipamentos de planta e a estrutura do 

deck.  Para qualquer das opções, faz-se necessário um trabalho de limpeza e remoção de 

substâncias perigosas, conforme os requisitos apresentados em regulação.  

Os equipamentos de planta (turbinas, vasos de pressão, dutos, bombas, etc.) podem ser 

removidos da plataforma para envio à terra sem complicações excessivas e, dependendo 

de sua condição, poderão ser reparados e reutilizados segundo sua função original, 

desmontados e terem seus materiais aproveitados em reciclagem ou descartados em 

local apropriado.  

A remoção da estrutura do deck, por sua vez, pode apresentar mais opções (e 

complicações), dependendo da complexidade, tamanho e configuração. Caso existam 

condições operacionais e oportunidade de reinstalação em outra subestrutura, a estrutura 

do deck poderá ser removida e instalada em uma nova locação. Para tal, questões de 

adequação e compatibilidade deverão ser consideradas.  

O alijamento da estrutura é também uma possibilidade a ser considerada. O capítulo 

sobre o Panorama Institucional, neste trabalho, apresenta os quadros normativos 

internacional e brasileiro sobre esta opção. Como apontado na Figura 4, o alijamento 

poderá ser feito em águas profundas, requerendo o transporte até a localização de 

abandono, ou em outras localidades com o objetivo de criar recifes artificiais. 
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Deve-se analisar também a possibilidade de remover a estrutura do deck para terra, 

reaproveitando os materiais utilizados e/ou realizando seu descarte em locais adequados 

(aterros). A Figura 4 ilustra a árvore de decisão apresentada por PRASTHOFER (1997). 

 

 

Figura 4 - Árvore de decisão de desmobilização de instalações offshore. Fonte: adaptado de 

PRASTHOFER (1997) 

PRASTHOFER (1997) aponta ainda que o desmembramento do topside da subestrutura 

para sua remoção pode se dar por diferentes métodos, a saber: 

 Remoção em um único bloco (Figura 5); 

 Remoção em grupos de módulos; 

 Remoção em ordem reversa à instalação; 

 Remoção peça a peça. 
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Figura 5 - Remoção em um único bloco. Fonte: http://www.oilrig-photos.com/picture/number340.asp, 

consultado em abril/2015. 

 

As remoções em um bloco único ou em grupo de módulos tem como principal 

vantagem a necessidade de menor volume de tempo e trabalho para a desmobilização. 

Por outro lado, trazem consigo uma complexidade significativa. Mesmo a capacidade de 

içamento dos maiores guindastes disponíveis pode não ser suficiente para a realização 

da operação em um único bloco ou em modulos grandes demais. Outra questão 

envolvida é onde acomodar e como realizar o transporte das estruturas removidas, dado 

seu grande tamanho. A aplicação deste método, portanto, fica mais complicada 

conforme o tamanho e a massa da estrutura removida por movimentação aumenta.  

A remoção por ordem reversa à instalação, por sua vez, evita as complicações de 

grandes içamentos. Por outro lado, torna-se uma operação demorada e que exige um 

bom planejamento para a acomodação das estruturas removidas de forma que possam 

ser transportadas em segurança.  

Por fim, a remoção peça a peça busca fazer uso dos guindastes da própria plataforma 

para a desmontagem. Para isso, utiliza intensivamente a mão de obra e técnicas de corte 

e desmonte a bordo, de forma que peças sejam desmontadas uma a uma e transportadas 

à terra por meio de embarcações de carga. 

Com a grande quantidade de estruturas a serem desmobilizadas nos próximos tempos, 

novas tecnologias já vem sendo discutidas e desenvolvidas para utilização no futuro, 

tais como o uso de embarcações especializadas em desmobilização que poderiam levar 

estruturas inteiras de topside em um único levantamento (forklift).  
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 2.3.2. Plataformas fixas 

Estudos de alternativas para a remoção de plataformas fixas (excluindo-se o topside) 

deverão considerar o peso da estrutura a ser removida, bem como o material que a 

compõe e a profundidade em que se encontram. A legislação brasileira (vide capítulo 

sobre Panorama Institucional, neste trabalho) exige que estruturas em profundidade 

inferior a 80m e massa de menos de 4.000 ton sejam removidas completamente. Para 

remoções parciais, deverá ser garantida a liberdade e segurança de navegação de ao 

menos 55m acima da estrutura abandonada.  

RUIVO & MOROOKA (2001) avaliam a desmobilização de plataformas fixas com 

estruturas metálicas (jaquetas), separando em dois grupos: estruturas com massa inferior 

e superior a 10.000 ton. Os autores apontam que algumas das plataformas fixas mais 

antigas instaladas no Brasil, que serão as primeiras a serem desmobilizadas, pertencem a 

este grupo. A Figura 6 ilustra a fixação de plataformas por jaquetas de aço.  

 

Figura 6 - Esquema ilustrativo e imagem de plataforma fixa por jaqueta de aço. Fonte: adaptado de 

http://www.subctest.com, consultado em Fevereiro/2015 

 

MEENAN (1998) considera ainda, em sua análise, a desmobilização de subestruturas de 

concreto. Embora sejam bem menos numerosas e sejam mais comuns na região do Mar 

do Norte, tais estruturas apresentam massas de uma ou duas ordens de magnitude 

superiores às suas equivalentes em jaquetas metálicas. Segundo o autor, a opinião 

prevalecente sobre a desmobilização de tais estruturas até o caso Brent Spar era de que 

elas seriam postas em flutuação e alijadas em águas profundas, em abismos oceânicos 

do Atlântico. Entretanto, questões sobre a operacionalidade de remoção de lastro, 
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liberação da estrutura do leito marinho e a integridade estrutural de todo o bloco para 

reflutuação vêm sendo levantadas. A Figura 7 mostra a magnitude de uma subestrutura 

de concreto em construção.  

 

Figura 7 - Subestrutura de concreto em construção. Fonte: http://nom.nb.no, consultado em 

Fevereiro/2015. 

 

Existem, basicamente, três alternativas amplas para a desmobilização de plataformas 

fixas: remoção completa, remoção parcial e deixar a estrutura no lugar. 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, 

alijamento em águas profundas, próximo ao seu lugar de origem ou ainda com objetivo 

de criar recifes artificiais em outras localidades. Caso a estrutura seja deixada no local, 

deverá ser demarcada de forma a garantir a segurança na navegação. MEENAN (1998) 

aponta ainda alguns usos alternativos da estrutura completa deixada in situ, tais como 

piscicultura utilizando como base a subestrutura, instalação de equipamentos para a 

geração de energia eólica, de marés ou de ondas, usos militares, instalação de 

instrumentos de navegação/meteorologia/oceanografia para fins de pesquisa. A Figura 8 

ilustra as opções de desmobilização da subestrutura.  
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Figura 8 - Opções de desmobilização da subestrutura. Fonte: adaptado de PITTARD (1997) 

 

COELHO (2010) aponta que a operação de desmobilização trata-se de uma atividade 

não usual sujeita a uma grande variedade de 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. Desta forma, como já apontado anteriormente, a avaliação de 

questões de Saúde e Segurança é um fator de grande relevância na análise das 

alternativas de desmobilização.  

 

 2.3.3. Plataformas flutuantes, ancoradas ou atirantadas 

Fazem parte deste grupo os seguintes tipos de plataforma (RUIVO & MOROOKA, 

2001):  
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 Floating  Production  Facilities  (FPFs)  ou  Floating Production Systems (FPSs); 

 Floating Production  Storage  and  Off-load systems (FPSOs) – que apresentam, 

além da capacidade de processamento, a possibilidade de armazenamento 

(Figura 9); 

 Floating Storage Units (FSUs) – Unidades flutuantes com foco em 

armazenamento; 

 Single Buoy Mooring Facilities (SBMs); 

 Tension Leg Platforms  (TLPs – ou plataformas de pernas atirantadas) e  torres 

articuladas (Figura 10). 

 

 

Figura 9 - FPSO Cidade de Ilhabela. Fonte: http://www.petrobras.com.br, consultado em Fevereiro/2015 
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Figura 10 - TLP, plataforma de pernas atirantadas. Fonte: http://www.offshore-technology.com, 

consultado em Fevereiro/2015 

 

Todas estas plataformas baseiam-se em estruturas flutuantes e podem ser desconectadas 

dos elementos que as prendem no leito marinho (ancoragem, dutos, pernas atirantadas, 

etc.). Em seu momento de desmobilização estas estruturas podem ser transportadas (por 

propulsão própria ou por rebocadores) ao local desejado. A alternativa de reutilização é 

normalmente prioritária. No entanto, uma vez atingido o fim da vida útil da estrutura, 

deverão ser buscadas opções para a disposição do material. Para tal, aplicam-se 

alternativas similares às apresentadas no item anteriormente apresentado.  

 2.3.4. Estruturas sub-sea 

As estruturas sub-sea abrangem todos os equipamentos e instalações acomodados no 

leito marinho que possibilitam o controle e operação do sistema de produção. Uma 

breve lista destes equipamentos, baseada na de MEENAN (1998), é apresentada a 

seguir: 

 Templates de perfuração; 

 Manifolds (de produção e de injeção) (Figura 11); 

 Pipeline End Manifold (PLEM) e Pipeline End Termination (PLET); 
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 Árvores de Natal Molhadas (ANMs) (Figura 12); 

 Cabeças de poço; 

 Estruturas de proteção e suporte; 

 Âncoras, seus blocos e pontos de ancoragem; 

 Dutos (risers e flowlines – tratados em item a parte por serem foco deste 

trabalho) 

 

 

Figura 11 - Manifold FMC. Fonte: http://www.fmctechnologies.com, consultado em Fevereiro/2015 

 

 

Figura 12 - Árvore de Natal do tipo EVDT (Enhanced Vertical Deepwater Tree). Fonte: 

http://www.fmctechnologies.com, consultado dem Fevereiro/2015 

 

As Resoluções ANP 27/2006 e 25/2014, detalhadas no capítulo sobre Panorama 

Institucional, regulamentam a desativação de instalações em fase de Produção e 

Exploração, respectivamente. Para lâminas d’água de até 80 metros, é indicada a 

remoção de toda a estrutura sub-sea, realizando-se o corte a 20 metros abaixo do fundo 
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em áreas sujeitas a processos erosivos (para as estruturas que penetrem no solo 

marinho) e deixando o fundo do mar limpo de toda e qualquer sucata.  

Para profundidades superiores a esta e/ou para o caso de a remoção não ser possível, 

deve-se deixar uma lâmina d’água livre de, ao menos, 55 metros. Os planos de 

desativação a serem apresentados previamente à desmobilização são os instrumentos 

principais para o debate de alternativas entre a empresa operadora do campo e os órgãos 

reguladores.  

A alternativa de remoção e tratamento destes elementos em lâminas d’água superiores 

às que permitem intervenção por meio de mergulhadores (como boa parte dos casos na 

Bacia de Campos) requerem a utilização de veículos submarinos operados remotamente 

(ROV - Remotely Operated Vehicle) para realização das tarefas.  

A realização de atividades de cortes pode incluir diferentes técnicas como: oxicorte, 

corte térmico, serras ou cabos de diamante, carga explosiva e jatos de água de alta 

pressão (MEENAN, 1998).  

 

 2.3.5. Poços 

Como apontam RUIVO & MOROOKA (2001), o tema de desmobilização de poços 

passou a ter significativa importância no Brasil com a quebra do monopólio em 1997. 

Como explicam os autores, a expectativa é de realização de desmobilização de 

aproximadamente 40-50 poços por ano (considerando a quantidade de poços 

exploratórios de 60-70 por ano e uma taxa de sucesso de 5:1).  

A norma que trata deste assunto é a Resolução ANP 25/02, que revogou a Portaria nº 

176 de 29 de outubro de 1999. Esta, detalhada no capítulo seguinte deste trabalho, 

apresenta os procedimentos a serem adotados no abandono de poços de petróleo e/ou 

gás. Em seu texto, é reforçado o que se apresenta na resolução 25/2014, exigindo-se a 

limpeza e remoção de toda e qualquer sucata no leito marinho e corte a 20m abaixo do 

solo para locais que apresentem erosão. As alternativas para desmobilização de poços 

no Brasil, portanto, limitam-se mais ao tipo de técnica a ser utilizada no abandono e no 

corte dos materiais.  
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 2.3.6. Dutos rígidos e flexíveis 

 2.3.6.1. Definições 

A norma ISO 13623:2009 (E), que estabelece diretrizes sobre sistemas de transporte por 

dutos, define duto (em inglês, pipeline) como os componentes de um sistema de dutos 

conectados entre si para o transporte de fluidos entre estações e/ou plantas, incluindo 

tubos, pig traps, componentes, acessórios, válvulas de isolamento e separação. Dutos 

offshore são colocados em águas marítimas e estuários ao largo da marca de água de 

alta ordinária.  

Ainda segundo esta norma, um sistema de dutos é constituído por dutos, estações, 

sistema de controle supervisório e aquisião de dados (SCADA), sistemas de segurança, 

sistemas de proteção à corrosão e outros equipamentos, instalações ou construlções 

utilizados no transporte de fluidos.  

Para referência individualizada a um trecho específico de duto, utilizaremos a expressão 

“tramo”, composta de um corpo tubular, conectores e demais componentes existentes no 

trecho referido. Assim, um duto será formado por um conjunto de tramos, como mostra 

a Figura 13. 

 

Figura 13 - Tramos e dutos. Fonte: adaptado de BRACK (2007) 

 

Os dutos podem ainda ser divididos quanto ao posicionamento no processo. A norma 

ISO 13703:2000 (E) define flowline como os dutos que transportam o fluido do poço 

desde a cabeça do poço até o manifold ou vaso de processamento primário. Risers são 

definidos como a porção vertical de um duto (incluindo a curvatura de fundo) que 

chegam ou partem de uma plataforma.  
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O relatório “DECOMMISSIONING OF PIPELINES IN THE NORTH SEA REGION 

2013” produzido pela Oil & Gas UK, apresenta uma visão geral da desmobilização de 

dutos no Mar do Norte, englobando toda a área sob jurisdição do Reino Unido, 

Noruega, Dinamarca, Holanda e Alemanha. Este relatório tem como objetivo ser uma 

referência para a indústria e partes interessadas no assunto de desmobilização de dutos. 

Nele, é apresentada uma categorização de dutos, indicando-se as principais 

características de cada tipo, suas aplicações e outros elementos relevantes. A Tabela 2, a 

seguir, consolida essas informações.  

Tabela 2 - Tipos de dutos e suas características. Fonte: adaptado de Oil & Gas UK (2013a) 

Tipo de duto Dimensões 

típicas 

Aplicações Materiais 

utilizados na 

construção 

Camadas 

adicionais de 

proteção 

Grandes dutos 

de exportação 

(rígidos) 

Até 44 pol. De 

diâmetro com 

extensão de até 

840km 

Infraestrutura 

de base para 

exportação de 

óleo e gás 

Aço carbono Camadas anti-

corrosão e 

camadas de 

concreto 

Rígidos Até 16 pol. de 

diâmetro, 

extensão de até 

50km 

Coleta, gas lift, 

injeção e 

interligações 

curtas 

Aço carbono 

ou ligas de alta 

especificação 

Camadas 

poliméricas 

anti-corrosão 

Flexíveis Até 16 pol. de 

diâmetro, 

extensão de até 

10km 

Coleta, gas lift, 

injeção e 

interligações 

curtas 

Carcaça de 

ligas de alta 

especificação e 

camadas 

poliméricas, 

com 

terminações em 

ligas metálicas. 

Camada 

polimérica 

Umbilicais 

eletro-

hidráulicos 

Entre 2 e 8 

pol.de 

diâmetro, 

extensões de 

até 50 km 

Químicos, 

hidráulico ou 

distribuição de 

energia 

elétrica.  

Polímeros ou 

ligas de alta 

especificação 

Camada 

polimérica 

 

Os grandes dutos de exportação, tradução livre utilizada para trunklines, tratam-se dos 

elementos principais da infraestrutura de transporte para grandes quantidades de óleo e 

gás para instalações em terra.  

Os dutos rígidos representam aproximadamente metade de quantidade de dutos no 

inventário do Mar do Norte e aproximadamente 27% da extensão total nesta região. São 
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compostos por tramos soldados entre si (em terra ou previamente ao seu lançamento ao 

mar). Quando possuem diâmetro reduzido, são transportados em forma de bobina e 

desenrolados no lançamento.  

Dutos flexíveis, conforme definidos na norma ISO 13628-2:2006, referem-se aos 

conjuntos formados pelo corpo tubular e terminação, nos quais o copo tubular é  

composto por um compósito de camadas de materiais de forma a conter a pressão e cuja 

estrutura permite grande deflexão sem um aumento significativo em tensões de flexão. 

Esta norma apresenta requisitos mínimos para projeto das camadas. Em geral, um duto 

flexível possuirá (ver Figura 14):  

 Carcaça interna: evitar colapso devido a pressões externas; 

 Barreira de pressão interna: garantir vedação; 

 Armadura de pressão: suportar pressões radiais; 

 Armadura de tensão: suportar tensões axiais; 

 Revestimento externo: proteção contra abrasão. 

 

 

Figura 14 - Camadas de um duto flexível. Fonte: adaptado de http://www.offshore-technology.com/, 

consultado em Fevereiro/2015 

Umbilicais são dutos usados para injeção de produtos químicos e comunicação 

hidráulica e/ou elétrica, fornecendo controle sobre os equipamentos subsea. Em geral, 

possuem diâmetro reduzido, sendo transportados em carretéis e desenrolados no 

lançamento.  
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Até o momento existem aproximadamente 45.000 km de dutos de diversos tipos e 

diâmetros que variam de 2 a 44 polegadas na região do Mar do Norte. Como mostra a 

Tabela 3, menos de 2% deste inventário foi desmobilizado até o presente momento 

(UK, 2013). Assim, o conhecimento empírico resultante da execução de operações de 

desmobilização encontra-se, ainda, em formação e a quantidade e qualidade de dados 

sobre os resultados de cada uma das opções adotadas ainda são bastante restritas. 

Tabela 3 - Dutos desmobilizados no Mar do Norte. Fonte: adaptado de UK (2013). 

Duto Diâmetro Número de dutos Extensão total 

estimada (km) 

Trunklines 16 a 32 pol. 17 62 

Flowlines (rígidos e 

flexíveis) 

Até 14 pol. 123 692 

Umbilicais 

elétricos/hidráulicos 

Até 8 pol. 20 79 

Total  160 833 

 

 2.3.6.2. Condições dos dutos 

No momento da desmobilização, seja por métodos de remoção ou pelo abandono in situ, 

deve-se analisar, caso a caso, a situação dos dutos a serem desmobilizados. Três fatores 

em especial são relevantes para essa questão: 

 Existência de cruzamentos; 

 Posição no leito marinho; 

 Integridade estrutural. 

A existência de cruzamentos é praticamente inevitável em uma bacia bastante 

desenvolvida (como no Mar do Norte ou a própria Bacia de Campos). Isto limita as 

opções de desmobilização nas regiões onde tal configuração ocorre. Por vezes, a única 

alternativa viável é cortar o duto a ser desmobilizado antes e depois do cruzamento 

(normalmente a pelo menos 50 m do ponto) e deixar esta parte in situ até o momento de 

desmobilização do último duto em operação.  
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Como mostra a Figura 15, quando o duto a ser desmobilizado encontra-se exposto e 

sobre um duto ainda em operação, não há grandes limitações para sua remoção. 

Entretanto, a opção de abandono do duto in situ enterrando-o deixa de ser viável.  

 

 

Figura 15 - Cruzamento de dutos submarinos. Fonte: http://www.bmpworldwide.com/, consultado em 

Fevereiro/2015 

 

Quando o duto a ser removido encontra-se enterrado e sob um duto em operação, torna-

se inviável a sua remoção até que o duto superior possa ser desmobilizado também. 

Caso a opção seja por abandono in situ, a situação torna-se mais simples e pouca ou 

nenhuma intervenção será necessária. Quando ambos os dutos estão expostos, torna-se 

necessário cortar o duto na região do cruzamento e aguardar até o que último duto em 

operação possa ser desmobilizado também.  

A posição do duto em relação ao leito marinho é outro fator que pode restringir, 

dificultar ou até facilitar algumas opções de desmobilização. Dependendo do projeto, a 

instalação de um duto pode incluir seu enterramento no leito marinho, seja por questões 

de proteção ou para evitar sua movimentação. O movimento de correntes pode, por 

vezes, remover parte da camada de solo utilizada para enterrar o duto. É também 

possível a ocorrência de situação contrária: em dutos deixados expostos pode ocorrer a 
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deposição de sedimentos, dificultando sua remoção caso seja a opção adotada.  A Figura 

16 ilustra um trecho de duto exposto com o restante de sua extensão sob o solo marinho.  

 

Figura 16 -  Duto enterrado com trecho exposto. Fonte: http://www.neil-brown.com/pipeline-geotechnics-

our-entry-points-for-design/, consultado em Fevereiro/2015 

 

A integridade estrutural do duto é mais um fator relevante a ser avaliado para sua 

remoção. Durante sua instalação, os dutos sofrem deformações plásticas que podem 

fragilizar sua estrutura (em especial para dutos rígidos). Além disso, quando expostos, 

sua movimentação pode gerar atrito com o leito marinho (rochas, corais, etc.) 

danificando as camadas externas (em especial para dutos flexíveis). Todas essas 

condições podem limitar as opções de desmobilização a ser utilizada e devem ser 

tratadas caso a caso.  

 

 2.3.6.3. Opções de desmobilização de dutos  

As opções de desmobilização viáveis em determinado momento para um duto são 

condicionadas às situações indicadas anteriormente como existência de cruzamentos, 

posição do duto em relação ao leito marinho e sua integridade estrutura. Como 

apresentado em UK (2013), as principais opções para a desmobilização de dutos rígidos 

e flexíveis são apresentadas na Figura 17, abaixo: 
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Figura 17 - Opções para desmobilização de dutos. Fonte: o autor, com base em UK (2013) 

Não foram encontradas na legislação brasileira indicações específicas sobre a condição 

de dutos para utilização da opção de desmobilização in situ. Como indicado no relatório 

acima citado, o Departamento de Energia e Mudanças Climáticas do Reino Unido 

apresenta algumas indicações, a saber: 

 Dutos adequadamente enterrados que não estejam sujeitos a movimentações que 

assim seja esperado que permaneçam; 

 Dutos que não foram enterrados em sua instalação, mas cuja expectativa é que se 

enterrem naturalmente ao longo do tempo e que assim permaneçam; 

 Dutos que foram enterrados para abandono a suficiente profundidade e que 

assim seja esperado que permaneçam; 

 Dutos que não se encontram enterrados, mas que as análises comparativas 

indiquem que o abandono in situ é, de fato, a melhor opção; 

 Dutos que se encontrem em situação especial devido a danos estruturais ou 

deterioração (ou outras causas) que levem à impossibilidade de sua recuperação 

de forma segura e eficiente.  

Dutos já enterrados por projeto ou que mostram indícios de que se enterrarão 

naturalmente normalmente requerem intervenções mínimas para seu abandono. Após o 

Desmobilizção 
de dutos 

Abandono in 
situ 

Intervenções 
mínimas 

Intervenções 
moderadas 

Intervenções 
significativas 

Remoção 

Lançamento 
reverso por 

carretel 

J-Lay / S-Lay 
reverso  

Corte e 
içamento 
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processo de limpeza, preenche-se o duto com água do mar, removendo-se partes 

pontiagudas que possam existir em suas extremidades.  

Alguns dutos instalados diretamente sobre leito marinho ou originalmente enterrados, 

mas que foram desenterrados ao longo do tempo podem requerer uma intervenção mais 

significativa. Este pode ser também o caso para dutos expostos que sofreram avarias 

significativas e cuja remoção seja contraindicada por questões estruturais.  

Para estes casos, são removidas as extremidades conectoras do duto e os trechos nos 

quais a opção adotada é a de abandono in situ passam pela intervenção que tem como 

principal finalidade enterrar o duto no leito marinho. Podem ser utilizadas as mesmas 

máquinas aplicadas no enterramento de dutos em lançamento, que consistem em 

veículos controlados remotamente com ferramentas de escavação e movimentação do 

terreno. A Figura 18, abaixo, ilustra um sistema de enterramento de dutos em 

funcionamento.  

 

Figura 18 - Sistema de enterramento de dutos. Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=cFxlwWPm4f0, 

consultado em Dezembro/2014 

 

Para dutos rígidos de diâmetro reduzido, dutos flexíveis e umbilicais expostos sobre o 

leito marinho a opção de remoção pode mostrar-se como a mais indicada sendo possível 

fazê-lo por lançamento reverso (S-Lay ou J-Lay, utilizando carretéis, cestas ou 

separando os tramos) ou por corte e içamento.  
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A opção de lançamento reverso através do uso de carretéis (ou cestas) é comumente 

aplicada a dutos flexíveis, umbilicais ou mesmo dutos rígidos (de até 16 polegadas e 

sem camada exterior de concreto). Neste método, a parede do duto é deformada 

plasticamente de forma a enrolá-lo em um carretel ou acomodá-lo em uma cesta, 

processo reverso ao de instalação, na qual ele é esticado e lançado ao leito marinho.  

Para dutos rígidos, em lugar do carretel ou da cesta, pode-se realizar a solda (para 

lançamento) e corte (para remoção) trecho a trecho (normalmente de comprimento de 

12 m cada).  

A posição assumida pelo duto no momento do recolhimento/lançamento dá nome ao 

processo utilizado: S-lay (Figura 19) quando este assume posição horizontal em relação 

à embarcação e J-Lay (Figura 20) quando este é lançado perpendicularmente.  

 

 

Figura 19 - Método S-Lay e Embarcação especializada – Fontes: adaptado de (esq: 

http://images.pennwellnet.com/ogj/images/ogj2/9550jkh02.gif -  

dir.:http://gmcltd.net/products/intelligently-connected-pipe/), consultados em Novembro/2014 
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Figura 20 - Método J-Lay e Embarcação especializada - Fontes: adaptado de  (esq: 

http://images.pennwellnet.com/ogj/images/ogj2/9550jkh03.gif - 

dir.:http://gmcltd.net/products/intelligently-connected-pipe/), consultados em Novembro/2014 

As embarcações especializadas que realizam a instalação de dutos (e que podem realizar 

seu lançamento reverso) são chamadas PLSVs (Pipe Laying Support Vessels). Trata-se 

de um tipo específico de Embarcação de Suporte à Construção (CSV – Construction 

Support Vessels). Tais embarcações são recursos de custo significativo e têm papel 

fundamental em projetos de produção de óleo novo. Dessa forma, os projetos de 

desmobilização concorrem com projetos de produção de novos campos por estes 

recursos. Tal concorrência é um fator relevante e que deve ser considerado no 

planejamento temporal das atividades de desmobilização de dutos.  

Para ilustrar tal importância, a Figura 21 abaixo apresenta as contratações de PLSVs 

para atendimento ao Plano Estratégico 2030 e ao Plano de Negócios e Gestão 2014-

2018 da PETROBRAS.  
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Figura 21 - Contratação de PLSVs para atendimento à curva de Óleo - PETROBRAS. Fonte: 

PETROBRAS (2014) 

 

Para casos em que o lançamento reverso não for possível, a opção de remoção adotada 

incluirá o corte e içamento dos dutos. Como indicado em MEENAN (1998), as 

operações de corte no ambiente submarino são mais complicadas que as realizadas em 

topside e, embora existam técnicas já provadas e desenvolvidas, ainda há espaço para 

desenvolvimento e transferência de tecnologia para possibilitar melhor escala e volume 

de corte.  

As ferramentas de corte podem ser operadas por mergulhadores ou acopladas em 

veículos controlados remotamente (ROVs - Remotely Operated Vehicle), dependendo da 

profundidade em que será realizado o trabalho. As tecnologias são similares às 

aplicadas no corte de estruturas subsea citadas previamente, sendo as mais comumente 

utilizadas (UK, 2013): 

 Jato de água pressurizado; 

 Corte por fio de diamante; 

 Serras retas ou circulares 

 Cisalhadoras hidráulicas. 
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O acesso aos dutos a serem cortados muitas vezes é dificultado pela presença de 

estruturas complementares ou pelo próprio leito marinho. Além disso, a existências de 

correntes submarinas podem impedir temporariamente as atividades de mergulho ou 

mesmo o uso de ROVs. A escolha das ferramentas e métodos utilizados considera, 

portanto, a condição encontrada e a forma mais segura de realizar a tarefa, minimizando 

riscos ao pessoal (em especial quando envolve mergulhadores) e aos ativos.  

Os cortes com jato de água pressurizado (com areia/brita) direcionado à estrutura de 

trabalho utilizam pressões de 10.000 a 15.000 psi. Tal técnica é comumente utilizada no 

topside, mas também pode ser aplicada no fundo do mar. Por vezes, é possível cortar 

em uma única passada as duas paredes do duto.  

Fios diamantados também são utilizados e consistem na passagem contínua de um fio 

encrustado em diamantes causando a abrasão do duto. Dependendo a quantidade e tipo 

de dutos a serem cortados, podem ser necessárias substituições do fio para continuidade 

da operação, tornando-a custosa e demorada.  

Ferramentas também indicadas para a desmobilização de dutos são as serras circulares 

(que cortam por movimento contínuo) e retas (por movimentos “vai e vem”, menos 

comuns). Elas são fixadas nos braços do ROV que, por sua vez, pode se fixar ao duto a 

ser cortado por meio de garras. A velocidade de corte e a vida útil da serra aplicada 

dependerão do material da serra e do material a ser cortado.  

Por fim, existem iniciativas de desenvolvimento de cisalhadoras hidráulicas para o corte 

de dutos submarinos (GORMAN, et al., 1998). Mais comumente utilizadas em oficinas 

e indústrias, estas máquinas podem ser adaptadas para uso subsea, sendo suspensas por 

guindastes e posicionadas para o corte. O ponto positivo de sua utilização é que seu uso 

não exige a substituição de consumíveis, possibilitando múltiplos cortes apenas com o 

reposicionamento da máquina, sem içá-la de volta para a embarcação de suporte. Seu 

corte, entretanto, produz uma superfície com irregularidades, que pode trazer risco aos 

trabalhadores no manuseio das seções içadas.  
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3. Panorama Institucional 

O presente capítulo apresenta uma revisão sobre o panorama institucional relacionado à 

desmobilização de instalações de produção offshore. Nele, são apresentadas as 

principais instituições internacionais e quadro normativo adotado globalmente, através 

de acordos vinculantes ou não, e diretrizes de instituições relevantes ao tema.  

É apresentado também o panorama institucional brasileiro, apontando os principais 

órgãos reguladores no tema de desmobilização de instalações, bem como as normas 

com impacto mais significativo em relação a esta atividade.  

Ao final, faz-se uma análise geral do panorama existente, sua evolução ao longo do 

tempo e seus impactos nas operações de desmobilização.  
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 3.1. Conferência das Nações Unidas sobre as Leis dos Mares 

(1958) - Conferência de Genebra de 1958 

Em 1958, entre 24 de Fevereiro e 27 de Abril, foi realizada a primeira Conferência das 

Nações Unidas sobre as Leis dos Mares. Tal evento simboliza a primeira aproximação 

das Nações Unidas rumo à definição de acordos vinculantes sobre o assunto. A tarefa 

que se buscava cumprir era “examinar as leis dos mares, considerando não apenas os 

aspectos legais, mas também técnicos, biológicos, econômicos e políticos do problema e 

consolidar os resultados do trabalho em uma ou mais convenções ou outro instrumento 

considerado apropriado” (TREVES, 2008). 

No âmbito desta Conferência, quatro convenções e um protocolo foram apresentados 

para assinatura aos países participantes. Foram eles: Convenção sobre o Mar Territorial 

e Zonas Contíguas (CTS); Convenção sobre o Alto Mar (CHS); Convenção sobre Pesca 

e Conservação dos Recursos Vivos do Alto Mar (CFCLR); Convenção sobre a 

Plataforma Continental (CCS) e um Protocolo Opcional sobre Resolução Compulsória 

de Disputas. A opção por desmembrar as resoluções em documentos distintos indica 

uma tentativa de atrair um maior número de países signatários, ao menos a alguma das 

Convenções, evitando a não adesão devida a pontos específicos tratados em cada uma. 

Para fins deste trabalho, apenas as Convenções sobre o Alto Mar e sobre a Plataforma 

Continental apresentam diretrizes a serem consideradas. Cabe ressaltar que, embora 

representado na Conferência, o Brasil não é signatário de nenhuma dessas duas 

Convenções.  

A Convenção sobre o Alto Mar (CHS – Convention on High Seas) estabelece que o 

Alto Mar deve ser considerado como toda a porção marítima não incluída no Mar 

Territorial e águas internas de um Estado. Desta forma, nenhum Estado pode restringir o 

exercício da liberdade sob as condições estabelecidas na Convenção (CHS) (UN, 1963). 

Esta liberdade inclui, para Estados costeiros ou não:  

 Liberdade de navegação 

 Liberdade de pesca 

 Liberdade de colocação de cabos e dutos submarinos 

 Liberdade de voo sobre o alto mar 
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Em seu artigo 26, a CHS estabelece que, na colocação de cabos ou dutos submarinos, o 

Estado em questão deve considerar os cabos e dutos já existentes no fundo do mar, 

garantindo que as possibilidades de reparo dos mesmos não sejam prejudicadas. Além 

disso, a Convenção indica que os Estados devem tomar as medidas necessárias para 

garantir que, caso os proprietários dos dutos em instalação causem danos aos pré-

existentes, os custos de reparo sejam devidamente cobertos.  

Complementando as definições da Convenção sobre o Alto Mar, a Convenção sobre a 

Plataforma Continental (CCS – Convention on the Continental Shelf) estabelece 

acordos sobre esta área, definida como “o leito marinho e subsolo das áreas adjacentes à 

costa, fora dos limites do mar territorial, em profundidade de 200m ou superior, onde as 

águas permitem a exploração dos recursos naturais ali presentes.” (UN, 1964). A 

Convenção reforça que os Estados costeiros, embora tenham o direito de tomar as 

devidas medidas para a exploração dos recursos naturais nas plataformas continentais, 

não podem impedir a colocação de cabos e dutos nestas áreas. Além disso, a exploração 

desses recursos não deve resultar em nenhuma interferência injustificável na navegação, 

pesca ou conservação dos recursos vivos do mar. Por fim, o 5º item do Artigo 5 

apresenta a diretriz mais relevante desta Conferência para fins deste trabalho:  

“Toda instalação abandonada ou em desuso deve ser 

completamente removida” (UN, 1964).  

É importante ressaltar que, embora a instalação de cabos e dutos submarinos tenha sido 

tratada separadamente quanto à instalação, nada é dito explicitamente sobre sua 

remoção.  

Como apontado por TREVES (2008), a importância da Conferência de Genebra de 

1958 e suas convenções é primordialmente histórica. A Convenção sobre as Leis dos 

Mares realizada posteriormente, em 1982, indica que as definições desta última devem 

prevalecer em relação às estabelecidas anteriormente, em 1958. Dessa forma, as 

Convenções de 1958 aplicam-se ainda, apenas, àqueles países signatários desta que 

optaram por não assinar o acordo posterior, estabelecido em 1982.  

Em adição, HAMZAH (2003) ressalta o contexto no qual ocorreu a Conferência de 

Genebra, reforçando que o Reino Unido e os Estados Unidos, atores relevantes na época 

da realização desta Conferência, eram potências mundiais na navegação e tinham 
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interesse na liberdade e segurança da navegação. Além disso, as estruturas offshore 

eram relativamente pequenas e em águas rasas, não apresentando grande dificuldade de 

remoção.  

 3.2. Convenção das Nações Unidas sobre as Leis dos Mares 

(1982) – 1982 UNCLOS  

Em 1982 foi aberta à assinatura dos países participantes a Convenção das Nações 

Unidas sobre as Leis dos Mares (United Nations Convention on the Law of the Sea – 

UNCLOS), entrando em vigor em Novembro de 1994. Como apontado por TREVES 

(2008), trata-se de um acordo vinculante sem precedentes e até hoje não replicado sobre 

a codificação e desenvolvimento progressivo de leis internacionais. Enquanto na 

Conferência de Genebra (1958) optou-se pela quebra dos assuntos em diferentes 

Convenções de forma a atrair a assinatura dos países participantes, a UNCLOS 1982 

adotou uma abordagem focada na negociação. Os instrumentos e procedimentos 

utilizados para a criação do documento que consolida as decisões buscavam sua 

definição por consenso, instituindo grupos de negociação para os tópicos conflitantes. O 

Brasil é signatário desta Convenção.  

A UNCLOS 1982 reúne em um único documento definições e diretrizes sobre o Mar 

Territorial, Zona Econômica Exclusiva, Plataforma Continental e Alto Mar, tratados em 

documentos distintos na Conferência de Genebra (1958).  

Ela traz algumas definições relevantes para este trabalho, a saber (UN, 1994): 

 Poluição do ambiente marinho: como a “introdução, pelo homem, direta ou 

indiretamente, de substâncias ou energia no ambiente marinho, incluindo 

estuários, que resultem o possam resultar em efeitos negativos aos recursos 

vivos e vida marinha, riscos à saúde humana, impedimento às atividades 

marinhas, incluindo pesca e outros usos legítimos do mar, prejuízo à qualidade 

no uso da água do mar ou redução às amenidades”.  
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 Alijamento
1
 (dumping): eliminação deliberada de resíduos ou outra matéria no 

mar por barcos, aviões, plataformas ou outras estruturas feitas pelo homem. Bem 

como a eliminação, no mar, de barcos, aviões, plataformas ou outras estruturas 

feitas pelo homem.  

O documento traz também a definição clara para delimitação do Mar Territorial, Zona 

Contígua, Zona Econômica Exclusiva, Plataforma Continental e Alto Mar. Tais limites 

são expressos na Figura 22 a seguir, de forma resumida: 

 

Figura 22 - Limites marítimos UNCLOS 1982. Fonte: Marinha do Brasil (2014) 

 Mar territorial: limite de 12 milhas náuticas medidas a partir da linha de base; 

 Zona Contígua: limite de 24 milhas náuticas medidas a partir da linha de base; 

 Zona Econômica Exclusiva (ZEE): limite de 200 milhas náuticas a partir da 

linha de base. Em toda esta extensão, o Estado costeiro tem soberania para 

                                                 

1
 Tradução de dumping utilizada no DECRETO Nº 87.566, DE 16 DE SETEMBRO DE 1982, que 

Promulga o texto da convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e 

Outras Matérias, concluída em Londres, a 29 de dezembro de 1972. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-87566-16-setembro-1982-437738-norma-

pe.html  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-87566-16-setembro-1982-437738-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-87566-16-setembro-1982-437738-norma-pe.html
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exploração, conservação e gestão dos recursos vivos e não vivos das águas, leito 

marinho e subsolo. A Convenção indica algumas liberdades asseguradas a todos 

os Estados, Costeiros ou não, dentre as quais encontra-se a de colocação de 

dutos e cabos submarinos, de maneira similar às definições da Conferência de 

Genebra (1958); 

 Plataforma Continental: limite de, no mínimo 200 e, no máximo, 350 milhas 

náuticas a partir da linha de base, referindo-se à porção de terra que vai da costa 

até o início da elevação continental, excluindo, portanto o solo da planície 

abissal. Segundo definição da UNCLOS 1982, o Estado Costeiro tem soberania 

na exploração dos recursos naturais do leito e subsolo nesta área. A liberdade de 

colocação de dutos e cabos submarinos é assegurada aos outros estados, tal qual 

na ZEE.   

Os artigos 60 e 80 tratam, respectivamente, de instalações e estruturas na Zona 

Econômica Exclusiva e Plataforma Continental. Neles, lê-se que “instalações e 

estruturas abandonadas ou em desuso devem ser removidas de forma a garantir 

segurança na navegação, levando em conta os padrões internacionais geralmente aceitos 

estabelecidos por organização internacional competente. Tal remoção deve considerar 

também a pesca, proteção do ambiente marinho e direitos e deveres de outros Estados. 

Publicidade apropriada deve ser dada à profundidade, posição e dimensão de todas as 

instalações ou estruturas não removidas completamente” (UN, 1994).  

O artigo 208 trata da poluição no leito marinho, indicando que os Estados Costeiros 

devem “adotar leis e regulamentações de forma a prevenir, reduzir e controlar a 

poluição do ambiente marinho” e que tais medidas “não devem ser menos efetivas que 

as regras, padrões, práticas e procedimentos internacionais”.  

Em especial sobre o alijamento (dumping), a Convenção, em seu artigo 210, indica que 

“os Estados devem adotar leis e regulamentações de forma a prevenir, reduzir e 

controlar a poluição no ambiente marinho causada pelo alijamento”. Os Estados devem 

também, “por meio de organizações internacionais competentes ou conferências 

diplomáticas, estabelecer regras, padrões, práticas e procedimentos internacionais e 

regionais”. Cabe aos Estados Costeiros a permissão, regulação e controle do alijamento 

realizado em sua Zona Econômica Exclusiva, por meio de leis e regulamentações que 

não devem ser menos efetivas que os padrões e normas globais. 



42 

 

Pelo descrito nos três últimos parágrafos, é possível notar uma abordagem menos 

restritiva da UNCLOS 1982 em relação à Conferência de Genebra de 1958. A 

obrigatoriedade da remoção completa de estruturas dá lugar à necessidade do 

atendimento de padrões internacionais, bem como o alijamento e a prevenção, redução e 

controle da poluição. Como apontado por HAMZAH (2003), tal abordagem pode ter 

sido motivada pelos seguintes fatores: as instalações offshore tornavam-se maiores e 

mais complexas de serem totalmente removidas, bem como o custo para sua remoção 

passava a ser mais significativo. Além disso, descobertas de óleo e gás em águas mais 

profundas do Mar do Norte, no Reino Unido, faziam com que este importante ator na 

Convenção buscasse um tratamento diferencial entre as estruturas de águas rasas e 

profundas.  

 

 3.3. A International Maritime Organization (IMO) – Resolução 

A.672(16) de 1989, Convenção (1972) e Protocolo (1996) de Londres 

A International Maritime Organization (IMO) é uma agência especializada da 

Organização das Nações Unidas responsável pela segurança na navegação e prevenção 

de poluição do mar por navios. Para isso, desenvolve padrões globais e coordena 

trabalhos intergovernamentais que levam à definição de Convenções, criando um 

arcabouço regulatório no assunto. Os Estados Membros são responsáveis pela 

implementação e aplicação deste arcabouço em nível nacional (IMO, 2014).  

A criação de recomendações (na forma de padrões, códigos e diretrizes), bem como a 

coordenação de Convenções se dá por meio de Comitês e Sub-Comitês que compõem a 

organização. Tais recomendações não têm caráter vinculante, no entanto, muitas vezes 

são incorporadas na criação de leis nacionais por Estados (Membros ou não) ou na 

elaboração de Convenções.  

As Convenções, por sua vez, possuem caráter vinculante para os países signatários. O 

trabalho tem início na elaboração de uma proposta inicial, por um Comitê ou 

Subcomitê, submetida a uma conferência na qual participam os Estados membros das 

Nações Unidas. Nesta conferência, uma versão final do documento é gerada e 

submetida aos Estados para a ratificação. Quando os requisitos definidos para a 
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validação do documento são atingidos, suas definições entram em aplicação para os 

países signatários.  

Para os objetivos deste trabalho, atenção especial deve ser dada aos seguintes 

documentos: 

 Resolução IMO A.672(16), adotada em 1989 – “Diretrizes e Padrões para 

Remoção de Instalações e Estruturas Offshore na Plataforma Continental e Zona 

Econômica Exclusiva”  

 Convenção (1972) e Protocolo (1996) de Londres – Convenção de 1972 sobre 

“Prevenção à Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e outros Materiais”, 

que entrou em vigor em 1975 e foi modernizada (e eventualmente, será 

substituída) pelo Protocolo de 1996, em vigor desde 2006.  

Eles serão analisados nos itens a seguir.  

 3.3.1. Resolução IMO A.672(16) de 1989 

A Resolução IMO A.672(16) apresenta “Diretrizes e Padrões para Remoção de 

Instalações e Estruturas Offshore na Plataforma Continental e Zona Econômica 

Exclusiva”. Este documento representa os “padrões internacionais geralmente aceitos” 

indicados na 1982 UNCLOS (vide item anterior sobre esta convenção). Dessa forma, 

buscou-se preencher a lacuna técnica então existente, apontando práticas indicadas para 

a remoção de instalações e estruturas offshore.  

A Resolução indica que as instalações devem ser removidas exceto quando a não-

remoção ou remoção parcial estiverem de acordo com as diretrizes e padrões 

estabelecidos. A decisão deve ser tomada caso a caso, considerando as seguintes 

questões (IMO, 1989): 

 Efeito potencial na segurança da navegação ou outros usos; 

 Deterioração de material e efeitos futuros; 

 Potencial efeito no ambiente marinho, incluindo a vida marinha; 

 Riscos de mudança na localização; 

 Custos, viabilidade técnica e riscos de acidentes aos operadores; 

 Determinação de novo uso ou justificativa razoável. 
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As recomendações na Resolução A.672(16) para a remoção incluem: 

 Remoção de estruturas instaladas antes de 1998: quando a LDA for inferior a 75 

m e a estrutura pesar menos de 4000 ton. a remoção deve ser completa. 

 Remoção de estruturas instaladas após 1998: quando a LDA for inferior a 100 m 

e a estrutura pesar menos de 4000 ton. a remoção deve ser completa. 

 Exceções: novos usos para estrutura no local (p.ex. desenvolvimento de vida 

marinha, recifes artificiais), interferência excessiva no ambiente marinho para a 

remoção, inviabilidade técnica, riscos e custos excessivos.  

 A remoção parcial deve garantir liberdade de navegação para não menos de 55m 

acima da estrutura remanescente. 

 Após 01/01/1998, nenhuma instalação ou estrutura deve ser colocada na 

plataforma continental ou ZEE a não ser que seu projeto e construção permitam 

sua remoção completa após o desuso.  

Caberá ao Estado Costeiro a autorização para o abandono (total ou parcial) de estruturas 

no solo marinho. Para tal, é necessária a identificação das condições de abandono, a 

definição de um plano específico de monitoramento e publicação da posição, 

dimensões, profundidade.  

Com base na análise realizada percebe-se que, embora defina alguns padrões mínimos 

sobre a remoção de instalações, a Resolução não entra em detalhes sobre os critérios de 

decisão para adoção de exceções. É importante ressaltar também que, como Resolução, 

não possui caráter vinculante. No entanto, há de se considerar sua menção, ainda que 

implícita, na 1982 UNCLOS, por sua vez, vinculante.  

 3.3.2. Convenção (1972) e Protocolo (1996) sobre Prevenção 

da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e outras Matérias - 

Londres 

A Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e 

outras Matérias, de 1972, é um acordo vinculante que define diretrizes sobre o 

alijamento no ambiente marinho. Ela foi modernizada e complementada pelo Protocolo 
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de 1996, que entrou em vigor no ano de 2006. O Brasil é signatário apenas da 

Convenção, não participando do Protocolo de 1996. A Figura 23 abaixo exibe países 

membros da Convenção e do Protocolo.  

 

Figura 23 - Membros da Convenção (Amarelo) e do Protocolo (Verde) de Londres e Não Membros 

(Vermelho). Fonte: Adaptado de http://www.imo.org, consultado em Novembro/2014. 

Em ambos os documentos o alijamento (dumping) é identificado como (UN, 1977; UN, 

1996): 

 A disposição deliberada no mar de resíduos ou outra matéria a partir de 

embarcações, aeronaves, plataformas ou outras estruturas feitas pelo homem; 

 A disposição deliberada no mar de embarcações, aeronaves, plataformas ou 

outras estruturas feitas pelo homem. 

Não são considerados alijamento a disposição de resíduos ou outra matéria derivada de 

operações normais de embarcações, aeronaves, plataformas ou outras estruturas no mar 

e seus equipamentos (este assunto é tratado por uma Convenção específica, a 

MARPOL
2
); bem como a disposição de matérias para outros propósitos que não apenas 

o alijamento.  

Ambos os documentos, a Convenção e o Protocolo, indicam que cabe aos Membros a 

definição de autoridade responsável pela emissão de autorização para alijamento de 

                                                 

2
 Disponível em: http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-

Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-%28MARPOL%29.aspx  

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-%28MARPOL%29.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-%28MARPOL%29.aspx
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matéria no mar, manutenção de registros sobre os alijamentos realizados e 

monitoramento das condições do mar em relação aos alijamentos realizados. É 

ressaltado que os Membros localizados em uma mesma região geográfica, com 

características similares, devem buscar a realização de esforços regionais para a 

aplicação das diretrizes a tal região. Esta cooperação deve considerar, em especial, o 

monitoramento e pesquisas científicas.  

O Protocolo de 1996 acrescenta à definição de alijamento (dumping) os seguintes itens 

(UN, 1996): 

 Armazenamento de resíduos ou outra matéria no leito marinho e subsolo 

oriundos de embarcações, aeronaves, plataformas e outras estruturas feitas pelo 

homem; 

 Abandono total ou parcial (toppling) de plataformas ou outras estruturas feitas 

pelo homem no mar, com o propósito único de eliminação.  

O documento exclui também da definição de alijamento o abandono de matérias (tais 

como dutos e dispositivos de pesquisa) posicionadas no leito marinho com propósito 

além da eliminação. 

Apresenta ainda, complementando a Convenção, os conceitos do “princípio da 

precaução” para a proteção ambiental do alijamento de resíduos e outras matérias no 

mar; e do “poluidor pagador”, indicando que os custos da poluição devem ser pagos por 

aquele que a promove.  

Por fim, a diferença mais significativa entre a Convenção de 1972 e seu Protocolo de 

1996 é que a primeira adota 3 listas: uma para resíduos e outras matérias cujo 

alijamento no mar é proibido, uma para substâncias que necessitam uma permissão 

especial e uma para substâncias que necessitam apenas de uma permissão geral prévia. 

Enquanto isso, o Protocolo adota o sistema de “listagem reversa”, isto é, todo o 

alijamento de resíduos é proibido, exceto para os resíduos e outras matérias 

apresentados em seu Anexo 1.  

A lista de materiais da Convenção de Londres (1972) cujo alijamento é proibido exclui 

explicitamente deste grupo, em seu Anexo I.11.d, embarcações e plataformas ou outras 
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estruturas feitas pelo homem. Deve-se, no entanto, retirar todo material que possa vir a 

flutuar e contribuir para a poluição marinha.  

É valido ressaltar que constam no Anexo 1 do Protocolo de Londres “embarcações e 

plataformas ou outras estruturas feitas pelo homem no mar”. Para que seja elegível ao 

alijamento, todo o material flutuante bem como substâncias poluentes aderidas devem 

ser removidas. Na realização do alijamento, o material não poderá constituir obstáculo à 

pesca ou à navegação.   

No âmbito da Convenção e do Protocolo de Londres, os países Membros apresentam 

anualmente um relatório sobre as atividades de alijamento realizadas, bem como as 

condições, quantidade, tipo, localização e outras informações relevantes. O último 

relatório disponível encontra-se na página da IMO direcionada ao Protocolo de Londres, 

em: 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/LCLP/Reporting/annual/Documents/Final

%20report%202010.pdf  (consultado em Agosto/2014).  

 3.4. Programa de Mares Regionais (Regional Seas Programme) 

A criação de iniciativas regionais para tratamento de ambientes marinhos de 

características similares dentro de uma mesma região geográfica é indicada pela 

Convenção de Londres (1972) em seu artigo VIII. Ao longo do tempo, algumas 

iniciativas (independentes ou não em relação a ONU) foram criadas.  

O Programa de Mares Regionais (ou RSP, em sua sigla em inglês) é uma iniciativa da 

UNEP (United Nations Environment Programme) que busca assistir programas 

regionais com foco na proteção do ambiente marinho a cumprirem com suas 

responsabilidades em relação aos assuntos prioritários identificados nas reuniões da 

UNEP. 

O Programa de Mares Regionais (RSP) cobre 18 regiões do mundo, constituindo uma 

iniciativa global para a proteção dos ambientes marinho e costeiros nas seguintes 

regiões: Antártico, Ártico, Báltico, Mar Negro, Mar Cáspio, África Oriental, Mares do 

Leste Asiático, Mediterrâneo, Atlântico Nordeste, Pacífico Nordeste, Pacífico Noroeste, 

Pacífico, Mar Vermelho e Golfo do Aden, área do ROPME (Regional Organization for 
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the Protection of the Marine Environment), Mares do Sul Asiático, Pacífico Sudeste, 

África Oriental, e Grande Mar do Caribe (para acessar informações sobre cada 

programa, consultar (UNEP, 2014)). 

Muitos destes programas são coordenados pela própria UNEP. Alguns, porém, são 

programas independentes, mas que contam com a colaboração da Organização. Dos 18 

programas existentes, 14 adotaram convenções legalmente vinculantes (UNEP, 2014).  

Dentre as iniciativas regionais, pode-se destacar a da região do Atlântico Nordeste, 

abrangida na Convenção OSPAR (Oslo-Paris, 1992), ilustrada na Figura 24. Esta área 

inclui: Águas Árticas, Grande Mar do Norte, Mares Célticos, Baía de Biscay e Costa 

Ibérica e Atlântico, conforme a figura abaixo.  

 

Figura 24- Região de abrangência da Convenção OSPAR. Fonte: http://www.mwg.utvinternet.com, 

consultado em Agosto/2014. 

 

A área abrangida pela Convenção OSPAR tem mais de 50.000 km de dutos e linhas 

instalados para o transporte de óleo e gás e aproximadamente 1300 instalações offshore 

(OSPAR, 2010). 
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 3.4.1. Convenção para a proteção do ambiente marinho do 

Atlântico Nordeste (1992) – Convenção OSPAR  

A Convenção para a proteção do ambiente marinho do Atlântico Nordeste, ou 

Convenção OSPAR (que tem origem na junção de “Oslo” e “Paris”) foi aberta para 

assinatura em Setembro de 1992 aos países signatários das Convenções realizadas em 

Oslo e Paris. Seus membros incluem países da costa oeste europeia e alguns Estados do 

interior, totalizando 15 signatários. O acordo é vinculante e o Brasil não faz parte dos 

países signatários.  

A Convenção unifica, atualiza e complementa as diretrizes definidas em 1972, na 

Convenção de Oslo sobre alijamento (“dumping”) e em 1974 sobre fontes de emissão 

situadas em terra e indústria offshore na Convenção de Paris. A OSPAR encontra-se 

alinhada às definições da 1982 UNCLOS, tratando-se de um esforço de cooperação 

regional para a proteção e preservação do ambiente marinho. Ela é guiada pela 

“abordagem ecossistêmica” e pelos princípios estabelecidos nas Conferências das 

Nações Unidas em Estocolmo (1972) e no Rio de Janeiro (1992): “Precaução”, 

“Poluidor Pagador”, “Melhor Técnica Disponível” e “Melhor Prática Ambiental”. As 

definições, conforme estabelecidas na página web da OSPAR (http://www.ospar.org/ ), 

são: 

 Abordagem ecossistêmica: gestão integrada das atividades humanas com base 

no melhor conhecimento científico disponível sobre o ecossistema e sua 

dinâmica, de modo a identificar e agir sobre as influências que são fundamentais 

para a saúde dos ecossistemas marinhos, conseguindo assim o uso sustentável de 

bens e serviços do ecossistema e manutenção da integridade do ecossistema. 

 Precaução: define que medidas preventivas devem ser tomadas quando houver 

motivos razoáveis para suspeitar que as atividades humanas podem provocar 

riscos para a saúde humana, prejudicar os recursos biológicos e os ecossistemas 

marinhos, trazer prejuízo a amenidades ou interferir com outras utilizações 

legítimas do mar, mesmo quando não há nenhuma evidência conclusiva de uma 

relação causal. A falta de evidência científica absoluta não deve adiar a ação 

para proteger o ambiente marinho. O princípio indica que a postergação da 

tomada de ações pode, no longo prazo, ser mais oneroso para a sociedade e 

natureza e poderia comprometer as necessidades das gerações futuras.  

http://www.ospar.org/
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 Poluidor Pagador: princípio que indica que os custos da prevenção, controle e 

medidas de redução da poluição devem ser pagos pelo agente poluidor. Tal 

princípio é implementado, principalmente, por instrumentos de comando e 

controle, podendo também ser aplicado por mecanismos de mercado.  

 Melhor Técnica Disponível (Best Available Technique – BAT): o último estágio 

de desenvolvimento (estado da arte) de processos, instalações ou métodos de 

operação que demonstre a aptidão prática de uma determinada medida de 

redução das descargas, emissões e resíduos. 

 Melhor Prática Ambiental (Best Environmental Practice – BEP): a aplicação da 

combinação mais adequada de medidas e estratégias de controle ambiental. 

A definição de “poluição” encontra-se alinhada ao estabelecido pela 1982 UNCLOS. A 

definição de “alijamento” (dumping) utilizada pela OSPAR, no entanto, é um pouco 

mais restrita. Ela inclui como “alijamento” a eliminação deliberada no meio marítimo 

de resíduos ou outras matérias por embarcações ou aeronaves, por instalações offshore 

bem como a eliminação de embarcações e aeronaves, instalações offshore e dutos 

offshore.  Nesse sentido, explicita a não inclusão na definição de “alijamento” da: 

 Eliminação de matérias de acordo com a Convenção Internacional para 

Prevenção à Poluição por embarcações (MARPOL 1973), modificada pelo 

Protocolo de 1978 ou outra lei internacional sobre resíduos resultantes da 

operação normal de embarcações, aeronaves instalações offshore; 

 Disposição de material com algum propósito além de eliminação, considerando 

que tal disposição tem finalidade distinta daquela à qual o material foi 

originalmente projetado ou construído; 

 Para efeito do Anexo III (que trata da prevenção e eliminação da poluição por 

fontes offshore), o abandono, total ou parcial, de instalações e dutos offshore 

fora de utilização, em acordo com as determinações desta Convenção ou outra 

lei internacional relevante.  

Para o contexto deste trabalho cabe, portanto, ressaltar a diferença feita pela Convenção 

entre a expressão “alijamento” (dumping) e o abandono, segundo definições da 

Convenção, de estruturas e dutos offshore fora de utilização.  
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O Anexo “III - Prevenção e eliminação da poluição por fontes offshore” discorre 

especificamente sobre o abandono total ou parcial de estruturas e dutos offshore fora de 

utilização (não se referindo a embarcações e aeronaves). Ele define que tal ação só pode 

ser realizada mediante a permissão de autoridade competente no Estado signatário, 

segundo necessidade. Cabe ao Estado participante garantir que as autoridades, ao 

concederem tal autorização, implementem as decisões e recomendações cabíveis e de 

acordo com a Convenção. Quando respeitadas as definições deste Anexo, a disposição 

deste tipo de matéria não é considerada, portanto, alijamento.  

O Anexo III indica que a autorização para o abandono não deve ser dada caso a 

estrutura contenha substâncias que tragam risco à saúde humana e ao ecossistema 

marinho, dano a amenidades ou interferência com outros usos do oceano. Além disso, 

após o primeiro dia de 1998, qualquer país participante que opte por autorizar o 

abandono de estrutura ou duto offshore deve informar aos outros participantes, 

apresentando justificativa. Por fim, todos os participantes acordam também em manter 

um registro de todas as instalações e dutos abandonados de acordo com as provisões do 

documento, datas, localização e métodos utilizados.  

O anexo indica, ainda, que a disposição de instalações e dutos offshore em área marinha 

para propósitos distintos daqueles para os quais foram inicialmente projetados 

(poderíamos indicar, por exemplo, a criação de recifes artificiais), requer autorização ou 

regulação de entidade responsável em cada Estado participante. Além disso, deve 

cumprir com as diretrizes e definições vigentes definidas Comissão OSPAR. 

 3.5. O Quadro normativo Brasileiro 

No Brasil, os planos de desmobilização são apresentados às autoridades responsáveis 

pela regulação e fiscalização das atividades petrolíferas offshore, em especial a ANP e o 

IBAMA, sendo, neste último, tratada dentro do processo de licenciamento ambiental 

(GAS, 2014). O plano é também apresentado a outras entidades reguladoras, conforme 

necessidade. 

Embora ainda exista espaço para uma regulamentação mais completa e diretrizes mais 

específicas, a criação de um arcabouço normativo brasileiro parece avançar: a última 
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Resolução ANP sobre o assunto é recente, datando de 24/04/2014. Um detalhamento do 

quadro normativo brasileiro no setor do petróleo é apresentado em COSTA (2012).  

Como base para todo o arcabouço normativo nas questões ambientais, cabe mencionar a 

Lei 6.938, de 1981, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental (BRASIL, 1981). A lei 

indica os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 

e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público como 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental e constituintes do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Nesse contexto, fica o Conselho de Governo 

definido como órgão superior, com função de assessorar o Presidente da República na 

formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e 

os recursos ambientais. Cabe ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a 

atuação consultiva e deliberativa, assessorando, estudando e propopondo ao Conselho 

de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos 

naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis 

com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 

Os órgãos executores, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

Instituto Chico Mendes, incumbidos de executar e fazer executar a política e as 

diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas 

competências. 

Cabe também mencionar a Portaria MMA 442/2011, que dispõe sobre procedimentos 

para o licenciamento ambiental federal de atividades e empreendimentos de exploração 

e produção de petróleo e gás natural no ambiente marinho e em zona de transição terra-

mar (MMA, 2011). Nesta portaria são detalhados os procedimentos para licenciamento 

das principais etapas da atividade de exploração de petróleo, incluindo pesquisa sísmica, 

perfuração de poços, produção e escoamento de óleo e gás e Testes de Longa Duração. 

A portaria não inclui, entretanto, diretrizes sobre a fase de desmobilização.   

As principais resoluções que guiam o processo de desmobilização no país, que serão 

apresentadas a seguir, são: 
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 Resolução CONAMA 23/94 

 Resolução CONAMA 237/97 

 Resolução CONAMA 350/04 

 Resolução ANP 27/06 

 Resolução ANP 25/14 

 3.5.1. CONAMA e suas resoluções (23/94, 237/97 e 350/04) 

Cabe ao CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), como órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, o estabelecimento de 

normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras, bem como a definição de normas, critérios e padrões relativos ao controle e 

à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos 

ambientais. As resoluções relevantes para o tema deste trabalho são apresentadas a 

seguir.  

A Resolução CONAMA 23/94 apresenta critérios específicos do licenciamento 

ambiental para exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural. Ela 

apresenta em seu Art. 5o as licenças necessárias a estas atividades, a saber: 

“I - LICENÇA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO - LPper, 

autorizando a atividade de perfuração e apresentando, o 

empreendedor, para a concessão deste ato, Relatório de 

Controle Ambiental - RCA, das atividades e a delimitação da 

área de atuação pretendida;  

II - LICENÇA PRÉVIA DE PRODUÇÃO PARA PESQUISA - 

LPpro, autorizando a produção para pesquisa da viabilidade 

econômica da jazida, apresentando, o empreendedor, para a 

concessão deste ato, o Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA;  

III - LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, autorizando, após a 

aprovação do EIA ou RAA e contemplando outros estudos 

ambientais existentes na área de interesse, a instalação das 

unidades e sistemas necessários à produção e ao escoamento;  
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IV - LICENÇA DE OPERAÇÃO  -  LO,  autorizando,  após  a  

aprovação  do Projeto  de Controle  Ambiental  - PCA,  o  início  

da  operação  do  empreendimento  ou  das  unidades, 

instalações e sistemas integrantes da atividade, na área de 

interesse.” 

(CONAMA, 1994) 

A Resolução CONAMA 23/94 apresenta também, em seu Art. 6º, cada um dos 

elementos supracitados: 

“I – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  -  EIA  e  respectivo  

RIMA,  de  acordo  com  as diretrizes gerais fixadas pela 

Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986;  

II - RELATÓRIO DE CONTROLE  AMBIENTAL  -  RCA,  

elaborado  pelo  empreendedor, contendo  a  descrição  da  

atividade  de  perfuração,  riscos  ambientais,  identificação  

dos impactos e medidas mitigadoras;  

III - ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL  -  EVA,  

elaborado  pelo  empreendedor, contendo plano de 

desenvolvimento da produção para a pesquisa pretendida, com 

avaliação ambiental e indicação das medidas de controle a 

serem adotadas;  

IV - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL - RAA, 

elaborado pelo empreendedor, contendo  diagnóstico  ambiental  

da  área  onde  já  se  encontra  implantada  a  atividade, 

descrição dos novos empreendimentos ou ampliações, 

identificação e avaliação do impacto ambiental e medidas 

mitigadoras a serem adotadas, considerando a introdução de 

outros empreendimentos;  

V - PROJETO  DE  CONTROLE  AMBIENTAL  -  PCA,  

elaborado  pelo  empreendedor, contendo os projetos executivos 
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de minimização dos impactos ambientais avaliados nas fases da 

LPper, LPpro e LI, com seus respectivos documentos.” 

(CONAMA, 1994) 

É interessante ressaltar que não há uma licença específica relativa à desmobilização. A 

consideração da fase final da vida do empreendimento e seus impactos devem ser 

consideradas no Estudo de Impacto Ambiental – EIA, necessário ao licenciamento.  

A Resolução 350/04 apresenta diretrizes sobre o licenciamento ambiental específico das 

atividades de aquisição de  dados  sísmicos  marítimos  e em zonas de transição 

(CONAMA, 2004). 

A Resolução CONAMA 237/97 apresenta a Licença Ambiental e o processo de 

Licenciamento Ambiental como processo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 

atividades potencialmente poluidoras. Como atividade efetiva ou potencialmente 

poluidora, a exploração de petróleo e gás offshore requer a realização prévia de estudo 

de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente.  

Em seu Art. 4º, esta resolução define o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, como o órgão 

responsável para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional localizadas ou 

desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na 

plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em 

unidades de conservação do domínio da União (CONAMA, 1997). Dessa forma, as 

questões ambientais relacionadas à desmobilização de estruturas offshore são 

acompanhadas pelo IBAMA.  

 3.5.2. A ANP e suas resoluções (25/02, 27/06 e 25/14) 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é o órgão 

regulador das atividades que integram a indústria do petróleo e gás natural e a dos 

biocombustíveis no Brasil. A ANP é responsável pela execução da política nacional 

para o setor energético do petróleo, gás natural e biocombustíveis e tem, como uma de 
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suas finalidades, o estabelecimento de regras por meio de portarias, instruções 

normativas e resoluções para o funcionamento das indústrias e do comércio de óleo, gás 

e biocombustíveis. Cabe à instituição também a fiscalização, garantindo o cumprimento 

das normas diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos (2014). 

A Resolução ANP 25/02, que revoga a Portaria nº 176 de 29 de outubro de 1999, 

apresenta procedimentos a serem adotados no abandono de poços de petróleo e/ou gás. 

Seu objetivo é “assegurar o perfeito isolamento das zonas de petróleo e/ou gás e 

também dos aquíferos existentes, prevenindo:  

a migração dos fluidos entre as formações, quer pelo poço, quer 

pelo espaço anular entre o poço e o revestimento; e a migração 

de fluidos até a superfície do terreno ou o fundo do mar.”  

(ANP, 2002) 

A Resolução apresenta procedimentos para o abandono de poços, em terra e no mar, em 

caráter temporário (quando há interesse em retornar ao poço por algum motivo) e 

permanente. Ela se aplica às fases de Exploração, para a qual o abandono deverá ser 

apenas notificado à agência, e de Produção, para a qual é necessária sua autorização 

escrita.  

O isolamento é realizado por meio de barreiras que podem ser: 

 Líquida: apresentando coluna com pressão hidrostática suficiente para impedir o 

fluxo; 

 Sólida consolidada: formada por material que não se deteriora com o tempo, 

normalmente tampões de cimento; 

 Sólida mecânica: barreira temporária, geralmente formada por válvulas ou 

tampões mecânicos.  

As Resoluções ANP 27/06 e 25/14 tratam, respectivamente, da Desativação de 

Instalações e Devolução de áreas na fase de Produção e na fase de Exploração. Ambas 

apresentam Regulamentos Técnicos com procedimentos e instrumentos a serem 

adotados no momento da desativação. Os dois regulamentos fazem uso de instrumento 
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de planejamento e de apresentação das atividades executadas, conforme Tabela 4 

abaixo: 

Tabela 4 - Resoluções ANP e seus instrumentos. Fonte: o autor. 

Instrumentos / Resoluções ANP 27 / 2006 ANP 25 / 2014 

Planejamento PROGRAMA DE 

DESATIVAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES 

PLANO DE 

DEVOLUÇÃO DE 

ÁREAS 

Apresentação do executado RELATÓRIO FINAL DE 

DESATIVAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES 

RELATÓRIO FINAL DE 

DEVOLUÇÃO 

 

Nos dois instrumentos de planejamento apresentados são requeridas descrições das 

atividades planejadas para a recuperação ambiental, incluindo procedimentos de 

limpeza, remediação dos impactos causados pela atividade e pela desativação em si. As 

duas resoluções preveem a possibilidade da remoção parcial quando houver justificativa 

(p.ex. técnica, ambiental ou de segurança). Os requisitos diferem entre cada uma delas. 

Para a desativação de unidades em fase de exploração são solicitadas análises de riscos 

das atividades e definição de medidas preventivas. Os requisitos de remoção são:  

 Instalações em profundidade inferior a 80 metros devem ser cortadas 20 metros 

abaixo do fundo do mar em áreas sujeitas a processos erosivos ou no nível do 

mar quando estes não existirem; 

 Instalações em profundidade superior a 80 metros, quando não removidas 

completamente, deverão de cortadas de forma a garantir, no mínimo, 80 metros 

de LDA livre; 

Para a desativação de unidades em fase de operação: 

 Instalações de Produção pesando até 4.000 ton no ar, excluídos o convés e a 

superestrutura, deverão ser retiradas totalmente em lâmina d'água até 80 metros, 

devendo ser cortadas a 20 metros abaixo do fundo em áreas sujeitas a processos 

erosivos e o fundo do mar deve ser limpo de toda e qualquer sucata. Na ausência 

de processos erosivos, as instalações poderão ser cortadas ao nível do fundo 

(ANP, 2006). ; 
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 Quando a remoção total não foi possível, a instalação deverá ser cortada de 

forma a deixar uma lâmina d'água livre de, ao menos, 55 metros.  

Como se pode perceber, salvo a diferença de profundidade de 100 para 80 metros, esta 

resolução aproxima-se do indicado na Resolução IMO A.672(16) de 1989, sendo um 

pouco menos restritiva.  

A resolução prevê, inclusive, a utilização de Instalações de Produção (ou parte delas) 

para a criação de recifes artificiais. Para isso, é necessária a aprovação de Autoridade 

Marítima e Ambiental.  

Por fim, algumas definições apresentadas na Resolução ANP 27/06 merecem destaque 

para este trabalho:  

“a) Sistema de Produção – É o conjunto de instalações 

destinadas a promover a coleta, a separação, tratamento, 

estocagem e escoamento dos fluidos produzidos e movimentados 

em um campo de petróleo ou gás natural; 

b) Sistema de Produção Marítimo – Sistema de produção 

instalado no mar; 

c) Instalação de Produção – É todo e qualquer equipamento ou 

tubulação, ou conjunto destes que integre um sistema de 

produção; 

d) Recuperação ambiental – É o processo de recomposição de 

áreas degradadas, realizado de acordo com as condições 

fixadas pela legislação em vigor; 

e) Desativação de Instalações de Produção – É 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; 
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f) Abandono de Campo – É o processo que compreende 

abandono de poços, Desativação e alienação ou reversão de 

todas as Instalações de Produção.” 

(ANP, 2006) 

Vale ressaltar que, segundo a definição de Instalação de Produção, os dutos e linhas 

estariam incluídos, sendo, portanto, parte integrante de um Sistema de Produção. Em 

nenhum momento nas resoluções a palavra “desmobilização” é utilizada, sendo referida 

por “desativação”. 

 

 3.6. Análise do Panorama Institucional 

A Figura 25 abaixo exibe uma disposição temporal das principais diretrizes e acordos 

sobre a desmobilização no Brasil e no mundo. É possível perceber que a preocupação 

com o tema apresentou crescimento a partir da década de 70/80, havendo uma evolução 

significativa no panorama institucional. A legislação brasileira se desenvolve nas 

décadas subsequentes, já sendo influenciada pelo arcabouço existente. 
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Figura 25 - Linha do tempo - panorama institucional. Fonte: o autor 

 

HAMZAH (2003) aponta alguns motivos para a crescente preocupação com o tema da 

desmobilização ao redor do mundo. Em primeiro lugar, o amadurecimento de números 

cada vez maiores de campos de óleo e gás ao redor do mundo passa a levantar questões 

sobre as responsabilidades e boas práticas para operacionalização das atividades. Em 

segundo, os custos a serem incorridos para a remoção e descarte de todo o material 

mostram-se cada vez mais significativos, em especial tratando-se de grandes estruturas e 

em lâminas d’água cada vez mais profundas, possibilitadas pelo avanço tecnológico. 

Em terceiro lugar, as preocupações ambientais crescentes com o ambiente marinho, que 

se traduziam em pressões para adoção de normas cada vez mais restritivas nos Estados 

costeiros em relação à desmobilização de instalações. Por fim, a garantia da navegação 

livre e segura, levando a uma atuação da IMO de forma a desenvolver diretrizes 

técnicas para a remoção de estruturas inutilizadas de forma a cumprir com este objetivo.  

A Tabela 5 busca resumir o Panorama Institucional, apresentando as principais 

diretrizes originadas em cada arcabouço. A primeira questão a se notar, reforçada pela 

linha do tempo exposta acima, é a evolução dos assuntos tratados nos acordos 
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internacionais. Os primeiros conjuntos de diretrizes, como as da Conferência de 

Genebra de 1958 e UNCLOS 1982, apresentavam um foco maior na conceituação de 

elementos (definição de alijamento, de plataforma continental, etc.). Desta forma, foi 

criada a base para diretrizes subsequentes. A partir disso, a criação de requisitos 

técnicos, como a Resolução IMO A.672(16) de 1989 pôde detalhar os resultados a 

serem perseguidos quando o alijamento fosse de fato a solução adotada. Deve-se 

ressaltar, ainda, a complementariedade entre a Resolução IMO e as disposições da 

Convenção e Protocolo de Londres. Enquanto a primeira definiu os requisitos, as duas 

últimas dão foco a quais materiais seriam elegíveis ao alijamento.  

Considerando os objetivos deste trabalho, é importante chamar atenção ao fato de que 

nenhuma das normas e diretrizes analisadas apresenta tratamento diferenciado para 

dutos e linhas em relação ao restante das instalações de produção offshore. Nas vezes 

em que estes equipamentos aparecem explicitamente, são sempre mencionados como 

integrantes do conjunto de instalações e tratados como tal em relação aos requisitos 

dispostos.  
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Tabela 5-Resumo do Panorama Institucional.  

Quadro Normativo Vinculante Alijamento/Remoção de instalações 
Linhas e 

dutos 

Possibilidade 

de criação de 

recifes 

artificiais 

Registros Abrangência Brasil é signatário 

Conferência de 

Genebra de 1958 
Sim Remoção completa. Abandono total ou parcial não são permitidos.  

Não há 

indicação 

específica 

Não - 
Global - 57 

signatários 
Não 

1982 UNCLOS  Sim 

Remoção/abandono (total ou parcial) de forma a cumprir com padrões 

internacionais estabelecidos. Estados costeiros podem definir as normas de 

abandono garantindo que não sejam menos efetivas que os padrões 

internacionais. 

Não há 

indicação 

específica 

Não - 
Global - 157 

signatários 
Sim 

 Convenção de Londres 

(1972)  
Sim 

Apresenta listas de materiais para alijamento: proibido; permissão especial; 

permissão geral prévia. Exclui da lista de proibição o alijamento de embarcações 

e plataformas ou outras estruturas feitas pelo homem 

Não há 

indicação 

específica 

Sim 

Registro dos alijamentos 

difundido entre 

Membros 

Global - 87 

signatários 
Sim 

Resolução IMO 

A.672(16) de 1989 
Não 

Deve considerar riscos, custos e viabilidade técnica para decisão.  

Antes de 1998: Prof. < 75 m e massa>4000 ton(1) = Remoção completa 

Após 1998: prof. <100m e massa<4000 ton = Remoção completa 

Remoção parcial: garantir liberdade de navegação para não menos de  55m acima 

da estrutura remanescente. 

Não há 

indicação 

específica 

Sim 

Indicação apropriada da 

profundidade, posição e 

dimensão das estruturas 

remanescentes 

Global N/A 

Protocolo  de Londres 

(1996) 
Sim 

Adota sistema de lista reversa, indicando apenas os materiais cujo alijamento é 

permitido. Nesta lista incluem-se embarcações e plataformas ou outras estruturas 

feitas pelo homem no mar 

Não há 

indicação 

específica 

Sim 

Registro dos alijamentos 

difundido entre 

Membros 

Global - 45 

signatários 
Não 

Convenção OSPAR  

(1992) 
Sim 

Define que o alijamento de instalações no mar deve fazer uso, individual ou 

conjuntamente, da melhor técnica e melhor prática ambiental disponíveis, 

devendo sempre ser precedido de autorização 

Não há 

indicação 

específica 

Sim 

Registro de alijamentos: 

local, método utilizado, 

data, entre outros 

Regional - 15 

signatários 
Não 

Quadro Normativo 

Brasileiro 
Obrigatório 

Deve-se apresentar um Planejamento (Programa de Desativação) e um relatório 

com a Realização aos órgãos responsáveis (em especial, IBAMA e ANP).  

Para fase de produção: prof. <80m e massa<4000 ton = Remoção completa. 

Remoção parcial: garantir liberdade de navegação para não menos de  55m acima 

da estrutura remanescente. 

Não há 

indicação 

específica 

Em definição 

Relatório dos 

procedimentos 

utilizados e localização  

N/A N/A 

Fonte: o autor.
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A disposição de instalações em desuso com o objetivo de criação de recifes artificiais é 

uma questão considerada na maior parte dos acordos. Embora não apresentem diretrizes 

detalhadas para este tipo de operação em seus documentos vinculantes, o assunto é 

tratado por meio de guias e orientações técnicos disponíveis. Tais guias foram 

encontrados nas comissões dos signatários OSPAR, Convenção/Protocolo de Londres e 

IMO.  

Embora seja possível notar sua evolução, o quadro normativo internacional sobre a 

desmobilização de estruturas offshore é composto por normas de diferentes níveis de 

detalhamento, obrigatoriedade e escopo de aplicação e ainda há lacunas e falta de 

claridade para a operacionalização do processo. Com isso, torna-se ainda mais relevante 

a definição de um conjunto claro e específico de normas nacionais, que guiem 

operações deste tipo e deixem claras as responsabilidades de cada parte envolvida 

(CAMERON, 1999; TESTA, 2013). 

No Brasil, a legislação mostra avanço a partir da metade da década de 90. Tal avanço 

pode ser explicado pelas datas de criação das duas principais instituições relacionadas à 

questão da desmobilização: o IBAMA, criado em 1989 e a ANP, de 1997. Com isso, foi 

possibilitada uma abordagem mais integrada, primeiro em relação ao Meio Ambiente e, 

depois, com foco na indústria do petróleo. Analisando-se a tabela exposta 

anteriormente, é possível notar que os requisitos impostos no quadro normativo 

brasileiro são influenciados pelos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

Dessa forma, faz-se cumprir internamente os compromissos assumidos globalmente.  

Da mesma forma que no arcabouço legal internacional, é possível perceber no quadro 

normativo a falta de diretrizes mais claras a respeito de aspectos operacionais, bem 

como o espaço para uma abordagem mais integrada em relação à etapa de 

desmobilização. Nesse sentido, a obrigatoriedade da existência de planos de desativação 

e relatórios de sua realização tem um papel crucial. A apresentação de um programa 

com as ações planejadas para a desmobilização das instalações e sua aprovação pelas 

instituições nacionais responsáveis gera um processo de negociação. Através deste 

processo, o Operador das instalações de produção e as instituições reguladoras podem 

buscar as alternativas mais adequadas para as práticas de desmobilização, compensando, 

em parte, as lacunas existentes.  
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4. Questões estratégicas para desmobilização de dutos em sistemas 

marítimos de produção de petróleo 

Tanto a legislação nacional quanto os acordos e resoluções internacionais indicam o 

tratamento da desmobilização de dutos em uma abordagem caso a caso. Isto é, para cada 

um dos dutos a ser desmobilizado deverão ser considerados diversos elementos como: 

sua condição física, os impactos ambientais de retirá-lo ou abandoná-lo, a complexidade 

e viabilidade técnica envolvida, a disponibilidade de recursos físicos e financeiros e 

outros fatores relevantes no momento do planejamento e decisão da opção a ser adotada.  

Entretanto, é importante o entendimento de que o conjunto destas decisões tomadas 

“caso a caso” gera um panorama amplo que vai além da simples conjunção de 

operações isoladas de desmobilização de dutos. Os efeitos deste somatório de decisões 

podem ser considerados no âmbito de uma empresa, de uma determinada região 

geográfica ou de um país. Dessa forma, a avaliação deste panorama amplo é necessária 

para embasar o processo decisório, garantindo que as operações de desmobilização de 

cada duto busquem a melhor alternativa disponível para o caso específico, mas sem 

perder de vista o quadro geral, impedindo impactos sinérgicos negativos e aproveitando 

oportunidades disponíveis.  

Para possibilitar uma abordagem estruturada desta questão, são necessários 

procedimentos e ferramentas que ajudem no entendimento da extensão de dutos a serem 

desmobilizados e sua distribuição no tempo bem como na realização de análises a 

respeito de questões relevantes associadas. 

Este capítulo busca identificar e discorrer sobre essas questões que afetam o panorama 

amplo acima discutido. A lista apresentada nas páginas a seguir não busca ser exaustiva, 

mas sim apontar os elementos encontrados na bibliografia e que vêm sendo observados 

nas operações de desmobilização já realizadas e em planejamento. É importante 

ressaltar que, justamente pela novidade do assunto e pelo fato de poucas estruturas 

terem de fato sido desmobilizadas ao redor do mundo, a ausência ou escassez de dados é 

uma dificuldade relevante neste trabalho. Embora algumas estruturas já tenham sido 

desmobilizadas no Mar do Norte, Golfo do México e outras localidades, o volume e 

detalhamento de dados disponíveis ainda são restritos. No Brasil, o tema apenas inicia-
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se e os estudos encontrados avaliam a questão de maneira exploratória e macro, não 

tendo sido encontrados insumos que possibilitassem análises diretas.  

Complementando o presente capítulo, o capítulo seguinte detalhará uma proposta de 

procedimento para abordagem estruturada desta discussão, apresentando a Curva de 

Desmobilização de dutos e utilizando-a como base para análises sobre as questões 

relevantes aqui apontadas. Entretanto, é importante considerar que a utilização dos 

dados aqui apresentados nas análises do capítulo seguinte deve ser encarada como uma 

tentativa inicial de identificar a dimensão do problema à frente, uma vez que as 

características singulares da exploração offshore no Brasil o tornam um caso único no 

mundo.  
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 4.1. Identificação de questões estratégicas  

Na literatura pesquisada sobre a desmobilização de instalações offshore, foram 

identificadas duas abordagens principais: textos com aproximação focada em uma 

questão específica (por exemplo, os custos de desmobilização, o quadro 

político/normativo, impactos ambientais, criação de recifes, entre outros) e textos que 

buscam reunir todos os principais tópicos envolvidos na desmobilização. A segunda 

abordagem foi percebida como comum em estudos que buscam comparar diversas 

opções de desmobilização ou em relatórios que visam traçar o quadro geral da 

desmobilização em uma determinada região ou país. A maior parte dos estudos 

acadêmicos e, em especial, de relatórios encontrados, refere-se à região do Mar do 

Norte.  No Brasil, os estudos acadêmicos avaliados tratam desmobilização de estruturas 

de produção offshore como um todo, sem o foco específico em dutos. Além disso, 

apresentam uma abordagem ampla e exploratória, sem a apresentação de dados que 

pudessem ser usados no presente estudo.  

A Tabela 6 abaixo mostra uma compilação das principais questões encontradas na 

literatura: 
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Tabela 6 - Questões relevantes para a desmobilização. Fonte: o autor, com base nas fontes indicadas na 

tabela. 

Fonte Questões abordadas 

FOWLER et al. (2014) Ambiental, Financeiro, Socioeconômico, 

Saúde e Segurança, Preocupações 

adicionais de stakeholders 

EKINS, VANNER, & FIREBRACE 

(2006) 

Fluxos de material, fluxos de energia, 

custos, saúde e segurança, impactos ao 

ambiente marinho, geração de empregos, 

impactos da extração de recursos, 

destinação de resíduos e impactos na 

segurança.  

WATSON (2004) – apud EKINS, 

VANNER, & FIREBRACE (2006) 

Viabilidade técnica, segurança, custos, 

impactos ambientais, arcabouço 

regulatório, reputação e ambiente político. 

OSMUNDSEN & TVETERAS (2003) Custo, Legislação, Recifes Artificiais, 

temporal, Reputação, questão 

distributivas. 

UK (2013) Regulação, Segurança, Impactos 

ambientais, Tecnologia, Reciclagem e 

reuso. 

RUIVO (2001) Técnico, Segurança, Ambientais, 

Econômicos, Processo Decisório 

GORMAN & NEILSON (1998) Gestão Ambiental, Aspectos Técnicos, 

Segurança e Responsabilidade, Aspectos 

Econômicos e Fiscais, Aspectos Legais, 

Aspectos Políticos 

PARENTE et al. (2006) Desafios regulatórios para agências e 

governos, Dedução e Transferência 

LAKHAL, KHAN, & ISLAM (2009) Emissões, atividades, recursos, elementos 

tóxicos, resíduos abandonados 

LACERDA  (2005) Procedimentos, custos, aspectos 

ambientais, legislações nacional e 

internacional 

 

Como é possível avaliar, os elementos estudados por cada autor/grupo de autores 

apresentam-se em níveis variados de abrangência, sendo mais ou menos específicos 

segundo o tipo de abordagem usada em cada publicação. A escolha das questões a 

serem tratadas no presente trabalho significou, portanto, identificar um subconjunto 
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desta lista que apresente maior relevância para a desmobilização de dutos, 

especificamente. Essa escolha foi guiada por conversas com profissionais da indústria 

com experiência e envolvimento prático no assunto e considera a perspectiva de uma 

empresa operadora de produção de óleo e gás. Inclui também elementos relevantes ao 

Estado, aos contribuintes e aos usuários de diversos serviços ambientais providos pelas 

águas da plataforma continental, tais como pesca, navegação, mergulhos e outras 

amenidades. Essa lista de elementos não pretende ser exaustiva e pode ser interpretada 

como um ponto de partida para estudos posteriores.  

As questões consideradas mais relevantes são reunidas em grupos e representam os 

elementos-chave, que terão de ser endereçados no planejamento e execução das 

atividades de desmobilização de dutos.  

O grupo de questões econômicas aborda o custo de desmobilização de dutos, 

apresentando dados obtidos sobre essas atividades na região do Mar do Norte. São 

discutidos também aspectos tributários e de transferências entre agentes (Empresa, 

Governo e Contribuintes).  

Sobre a vida útil dos dutos, são apresentadas diretrizes para a extensão e seus 

desdobramentos para a empresa operadora. Tais considerações serão de grande 

importância para o capítulo seguinte, uma vez que a alteração na vida útil dos 

equipamentos tem influência direta no formato da Curva de Desmobilização, com 

implicações diretas para o planejamento e distribuição de recursos para as atividades.  

Os aspectos ambientais tratados abordam a discussão sobre a comparação das 

alternativas para a desmobilização do ponto de vista ambiental. A criação de recifes 

artificiais com materiais desmobilizados e as implicações das alternativas para a 

indústria pesqueira são também estudadas. Por fim, apresenta-se um problema de 

grande relevância relacionado à indústria do petróleo (bem como a outras indústrias 

relacionadas ao ambiente marinho): a bioinvasão e expansão do coral-sol pela costa 

brasileira, tomando lugar de espécies endêmicas. 

Dependendo do contexto no qual se inserem as operações, outras questões poderão ser 

consideradas de grande impacto e deverão ser analisadas. Algumas questões estratégicas 

associadas à desmobilização de dutos não foram aprofundadas pela indisponibilidade de 

dados satisfatórios.  Alguns exemplos são:  
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 A existência e capacidade de armazéns para recebimento de dutos recolhidos;  

 A questão da disponibilidade de PLSVs para o recolhimento, bem como o 

balanceamento dessas atividades com as de lançamento de novos dutos, também 

realizadas por estes barcos;  

 A questão da quantidade de material presente nos dutos passível de reciclagem e 

a capacidade da indústria de acolhimento destes insumos; 

 O impacto do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de bens 

destinados à exploração e à produção de petróleo e gás natural, utilizado para a 

compra de alguns dutos e equipamentos subsea; 

Todos esses pontos podem ser considerados como oportunidades para trabalhos futuros, 

de forma a enriquecer o método proposto e as análises realizadas.  

Os itens seguintes apresentarão as questões de forma mais detalhada. 

 4.2. Questões econômicas 

O custo associado às escolhas adotadas nas operações de desmobilização de dutos é um 

elemento relevante a ser avaliado. Seu estudo permite uma visão quantitativa e 

comparativa das opções sendo, assim, uma questão de grande valia no planejamento das 

atividades. A avaliação de outros direcionadores pela lógica dos custos associados 

proporciona uma visão integrada entre eles.  

Como colocado por OSMUNDSEN & TVETERAS (2003), os custos dos programas de 

desmobilização dependem da escolha da estratégia a ser adotada. Entretanto, a 

estratégia de desmobilização não influencia apenas nos custos, mas também em quais 

são os agentes que arcarão com estes custos. Potenciais vencedores ou perdedores 

nestes casos são as companhias de petróleo, contribuintes, e diferentes grupos da 

indústria pesqueira. Assim, a desmobilização é um problema de “custo-benefício”, 

envolvendo considerações distributivas importantes, com restrições políticas 

vinculantes representadas por opiniões ambientais nacionais e internacionais, bem como 

a predisposição dos contribuintes a pagarem por um leito marinho limpo.  

A desmobilização constitui um momento no final do ciclo de vida dos projetos de E&P 

em que despesas ocorrem sem a possibilidade de geração de receitas para cobrí-las. Esta 
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caraterística peculiar impõe às autoridades governamentais uma obrigação extra na 

regulamentação do setor de forma a garantir que a produção offshore não gere impactos 

devido à má gestão das operações. Caso contrário, o próprio governo precisaria arcar 

com esses custos e, para isso, teria de usar recursos que poderiam ser destinados a 

outras finalidades e que, como qualquer desembolso governamental, tem como origem 

os contribuintes (incluindo os cidadãos)  (PARENTE et al., 2006). 

Como indicado em UK (2013), a previsão de gastos com desmobilização a partir dos 

projetos existentes é um grande desafio devido às incertezas e à interação entre as 

diversas atividades que afetarão os custos incorridos. Como os projetos de 

desmobilização não estão sujeitos às mesmas pressões de tempo que projetos de 

desenvolvimento (“óleo novo”), existe maior flexibilidade no tempo de execução e em 

restrições em relação à integridade e segurança.  

Apenas no ano de 2013, foram gastos £ 470 milhões em desmobilizações na plataforma 

continental do Reino Unido e a previsão de gastos para o período de 2014 a 2023 é de £ 

14,6 bilhões (UK, 2014).  Como é possível ver no gráfico abaixo, existe a expectativa 

de valores significativos, acima de £ 1 bilhão/ano, que significa um grande mercado 

para os próximos anos. As diferentes séries no gráfico da Figura 26 representam as 

previsões feitas em cada edição anual do relatório, do ano 2011 a 2014.  

 

Figura 26- Comparação das previsões anuais de gastos com desmobilização na plataforma continental do 

Reino Unido. Fonte: UK, 2014 



71 

 

A Figura 27, a seguir, apresentada no relatório do ano de 2011, indica a 

representatividade dos custos com desmobilização de dutos frente ao total a ser gasto 

com desmobilização (de £ 30,4 bilhões ao todo no Reino Unido, até 2051).  Os gastos 

estimados com limpeza dos dutos são de £ 780 milhões e com sua desmobilização, £ 1,8 

bilhões, totalizando 8,5% do total.  

 

Figura 27 - Categorização dos custos de desmobilização em £milhões. Valores entre parênteses referem-

se às previsões realizadas em 2010. Fonte: UK, 2011. 

 

Para a consideração do direcionador de custos de maneira mais objetiva, busca-se o 

custo da desmobilização por km de duto. É interessante ressaltar a ausência de 

informações detalhadas sobre os custos projetados para projetos de desmobilização de 

dutos bem como dos custos realizados nas (poucas) operações já realizadas. Em toda a 

bibliografia pesquisada, foram obtidos apenas dados de custos médios para a limpeza e 

remoção dos dutos, não havendo distinção sobre seu tipo (rígido ou flexível) ou seu 

diâmetro.  

EKINS, VANNER, & FIREBRACE (2005) realizam análises de fluxos financeiro, de 

matéria e de energia para diferentes cenários de desmobilização em um estudo de caso 

real. Segundo os autores, a desmobilização estudada encontra-se no intervalo 

intermediário das grandes estruturas de metal no setor do Mar do Norte pertencente ao 

Reino Unido, isto é, seria uma boa representação da média, não havendo fatores 

relevantes que enviesariam a análise realizada. A lâmina d’água em que se encontra a 

unidade em questão aproxima-se de 150m e a extensão de dutos a ser desmobilizada (a 

qual não é detalhada quanto ao tipo ou diâmetro) é de 26km.  
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Os cenários de desmobilização considerados para os dutos foram: 

 P1 - abandono in situ sem ações adicionais, sendo este o cenário de referência; 

 P2 - recolhimento e transporte à terra; 

 P3 - abandono in situ com ações de remediação incluindo 

enterramento/entrincheiramento parcial seletivo ou remoção de forma a reduzir 

os riscos da atividade pesqueira; 

 P4 – Entrincheiramento e enterramento dos dutos. 

A Tabela 7 ilustra os valores encontrados pelos autores para os cenários comparativos: 

 

 

Tabela 7 – Custos de desmobilização de dutos segundo diferentes alternativas. Fonte: o autor, com base 

em EKINS, VANER, FIREBRACE (2005) 

 Custo total (em £ mil
3
) Custo por km (em £ mil / km de duto) 

P2 15.200 584,6 

P3 1.800 69,2 

P4 2.500 96,2 

  

Um fonte de informações mais atualizada sobre custos na desmobilização de dutos é o 

relatório anual publicado pela O&G UK, de nome “Decommissioning Insight” (UK, 

2014). Nele, são apresentadas as extensões de dutos cuja desmobilização é planejada 

para os anos de 2014 a 2023. É feita a separação entre as atividades de “limpeza e 

garantia de segurança” e de “desmobilização” propriamente dita.  

Os custos de limpeza dos dutos e garantia de segurança incluem a parada (shut-down), 

despressurização e remoção de hidrocarbonetos e outros resíduos. A limpeza pode ser 

realizada offshore ou os dutos podem ser tamponados e transportados para terra para 

                                                 

3
 Valores de 2003 
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limpeza e desincrustação. Em ambos os casos, considera-se a provisão de recursos para 

armazenamento e descarte seguro e ambientalmente responsável dos resíduos obtidos no 

processo. A desmobilização dos dutos inclui as diferentes opções disponíveis, como 

corte e içamento ou lançamento reverso para recolhimento e envio à terra e técnicas de 

aterro e entrincheiramento para alijamento in situ. Cabe reforçar aqui a importância 

dada na região do Mar do Norte ao entrincheiramento de dutos que são abandonados in 

situ, de forma a proteger as atividades pesqueiras pelo método de arraste.  

Os dados da Regiões Central e Norte do Mar do Norte são indicados abaixo (Figura 28 

e Tabela 8).  

 

Figura 28 - Desmobilização de dutos nas regiões Central e Norte do Mar do Norte de 2014 a 2013. Fonte: 

UK (2014) 

 

Tabela 8 - Desmobilização de dutos nas regiões Central e Norte do Mar do Norte de 2014 a 2013. Fonte: 

UK (2014) 

 Extensão (km) 

2014 a 2023 

Gastos totais 2014 a 

2023 

Limpeza e 

segurança 

1.300 £ 125 milhões 

Desmobilização de 

dutos 

807 £ 490 milhões 

Umbilicais 180  

Trunklines 259  

Outros 368  
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As informações sobre as a região sul do Mar do Norte e Mar da Irlandas são exibidas a 

seguir. 

 

 

Figura 29 – Desmobilização de dutos na Região Sul do Mar do Norte e Mar da Irlanda de 2014 a 2013. 

Fonte: UK (2014). 

 

Tabela 9 - Desmobilização de dutos na Região Sul do Mar do Norte e Mar da Irlanda de 2014 a 2013. 

Fonte: UK (2014). 

 Extensão (km) 

2014 a 2023 

Gastos totais 2014 a 

2023 

Limpeza e 

segurança 

2.200 £ 285 milhões 

Desmobilização de 

dutos 

2.470 £ 150 milhões 

Umbilicais 220  

Trunklines 1.350  

Outros 900  
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A Tabela 10 consolida estas informações: 

Tabela 10 - Custos de desmobilização de dutos no Mar do Norte.  Fonte: baseado em UK (2014). 

  

Limpeza e garantia de 

segurança 

Ações adicionais 

de Desmobilização 

Norte e Centro 

Extensão (em km) 1.300,00 807 

Custo total (em £ mil) 125.000,00 490.000,00 

Custo por km (em £ mil / km 

de duto) 
96,15 607,19 

Sul e Irlanda 

Extensão (em km) 2.200,00 2.470,00 

Custo total (em £ mil) 285.000,00 150.000,00 

Custo por km (em £ mil / km 

de duto) 
129,55 60,73 

Total 
Extensão (em km) 3.500,00 3.277,00 

Custo total (em £ mil) 410.000,00 640.000,00 

Média 
Custo por km (em £ mil / km 

de duto) 
117,14 195,3 

 

UK (2014) utiliza como referência para a classificação do grau de maturidade dos 

projetos e estimativa de custos o modelo proposto em AACE (2005). O modelo baseia-

se no nível de definição do projeto para a categorização em uma das cinco “classes de 

estimativa” apresentadas. Segundo o nível de definição, que pode ser entendido como o 

grau de maturidade e visibilidade em que se encontra o projeto, tem-se um intervalo de 

variação esperada para o custo estimado. A Tabela 11 a seguir ilustra a ferramenta 

utilizada no modelo AACE (2005). 
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Tabela 11 - Precisão de informações segundo nível de definição de projeto. Fonte: adaptado de AACE 

(2005) 

Classe de 

estimativa 
Nível de 

definição do 

projeto 
(expressado em % 

da definição 

completada) 

Finalidade 

Uso típico para 

a estimativa 

Intervalo de 

precisão 

esperado 

Variação típica 

nos intervalos 

inferior (I) e 

superior (S) 

Classe 5 0% a 2% Seleção de 

alternativas 

conceituais 

I: -20% a -50% 

S: +30% a 

+100% 

Classe 4 1% a 15% Estudos de 

viabilidade 

I: -15% a -30% 

S: +20% a +50% 

Classe 3 10% a 40% Orçamento, 

autorização ou 

Controle 

I: -10% a -20% 

S: +10% a +30% 

Classe 2 30% a 70% Controle ou 

licitação 

I: -5% a -15% 

S: +5% a +20% 

Classe 1 50% a 100% Avaliação de 

estimativa ou 

licitação 

I: -3% a -10% 

S: +3% a +15% 

 

Dos projetos analisados em UK (2014) para a estimativa de custos, 85% fazem uso do 

modelo apresentado em AACE (2005). Destes, 48% encontram-se na Classe 4 e 44% na 

classe 5, mostrando que a maior parte dos projetos analisados encontra-se ainda em 

estágios bastante iniciais do planejamento, suscetíveis a um nível de incerteza 

significativo.  

As estimativas Classe 5 são obtidas com base em informações muito limitadas, tendo 

ampla incerteza.  Baseiam-se em informações gerais da instalação, modelos 

paramétricos, julgamento ou analogia. Tais estimativas são normalmente usadas para 

planejamento em nível estratégico, como por exemplo estudos de mercado, avaliações 

iniciais de viabilidade e identificação de alternativas e sua variação típica costuma ser 

de -50% a -20% no limite inferior do valor estimado a +30% a +100%  no limite 

superior. 

Se, como medida conservadora, adotarmos o maior intervalo de incerteza (Classe 5), 

considerando a maior amplitude (-50% a +100%)  para avaliação dos custos totais e 

médios apresentados na Tabela 10, a variação indicada na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Variação de custos de desmobilização. Fonte: o autor, com base em UK (2014) e AACE 

(2005) 

  

Limpeza e garantia de 

segurança 

Ações adicionais de 

Desmobilização 

Total 

Extensão (em km) 3.500,00 3.277,00 

Custo total (em £ mil) 410.000,00 640.000,00 

Variação Custo total 

(em £ mil) 
205.000,00 a 820.000,00 

320.000,00 a 

1.280.000,00 

Média 

Custo por km (em £ mil 

/ km de duto) 
117,14 195,3 

Variação Custo por km 

(em £ mil / km de duto) 
58,57 a 234,28 97,65 a 390,6 

 

Outro elemento econômico relevante diz respeito à arrecadação de impostos sobre os 

custos de desmobilização. Como afirmam PARENTE et al. (2006), boa parte das 

regulamentações sobre desmobilização no mundo estabelece fundos de contribuição 

compulsória para todas as companhias envolvidas em atividades de E&P com o objetivo 

de cobrir casos de falência durante o período válido de licença e de não cumprimento de 

obrigações relacionadas à desmobilização. Os autores apontam que, entre outros 

problemas, esta forma de “socialização” dos custos através de um fundo comum é uma 

abordagem pouco eficiente para lidar com o problema.  

Se de um lado temos a necessidade de regulamentações claras de forma a garantir a 

gestão adequada e minimização das externalidades oriundas das atividades de E&P, de 

outros, um quadro legal excessivamente rígido pode levar a uma menor competitividade 

do setor no território. Por se tratar de um setor de recursos energéticos, a exploração de 

petróleo e gás natural constitui uma importante fonte para moeda forte e tem grande 

peso no balanço comercial, em especial para países em desenvolvimento, como é o caso 

do Brasil.  

Quando governos decidem pela adoção de um modelo diferente do monopólio, a 

alternativa seguinte é a abertura do setor a uma competição seletiva, envolvendo apenas 

um grupo de empresas grandes e experientes nas atividades. Teoricamente seria 

suficiente na definição, nos leilões, a requisição de alguns requisitos para participação, 
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como anos de experiência comprovada e determinada capacidade financeira. Entretanto, 

para atrair grandes empresas, os reguladores podem abrir mão de certa porcentagem no 

government take, reduzindo os royalties, taxas ou participações especiais (PARENTE et 

al.,2006).  

Com o amadurecimento dos campos, algumas locações sub-ótimas são desenvolvidas, 

com produtividade inferior e maiores dificuldades na exploração. Essas locações são, 

geralmente, operadas por companhias menores especializadas em atividades de nicho, 

que conseguem obter retorno razoável dessas atividades. A exploração dessas locações 

por grandes empresas torna-se economicamente inviável, demandando a entrada dessas 

companhias menores.  

PARENTE et al. (2006) afirmam que, com todo esse quadro, cria-se um ambiente cuja 

regulamentação é ainda mais complexa, dada a diversidade das empresas que compõe o 

setor. Os reguladores necessitam, assim, balancear diversas questões: um conjunto 

realista de requisitos de segurança e ambientais; capacidade dos agentes produtores em 

atender a legislação; custo-benefício para a sociedade. Para as atividades de 

desmobilização, o resultado deste equilíbrio apresenta-se na forma de algumas 

flexibilizações em requisitos, como a aceitação de remoções parciais, transformação de 

plataformas em recifes artificiais, aceitação de períodos mais longos entre fim de 

operação e início das atividades de remoção ou mesmo abandono em abismos 

submarinos.  

Com a adoção de mecanismos de incentivo econômico pelas agências reguladoras, o 

planejamento fiscal das empresas de E&P torna-se cada vez mais importante. Com a 

forte competição, regulações ambientais rígidas e amadurecimento dos campos, há o 

estimulo para que as empresas busquem reduzir, ao máximo dentro dos limites legais, as 

parcelas tomadas pelo governo.  

Obrigações futuras, em especial as de porte significativo como são os custos de 

desmobilização, devem ser cuidadosamente consideradas nos balanços das empresas. 

Os concessionários necessitam considerar as formas de antecipar tais gastos e como, 

sempre que possível, distribuí-los na contabilidade de cada ano. Como os gastos 

incorridos no momento da desmobilização ocorrem no fim da vida do projeto, a 

possibilidade de obtenção de deduções frente às receitas obtidas pode ser limitada ou 
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impossível, uma vez que não há fluxo de caixa positivo neste período. Por outro lado, 

como apontam PARENTE et al. (2006), existe a dificuldade por parte das autoridades 

em autorizar deduções com base em gastos futuros uma vez que isso poderia estimular 

as companhias de E&P a superestimarem seus custos de desmobilização.  

Em muitos países, a estrutura fiscal existente determina que os governos, e 

consequentemente os contribuintes, arquem com parte dos custos de desmobilização 

através do alívio fiscal para companhias de petróleo. No Reino Unido, por exemplo, a 

perda de receita pelo Estado devido ao abatimento fiscal chega a 50-75% dos custos de 

desmobilização (PROGNOS, 1997 apud PARENTE et al. 2006; DELOITTE, 2013).) 

Como apontam PARENTE et al. (2006), os gastos (ou redução de arrecadação) de 

governos na região do Mar do Norte devido às atividades de desmobilização podem 

chegar a US$ 6,3 bilhões para o caso de remoção total ou ficar entre US$ 3,8 bilhões e 

US$ 5,8 bilhões para casos de adoção de remoção parcial até 2020. Com isso, caso 

sejam adotadas opções de remoção parcial, os contribuintes da região poderão 

economizar entre 8% e 44% (US$ 15 milhões a US$ 95 milhões) por ano.  

Em seu estudo, EKINS, VANNER, & FIREBRACE (2006) indicam que o alívio fiscal 

promovido pelo governo do Reino Unido aos custos com a desmobilização das 

instalações offshore será de 30 a 70%, dependendo do nível de Impostos sobre Receita 

do Petróleo (PRT - Petroleum Revenue Tax) pagos. Baseado nas estimativas atuais, os 

custos de desmobilização de todas as instalações presentes na Plataforma Continental do 

Reino Unido aos pagadores poderá chegar a £4.6 bilhões nos anos de 2001–2030 

(Kemp and Stephen, 2001, p. 31, medium exploration scenario), aproximadamente 50% 

do custo total.  

Obviamente, os custos com desmobilização farão parte das análises das empresas 

operadoras, em especial para as opções de remoção total, que se mostram mais custosas. 

Mas ainda que as operadoras de petróleo estejam dispostas a arcar com os altos custos 

das opções de remoção total (seja por questões de reputação, cumprimento à lei, etc.) é 

possível que o Governo (e os contribuintes) possuam uma visão diferente sobre este ser, 

de fato, o melhor uso para o dinheiro público, como colocam os autores.  

Como relatam SANTOS, MARQUES, & DA SILVA (2006), o tratamento contábil 

relativo aos custos de abandono só veio a ser endereçado de forma mais específica em 
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2001, com a publicação do SFAS 143 (Statement of Financial Accounting) – 

“Accounting for Asset Retirement Obligation”, pela FASB (Financial Accounting 

Standard Board), organização que busca padronizar os procedimentos de contabilidade 

financeira e reporte de empresas cotadas em bolsa e não governamentais. Suas regras 

aplicam-se a entidades que possuem obrigações legais associadas à baixa de ativos de 

longa duração e determinam que os custos associados às baixas sejam capitalizados 

como parte do valor contábil dos ativos de longo prazo relacionados à tal obrigação. 

Além disso, indica-se que um “valor justo”, determinado pelo preço de mercado 

(quando não houver, pela melhor informação disponível), seja reconhecido no período 

em que for incorrido, se uma estimativa razoável desse valor puder ser feita.  

No Brasil, como os mesmos autores apontam, as normas ANP não tratam dos aspectos 

contábeis relacionados ao custo de abandono, focando-se apenas nos requisitos e 

procedimentos técnicos e operacionais. A Resolução ANP n
o
 12 de 21/02/214 

estabelece os procedimentos para a apuração, pelos concessionários das atividades de 

produção de petróleo, gás natural ou ambos, da participação especial. No capítulo IV, 

sobre deduções da receita bruta da produção, é indicado que os valores provisionados 

pelo concessionário, com prévia anuência da ANP, para cobrir as despesas futuras (ou 

de fato incorridos) com o abandono e a restauração ambiental da área do campo podem 

ser deduzidos da receita bruta de produção para fins de apuração de respectiva receita 

líquida, sobre a qual incidirá a participação especial.  

Como indica a esta Resolução, são considerados como gastos com abandono os 

dispêndios com tamponamento, cimentação e demais operações necessárias ao 

fechamento seguro dos poços, assim como a desconexão e remoção das linhas e a 

retirada das unidades estacionárias e flutuantes de produção. Nos casos de revisão do 

valor anteriormente aprovado, o aumento ou diminuição devem ser considerados para 

fins de determinação do valor a deduzir a partir do trimestre subsequente a data da 

aprovação da revisão pela ANP.  

A portaria ANP Nº 123, de 18/07/2000 estabelece o Regulamento Técnico do Programa 

Anual de Trabalho e Orçamento (PAT) para os campos de Petróleo e Gás Natural. O 

documento, entregue anualmente pelas companhias à Agência, define os quantitativos 

físicos e o correspondente cronograma previstos para a desativação do campo, 

detalhando conforme os itens: a) arrasamento e abandono de poços; b) retirada de 
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equipamentos; c) recuperação de áreas; d) outros. Além disso, deve ser informado o  

total de investimentos previstos para a desativação do campo, englobando todos os itens 

relativos aos quantitativos físicos do item anterior. 

 

 4.3. Vida útil e tempo de espera 

A escolha da “melhor alternativa” para a desmobilização de cada duto mostra-se um 

desafio significativo, como se buscou mostrar até o momento. Entretanto, o processo 

decisório para a desmobilização de dutos não se trata apenas da seleção de alternativas. 

Há que se considerar as alternativas disponíveis em cada momento no tempo. Nem 

todas as alternativas relacionadas ao fim da vida útil de um duto são excludentes: 

extensão da vida útil x retirada x postergação de retirada até ter recurso disponível. 

Assim, o fator temporal é bastante significativo e, portanto, algo a ser considerado no 

planejamento das atividades.  

OSMUNDSEN & TVETERAS (2003) apontam em seu estudo que a postergação da 

remoção de instalações pode trazer benefícios. Seriam eles: (1) possíveis avanços 

tecnológicos no processo de remoção, uma vez que esta nova parte da indústria 

encontra-se no início de sua curva de aprendizado; e (2) as instalações poderiam voltar a 

ser utilizadas para propósitos de extração de óleo caso novas reservas próximas à 

estrutura fossem encontradas ou novas tecnologias tornassem possíveis a retomada da 

produção.  

Assim, considerando as formas de desmobilização citadas anteriormente, uma visão 

temporal deve ser incluída no processo decisório, considerando as possibilidades: 

 Postergar desmobilização com duto fora de funcionamento; 

 Prolongar a vida útil do duto; 

 Desmobilizar prontamente o duto. 

Tal decisão tem influência direta na curva de desmobilização de dutos, alterando seu 

formato ao longo do tempo. A postergação da desmobilização com o duto fora de 

funcionamento tende a trazer benefícios quando não existem recursos disponíveis (por 

exemplo, embarcações PLSVs) no momento do fim da vida útil do duto a ser removido. 
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Assim, aguardar pela disponibilidade dos recursos pode evitar a necessidade de 

contratar novos recursos para a tarefa. Entretanto, a manutenção da estrutura no fundo 

do mar sem a finalização dos procedimentos de desmobilização (seja por retirada ou 

alijamento) expõe a empresa ao risco de que algo aconteça com o equipamento durante 

esse período de espera.  

Como ressaltam OSMUNDSEN & TVETERAS (2003), a postergação da decisão sobre 

a remoção dos materiais em campos de grande magnitude parece ser uma decisão 

adotada frequentemente tanto pelo Governo quando pelos Concessionários. Entretanto, 

pode-se levantar a questão de que, se ao longo do tempo, tivermos um acúmulo de 

instalações de petróleo cuja remoção foi postergada, poderemos chegar a um ponto em 

que os custos totais acumulados são grandes demais para serem arcados pela sociedade, 

com o efeito de que grandes partes dessas instalações permanecerão abandonadas 

indefinidamente. Assim sendo, o uso desta alternativa deve ser feito com parcimônia e 

considerando seus impactos futuros.  

A extensão da vida útil, como abordada na especificação técnica ISO/TS 12747:2011 

(ISO, 2011), trata de um período adicional além da vida útil de projeto (dentro da vida 

remanescente) para a qual o duto tem permissão para continuar operando. Por sua vez, a 

vida remanescente, independentemente da vida de projeto, é o período para o qual o 

sistema de dutos pode ser operado com segurança, com base em mecanismos de 

degradação dependentes de tempo, como corrosão e fadiga. É importante ressaltar que a 

norma tem como escopo dutos rígidos e algumas estações offshore (válvulas), mas suas 

definições e princípios trazem informações valiosas que poderiam ser extrapoladas 

também para dutos flexíveis.  

Conforme indica a especificação técnica, o fim da vida útil de um determinado duto não 

significa automaticamente que este determinado duto não seja mais adequado ao uso. 

Isso ocorre porque: 

 As taxas de corrosão determinadas durante o período de projeto podem ter sido 

conservadoras e/ou os problemas devidos à corrosão podem ter sido reparados;  

 Os danos resultantes de fadiga operacional podem ter sido superdimensionados.  
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Um período estendido de operações, além da vida útil de projeto, pode ser desejável 

quando ainda há óleo e/ou gás recuperáveis no campo ou quando ativos operacionais 

serão incorporados ao sistema de dutos.  

A Figura 30 a seguir ilustra de forma simplificada o processo proposto na ISO/TS 

12747:2011 

 

Figura 30 - Processo para extensão de vida útil, com base em ISO/TS 12747:2011. Fonte: o autor, com 

base em ISO (2011). 

 

Considerando-se desejável a extensão de vida útil de um determinado sistema de dutos, 

o processo começa com uma avaliação da situação atual da integridade desse sistema e 

de seu histórico operacional. É uma boa prática na indústria a manutenção de um 

Sistema de Gestão de Integridade de Dutos (PIMS – Pipeline Integrity Management 

System), que busca garantir a operação segura de um sistema de dutos de acordo com 

seu projeto, controlando as condições físicas dos dutos, as condições de operação entre 

os sistemas e quaisquer alterações realizadas nesse sistema. Esse controle se dá por 

meio da aquisição e armazenamento de informações, que são usadas no processo para 

extensão de vida útil. 

É possível que os dados disponíveis não sejam suficientes para uma completa avaliação 

da situação atual do sistema de dutos. Com isso, podem ser necessárias inspeções com 

mergulhadores, ROVs ou passagem de PIGs instrumentados para complementação das 

informações. Além disso, podem ser necessárias ações de remediação para garantir a 

integridade atual dos dutos.  

Informações sobre o projeto original do sistema e modificações sofridas ao longo do 

tempo, pressões, temperaturas, fluxo e materiais transportados nos dutos, frequência de 

passagem de pigs, incidentes registrados e uma série de informações indicadas na 

especificação técnica devem ser levantados de forma a garantir análises com o maior 

embasamento possível.  
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Conforme indicado na em ISO/TS 12747:2011, com este primeiro passo do processo, 

busca-se entender a situação atual do sistema de dutos e o histórico que a gerou. Com 

base nessas informações, é possível definir, de forma mais realista o quanto se deseja 

estender a vida útil dos dutos, isto é, o quanto a vida remanescente deverá ultrapassar a 

vida de projeto inicialmente determinada. Durante este período de extensão, os dutos 

estarão sujeitos a uma série de ameaças, que podem acabar com sua vida remanescente, 

por exemplo: 

 Instabilidade; 

 Colapso; 

 Interação com equipamentos de pesca 

 Queda de objetos 

 Impactos com embarcações; 

 Arraste por âncoras; 

 Corrosão; 

 Erosão; 

 Fadiga; 

 Entre outros. 

 

É possível então realizar uma avaliação da possibilidade de extensão de vida útil, que 

passa por avaliar os riscos inerentes às ameaças previamente identificadas. Uma 

avaliação de riscos buscará estimar a probabilidade e a severidade de que alguma das 

ameaças realmente se concretize. A magnitude de cada risco é então avaliada frente a 

um nível de aceitação. Quando necessário, ações remediadoras são definidas de forma a 

trazer os riscos considerados altos a níveis dentro do limite de aceitação.  

Algumas ações remediadoras poderão ser tomadas sem a necessidade de incorrer em 

custos diretamente. Outras, entretanto, gerarão custos à companhia. Isto significa que, 

para a situação de cada tramo, pode haver um custo para que seu fator c, conforme 

indicado no modelo utilizado neste trabalho, seja aumentado (ver capítulo sobre Curva 

de Desmobilização). Isso levará, portanto, a uma análise comparativa entre os custos 

(ou redução na receita) de não prolongar a vida útil do sistema de dutos e os custos para 

tomada das ações remediadoras necessárias.  
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As ações abaixo são indicadas na ISO/TS 12747:2011. As ações que gerarão custos 

diretos para implementação são sinalizadas com o símbolo ($): 

 Geral 

o Redução no período de extensão; 

o Modificações no regime de fluxo; 

o ($) Corte e substituição de trechos ou componentes em situação 

inadequada; 

 Corrosão 

o ($) Introdução ou modificação do sistema de inibição de corrosão; 

o ($) Substituição ou adição de anodos; 

o Redução da classe de pressão, permitindo paredes de menor espessura; 

o ($) Aumento na frequência de inspeções para permitir determinação de 

taxas de corrosão mais acuradas; 

 Fadiga  

o ($) Instalação de suportes ou abraçadeiras; 

o ($) Cobrimento com pedras ou entrincheiramento de trechos de dutos; 

o ($) Instalação de dispositivos de redução de vibração. 

 

Durante o período de extensão, todo o sistema deverá ser monitorado para garantir sua 

adequação ao uso proposto bem como todos os procedimentos de inspeção e 

manutenção (rotinas de inspeção, passagem de pigs , etc.) devem ser adequados à 

situação atual.  

SAMOSIR, POPINEAU, & LECHON (2013) relatam algumas estratégias usadas em 

intervenções em dutos em águas profundas e discutem a aplicação das práticas de 

Sistemas de Gestão de Dutos em sistemas que se encontram em lâminas d’água 

significativas. Como apontam os autores, as intervenções em águas profundas são 

bastante custosas e tomam períodos longos de tempo, em especial quando não 

antecipadas. Metodologias de reparo e remediação utilizados em águas rasas necessitam 

de adaptações e, muitas vezes, esbarrarão na ausência de capacitação de empresas 

prestadoras de serviço para sua execução.  
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Além disso, apontam os autores, informações sobre falhas em bases de dados de dutos 

de águas profundas são limitadas e o uso de dados de operações convencionais pode 

levar a conclusões inadequadas. Para superar essa necessidade, é preciso coletar o 

máximo de informações possível das instalações existentes, tais como pressão, 

temperatura, tensões, vibração, deslocamento, etc. Entretanto, nem sempre as 

ferramentas necessárias para tal estarão disponíveis, havendo um espaço significativo 

para desenvolvimento dos fornecedores neste sentido.  

 4.4. Questões ambientais 

O estudo sobre desmobilização de estruturas offshore deve passar, também, pela 

avaliação das questões ambientais associadas. Por um lado temos a defesa de que o leito 

marinho deve ser deixado o mais próximo possível da forma como foi encontrado antes 

das operações. Este princípio aparece em diversos acordos internacionais, bem como na 

legislação brasileira e, como apontam FOWLER et al. (2014), baseia-se na premissa de 

que a remoção total das estruturas é a melhor alternativa ambiental para a 

desmobilização.  

Alguns autores apresentam metodologias de análise para identificação de alternativas e 

caracterização dos impactos associados. EKINS, VANNER, & FIREBRACE (2006), 

em estudo dos fluxos financeiro, de matéria, e de energia para diferentes cenários de 

desmobilização de um caso específico já mencionado anteriormente neste trabalho, 

indicam que os impactos ambientais das opções para desmobilização não são tão 

claramente distintos, não havendo uma opção significativamente melhor do ponto de 

vista do meio ambiente. Os cenários de remoção total são ambientalmente justificáveis 

apenas quando um valor relativamente alto é atribuído à limpeza total do leito marinho, 

benefícios à indústria pesqueira (a existência de equipamentos no fundo do mar 

prejudica a pescaria de arraste, realizada no Mar do Norte), e aos impactos de extração 

de recursos que seriam obtidos caso fosse realizada a reciclagem. Além disso, 

consideram também um baixo valor atribuído aos peixes (pois a remoção de estruturas 

abriria maior espaço para pescaria), uso de energia, emissões, e distúrbios na vida 

marinha para as atividades de remoção.  

EKINS, VANNER, & FIREBRACE (2006) ressaltam ainda que não é possível indicar 

com certeza que opção de desmobilização (entre os extremos de remoção e alijamento 
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in situ) está mais alinhada com o princípio da precaução. Assim, evitar os impactos 

negativos dos cenários mais focados em remoção pode ser tão importante quando o 

atingimento de um leito marinho próximo das condições pré-operacionais e reciclagem 

de materiais cujo grau de escassez não é tão significativo. 

O estudo de EKINS, VANNER, & FIREBRACE (2006) aponta que para dutos, pés de 

jaquetas e cascalho de perfuração, os benefícios ambientais da remoção dos materiais 

para terra são incertos e os custos associados são bastante significativos. Entretanto, 

para que possam ser deixados in situ, seria necessário um esforço de monitoramento 

que, por sua vez, teria um custo associado a ser pago pela indústria. Os autores sugerem 

que estas áreas monitoradas sejam inseridas em Áreas de Proteção Marinhas e que o 

monitoramento inclua atividades de interesse científico bem como a vigilância destas 

áreas. De forma a compartilhar a responsabilidade pelo monitoramento destas áreas com 

o Governo, as operadoras poderiam contribuir para um fundo de proteção ambiental 

marinha, que disponibilizaria ainda mais recursos para a proteção do ambiente marinho. 

Por fim, o estudo aponta que os benefícios que poderiam ser obtidos nesta configuração 

seriam significativamente mais altos do que a remoção de milhares de toneladas de 

materiais não escassos para terra.  

FOWLER et al. (2014) reforçam que a remoção de estruturas offshore dificilmente 

mostra-se como prática ambientalmente mais adequada e que, justamente devido a este 

reconhecimento, algumas nações (EUA, Noruega, Canadá, Japão, Itália, Inglaterra, 

entre outros) (BASTOS, 2005) vêm adotando o posicionamento de estruturas obsoletas 

no fundo do mar como recifes artificiais, em programas conhecidos como “rigs-to-

reefs” (em tradução livre, “de sondas a recifes”). Tais programas ainda são controversos 

e objeto de debate, mas sua consideração e análise podem trazer informações valiosas 

em relação às opções de desmobilização.  

Em seu estudo, OSMUNDSEN & TVETERAS (2003) ressaltam que as organizações 

pesqueiras e outras organizações ambientais na Noruega são contra a criação de recifes 

artificiais a partir das instalações de petróleo offshore e que o Governo norueguês não 

aprovou propostas nesse sentido feitas pelos operadores nos últimos programas de 

desmobilização. Isso provavelmente levou a operadora do campo de Ekofisk, a propor 

em seu programa de desmobilização o transporte das subestruturas metálicas de volta a 

terra como estratégia de desmobilização. Esta solução para o descarte tem seu custo 
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estimado em USD 460 milhões, em comparação com os USD 100 milhões que seriam 

gastos caso a solução de criação de recifes artificiais fosse adotada. Para que esta 

decisão do método de desmobilização seja coerente com o balanço entre custo-benefício 

para a população, a predisposição a pagar da sociedade para manter o leito marinho 

limpo nesta área em particular deve exceder as perdas líquidas em termos da indústria 

pesqueira somada à diferença entre os custos de remoção e de criação dos recifes 

artificiais, isto é: deve ser superior a USD 363,9 milhões, no caso de Ekofisk. Os 

autores ressaltam o fato de que a população norueguesa é reduzida (5 milhões de 

habitantes) e que existe um grande número de plataformas offshore.  

Por ainda se tratar de uma opção controversa, a criação de recifes artificiais foi objeto 

de um conjunto de diretrizes definida pela IMO, (International Maritime Organization) 

em conjunto com a UNEP e aderente à Convenção/Protocolo de Londres. O documento 

reconhece o fato de que recifes artificiais foram usados em diversas regiões do mundo 

com diversos objetivos tais como maior agregação de peixes, recuperação de habitats 

marinhos, promoção de turismo (para mergulho e pesca), controle de erosão, 

estabilização de solo marinho, defesa costeira, entre outras.  

Como aponta o documento, a instalação de recifes artificiais pode ser considerada em 

concordância com a Convenção / Protocolo de Londres, não sendo classificada como 

alijamento (dumping). As diretrizes apontadas neste documento buscam dar assistência 

aos tomadores de decisão (reguladores, aprovadores de projetos, etc.) sobre as bases 

científicas por trás da criação de recifes artificiais. Em adição, tem como objetivo a 

prevenção da poluição ou degradação do ambiente marinho devido à colocação de 

recifes artificiais, buscando impedir o uso de tal mecanismo como uma forma de burlar 

as diretrizes da Convenção/Protocolo de Londres sobre as limitações ao dumping. 

Conforme definição utilizada (IMO et al., 2009, p.2): 

“Um recife artificial é uma estrutura submersa deliberadamente 

construída ou posicionada no leito marinho para emular 

alguma função de um recife natural, tal como proteger, 

regenerar, concentrar e/ou aumentar populações de recursos 

vivos.  
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Os objetivos de um recife artificial podem também incluir a 

proteção, restauração e regeneração de habitats aquáticos, e a 

promoção de pesquisas, oportunidades recreacionais e uso 

educacional da área.  

O termo não inclui estruturas submersas deliberadamente 

posicionadas para desenvolver funções que não estejam 

relacionadas ao de recifes artificiais – tais como quebra-bares, 

ancoragem, cabos, dutos, artefatos de pesquisa marinha ou 

plataformas, mesmo que estes incidentalmente imitem algumas 

funções de um recife natural.” 

A diretriz IMO/UNEP indica que os recifes artificiais podem ser agrupados em 

categorias, segundo suas funções, a saber: propósitos ambientais; propósitos focados 

nos recursos marinhos vivos; promoção de turismo e atividades de lazer; pesquisa 

científica e educação; multipropósito.  

Os recifes artificiais construídos com propósitos ambientais buscam aumentar ou alterar 

a biodiversidade de uma determinada área. Tais elementos tendem a criar ilhas de 

conservação no ambiente marinho, atraindo uma grande variedade de espécies. Podem 

contribuir para a restauração de habitats marinhos específicos. Nestes casos, devem-se 

buscar materiais o mais similares possível do substrato original. Existem também casos 

de construção de recifes artificiais com o objetivo de reduzir ou eliminar pressões sobre 

determinados ecossistemas. É o caso de proteções contra pesca ilegal (de arraste), usado 

em algumas áreas do Mediterrâneo. Por fim, é relatado o uso de recifes artificiais como 

artifício de gestão da qualidade da água em áreas de aquicultura, nas quais é normal o 

acúmulo de material orgânico embaixo das gaiolas. Os recifes facilitam a fixação de 

espécies bênticas que atuam como biofiltros.  

A segunda categoria trata de recifes que buscam a atração, desenvolvimento, produção e 

proteção de vida marinha visando sua utilização de maneira sustentável. As estruturas 

utilizadas, por terem seus locais conhecidos, concentram e facilitam acesso aos recursos 

(peixes, lagostas, etc., dependendo do recurso em questão). Dessa forma, aumentam a 

eficiência da pesca e a segurança dos pescadores, sendo bastante interessante para a 

pesca artesanal.  
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O uso de estruturas para a promoção de turismo e outras atividades de lazer é outra 

possibilidade no caso da construção de recifes artificiais. A existência de naufrágios em 

determinada região costuma atrair atividades de mergulho devido a suas características 

visuais atrativas e à concentração de vida marinha ao redor. A localização deliberada de 

um naufrágio ou outra estrutura como recife artificial pode, inclusive, ser utilizada como 

estratégia para reduzir a pressão de visitas a uma determinada área natural, desviando 

parte dos mergulhadores/pescadores para a área desejada.  

Os recifes artificiais podem também ter um papel científico, podendo ser usados para 

avaliações físicas, químicas, biológicas de impacto ambiental, características da vida e 

ambiente marinho local e diversos outros testes que gerem informações relevantes à 

ciência.  

Por fim, a criação de estruturas multipropósito envolve a união de dois ou mais 

objetivos para a elaboração do projeto do recife artificial. Normalmente trata-se de 

estruturas caras e de projeto rebuscado, buscando atender a mais de um grupo de 

interessados. 

É importante lembrar que o objetivo primário da Convenção/Protocolo de Londres e 

deste documento relacionado é a prevenção da poluição marinha pelo alijamento 

(dumping) de materiais. Dessa forma, algumas diretrizes devem ser consideradas no 

processo decisório para a criação de um recife artificial: 

 A criação de um recife artificial não deve ser utilizada como pretexto para o 

alijamento de materiais; 

 A criação de um recife artificial não deve ser contrária aos objetivos da 

Convenção (de Londres); 

 A informação sobre a criação de um recife artificial deve ser notificada ao 

Secretariado da Convenção; 

 Os materiais utilizados devem ser avaliados de acordo com as diretrizes 

específicas existentes.  

O documento provê como anexo um conjunto de diretrizes específicas para a avaliação 

de plataformas e outras estruturas feitas pelo homem com o objetivo da criação de 

recifes artificiais. O processo indicado começa com a caracterização do material e 

identificação de oportunidades para reuso, reciclagem ou tratamento. Caso o material a 
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ser utilizado para a criação do recife artificial seja aceitável ou possa ser tornado 

aceitável, define-se e caracteriza-se o local de posicionamento. Com isso, é feita uma 

avaliação dos impactos potenciais e são definidas medidas a serem tomadas para 

mitigação do impacto. Com base nessas informações, pode ser dada a autorização (pela 

instituição responsável no país) para a criação do recife artificial. Uma vez obtida a 

autorização, o projeto pode ser levado à frente, devendo ser realizado o monitoramento 

da área para avaliar se os impactos e a situação da área ao longo do tempo estão de 

acordo com o que havia sido previsto.  

MACREADIE, FOWLER & BOOTH (2011) avaliam a possibilidade de criação de 

recifes artificiais em águas profundas. Embora programas “rigs-to-reefs” sejam mais 

comuns em águas relativamente rasas, os autores argumentam que, considerando os 

níveis de degradação ambiental devidos à pesca e outras ações antrópicas, a localização 

de recifes artificiais em águas profundas (profundidades superiores a 500 m) pode trazer 

ganhos do ponto de vista ecológico.  

Embora raros em águas profundas, recifes naturais tem funções críticas no 

funcionamento do ecossistema e encontram-se cada vez mais ameaçados por ações do 

homem. Tais áreas têm papel relevante na conectividade entre comunidades de recifes 

isolados. Assim, em áreas amplas, esses recifes funcionam como conexões ou ilhas em 

uma matriz ampla de sedimento arenoso.  

O posicionamento das plataformas é determinado pela localização de reservas de óleo. 

A definição do local em que podem ser depositadas como recifes artificiais pode 

considerar critérios distintos, como a maximização dos benefícios ecológicos. Os 

autores ressaltam, entretanto, que alguns custos ambientais devem ser considerados para 

a decisão de realocação das estruturas, tais como: perturbações físicas nas áreas da nova 

instalação, liberação de contaminantes e seus movimentos na cadeia alimentar; 

facilitação da dispersão de espécies invasoras e mudanças adversas na dinâmica da rede 

alimentar e estrutura das comunidades marinhas.  

O estudo de MACREADIE, FOWLER & BOOTH (2011) reforça, assim, que 

programas de criação de recifes artificiais em águas profundas, em conjunto com o 

estabelecimento de áreas de preservação do ambiente marinho podem colaborar com a 

conservação das comunidades marinhas. Para que a lacuna de informações a respeito 
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dos reais efeitos destes mecanismos seja preenchida, é necessária uma atuação conjunta 

entre cientistas e a indústria do petróleo, desenvolvendo pesquisas. Os autores sugerem 

ainda que as economias provenientes da desmobilização de estruturas com a construção 

de recifes artificiais sejam destinadas a pesquisas independentes e programas de 

monitoramento para avaliação da efetividade destas medidas. Pode-se ver, aqui, uma 

aproximação à sugestão apresentada por EKINS, VANNER, & FIREBRACE (2006), 

com a destinação dos recursos poupados pela escolha de uma alternativa menos custosa 

que a desmobilização por remoção para a realização de estudos e esforços de 

conservação ambiental.  

As informações presentes no relatório de acompanhamento “Quality Status Report 2000 

- Region II Greater North Sea” (OSPAR, 2000) podem ser utilizadas para enriquecer 

esta ideia de redirecionamento dos recursos poupados.  

A presença de dutos e outras instalações offshore gera uma área adicional de substrato 

rígido para a fixação de uma maior variedade de organismos. Essas comunidades podem 

aumentar a diversidade local mas não se considera que isso traga maiores impactos na 

estrutura da comunidade marinha em larga escala ou na estrutura da rede alimentar no 

Mar do Norte. (OSPAR, 2000). 

O relatório mostra que a desmobilização de estruturas offshore não é a única atividade 

no contexto marinho com impactos ambientais. Na verdade, a indústria de O&G 

offshore não é responsável por nenhuma das seis principais pressões humanas no 

ambiente marinho no Mar do Norte (Remoção de espécies-alvo; perturbações no leito 

marinho; efeitos de descarte e mortalidade de espécies não alvo; Inputs de 

contaminantes (diferentes de óleo e aromáticos) por terra; Inputs de tributil-estanho 

(TBT) e outras substâncias antiincrustantes por  embarcações; Inputs de nutrientes por 

terra) – conforme Tabela 13. 

 O Mar do Norte tem histórico de múltiplos usos por pessoas de diferentes nações. O 

conhecimento das principais pressões humanas e entendimento de seus impactos no 

ambiente marinho são, portanto, essenciais ao desenvolvimento e à implementação de 

medidas efetivas que possibilitem seu uso sustentável. Nesse sentido, a OSPAR realizou 

uma avaliação identificando e priorizando as principais pressões humanas que afetam o 

uso sustentável e a manutenção de um ecossistema saudável no Mar do Norte. As 
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pressões foram classificadas com as letras “A” a “D” conforme ordem decrescente de 

importância, sendo as primeiras as mais relevantes e as últimas menos relevantes.  A 

ordem das pressões dentro de uma mesma classificação é irrelevante quanto á sua 

hierarquia de relevância.  

A Tabela 13 a seguir sintetiza a hierarquia apresentada no estudo para as classes “A” e 

“B” com foco na categoria das pressões exercidas. Para a visualização da tabela em sua 

íntegra, visitar (OSPAR (2000), página 113, tabela 6.1): 

Tabela 13 - Principais pressões humanas sobre o ambiente marinho. Fonte: adaptado de (OSPAR, 2000, 

p. 113) 

Classificação Categoria Pressão 

A 

Pesca Remoção de espécies-alvo; perturbações no leito 

marinho; efeitos de descarte e mortalidade de 

espécies não alvo 

Contaminantes 

orgânicos 

vestigiais 

Inputs de contaminantes (diferentes de óleo e 

aromáticos) por terra; Inputs de tributil-estanho 

(TBT) e outras substâncias antiincrustantes por  

embarcações.  

Nutrientes Inputs de nutrientes por terra 

B 

Óleo e 

Aromáticos 

Inputs de óleo e outros aromáticos pela indústria 

do petróleo (offshore e de terra) e embarcações 

Outras 

substâncias 

perigosas 

Inputs de outras substâncias perigosas pela 

indústria offshore de O&G e pela navegação 

Metais pesados Inputs de metais pesados por terra 

Impactos 

biológicos 

Introdução de espécies invasoras pela navegação;  

introdução de espécies invasoras e doenças por 

maricultura; introdução de poluição 

microbiológica e materiais orgânicos por terra 

 

É importante salientar que a hierarquia das pressões humanas no ambiente marinho do 

Mar do norte não necessariamente será igual às existentes na Bacia de Campos. O 

estudo, entretanto, traz uma visão interessante: a priorização das questões a serem 

trabalhadas de forma a garantir um uso sustentável dos recursos de determinada área. 

Essa priorização pode guiar, por exemplo, a destinação de recursos para programas e 

projetos ambientais que busquem controlar ou amenizar tais pressões.    
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Assim, a consideração de alternativas de desmobilização dos dutos da Bacia de Campos  

deve passar pelo entendimento da realidade local, levando em conta a estrutura da rede 

de stakeholders e a dinâmica das interações. BASTOS (2005) relata que a instalação de 

plataformas offshore trouxe consigo uma disputa pelo espaço oceânico com a atividade 

pesqueira. Enquanto a primeira se desenvolveu em grande intensidade e cresceu ao 

longo do tempo, a última passou por um processo de estagnação ou queda, resultado, 

em parte de um modelo de gestão e política inadequados que geraram uma 

superexplotação dos estoques.  

BASTOS (2005) aponta que o setor pesqueiro brasileiro, no geral, carece de técnicas, 

equipamentos e embarcações que possibilitem a exploração adequada de seu potencial. 

Neste cenário, existem conflitos entre os pescadores industriais e artesanais e suas 

diferentes modalidades de pesca. A pesca artesanal, que constitui a base da economia de 

diversas famílias, é prejudicada pela competição desigual com a frota industrial 

havendo, assim, espaço para um maior desenvolvimento na área de bioprodução 

costeira.  

Nesse sentido, JABLONSKI (2008) relata um estudo realizado nas bacias de Campos e 

de Santos com a observação da movimentação de embarcações pesqueiras nas 

proximidades das plataformas de petróleo. Conforme a NORMAM-08/DPC, 1ª revisão, 

(DPC, 2013) é proibida a pesca, navegação ou aproximação a menos de 500 metros das 

plataformas de petróleo, incluindo o seu dispositivo de embarcações 

(plataforma/FPSO/FSU, aliviador e rebocador), considerando esse raio de quinhentos 

metros como área de segurança, salvo embarcações que estão prestando apoio marítimo 

às plataformas. Entretanto, como relatado pelo autor, muitas vezes embarcações 

pesqueiras, sejam elas de pesca artesanal, que operam com linha de mão, ou atuneiros, 

desrespeitam essa zona de segurança buscando tirar proveito do efeito agregador de 

peixes ao redor de objetos no mar, as plataformas.  

Como aponta o autor, a atividade pesqueira, estabelecida no Rio de Janeiro no final dos 

anos 70, adotou a área das plataformas e sondas como principal zona de pesca. A 

pesquisa foi constituída de 3 etapas, cada um correspondendo a um período de 

observação no qual foram contados os barcos atuneiros e de pesca artesanal e a 

frequência com que o limite de segurança de 500 metros de afastamento das plataformas 

foi desrespeitado. A primeira etapa foi realizada na Bacia do Espírito Santo. As duas 



95 

 

outras foram realizadas na Bacia de Campos nos seguintes períodos: 27/Dez/2001 a 

30/Mar/2002; 14/Ago/2002 a 06/Set/2002 e 10/Set/2002 a 22/Set/2002. Dessa forma, 

totalizaram-se 131 dias de observação na Bacia de Campos nas regiões próximas às 

plataformas.  

Na segunda fase, foram observados 33 barcos na região, sendo 6 atuneiros e 27 de pesca 

artesanal. Ocorreram 14 invasões da área de segurança, todas por embarcações de pesca 

artesanal. Na terceira fase, que durou 37 dias, foram observadas 28 ocorrências, sendo 

10 de atuneiros e 18 de barcos de pesca artesanal, com um total de 20 incidências de 

invasão na área de segurança.  

JABLONSKI (2008) relata que o período de observação nas proximidades das 

plataformas ajudou a reforçar aspectos de seu efeito agregador. Instantes após sua 

chegada e instalação já era possível observar tal efeito. Cardumes mais densos foram 

observados dentro da zona de segurança, por vezes a menos de 50 metros das 

adjacências das unidades. Entretanto, o efeito de agregação não desaparece nas 

proximidades imediatas, estendendo-se pelas regiões vizinhas, o que explica os bons 

resultados das pescas observadas.  

Muitas vezes, quando questionados sobre o motivo da invasão da área de segurança, os 

pescadores alegaram que aquela era uma boa área de pesca, mesmo antes da instalação 

das plataformas, sugerindo uma possível ocupação de zonas pesqueiras pré-existentes 

pela indústria do petróleo. Uma dificuldade significativa encontrada junto aos barcos de 

pesca artesanal foi a precariedade dos equipamentos de comunicação e posicionamento 

das embarcações, que raramente possuíam meios para determinar a distância precisa em 

relação às plataformas, sendo necessária a verificação constante por parte da tripulação 

das plataformas e aviso quando a área fosse ultrapassada.  

Nessa direção, BASTOS (2005) aponta o sistema de recife artificial pode ser uma 

alternativa de manejo eficiente para a ocupação e integração da plataforma continental à 

realidade socioeconômica brasileira, em alinhamento com o Código de Conduta para 

Pesca Responsável. Tal prática pode ser um caminho que suporte os estados no 

desenvolvimento de políticas para aumentar a abundância dos recursos marinhos e 

desenvolver oportunidades para a pesca artesanal, gerando trabalho e renda.  
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É relatada a implementação de um projeto de criação de recifes artificiais na região de 

Rio das Ostras, na Bacia de Campos. O projeto tinha como objetivos: 

 Contribuir com a tecnologia de produção de petróleo no mar, visando à 

ocupação dos espaços costeiros submarinos com projetos de bioprodução e 

múltiplo uso integrado;  

 Verificar a eficiência das estruturas na formação de pesqueiros com o intuito de 

gerar benefícios socioeconômicos para a pesca artesanal, atendendo os requisitos 

legais pertinentes;  

 Realizar estudos de viabilidade e efeitos socioeconômicos de construção e 

instalação dos recifes; 

 Gerar subsídios para programas nacionais de descomissionamento de estruturas 

de produção de petróleo e gás; 

 Recuperar estoques e criar áreas para métodos seletivos de captura evitando a 

pesca de arrasto, fornecendo orientações aos pescadores.  

Para a identificação de materiais a serem utilizados, foi feito um levantamento no 

Parque de Tubos, em Macaé, onde ficam armazenados materiais desativados que 

poderiam ser utilizados na construção de módulos. No estudo realizado por BASTOS 

(2005), foram identificados materiais que poderiam ser utilizados com dois objetivos: a 

defesa contra a pesca predatória de barcos com redes de arrasto, aumentando a 

produtividade natural de áreas desérticas e degradadas; criação de zonas de pesca fora 

das áreas das plataformas de produção.  

Os materiais selecionados (em grande parte, tramos de dutos metálicos) foram tratados e 

utilizados na construção de 27 estruturas, posicionadas no solo marinho em forma de 

cubos, pirâmides, prismas, beliches, definidos com a finalidade de testar cada diferente 

configuração. Foram também construídos e instalados 41 módulos de concreto armado. 

No período de monitoramento, foram encontradas diversas evidências do uso de redes 

de arrasto, demonstrando bons resultados frente ao objetivo de redução de pesca 

predatória. O estudo relata também o acolhimento das estruturas pela vida marinha, 

constituindo substrato para organismos incrustantes que, por sua vez, apresentam 

indícios de serem utilizados como recursos alimentares pela ictiofauna (peixes). Foi 

realizado também o acompanhamento da evolução da concentração de peixes ao redor 
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das estruturas. Foram observados chernes e congros, de maior valor comercial, além de 

recrutas, guarajubas, enxadas, dentre outros. Foi observada, menos de um ano após a 

colocação dos recifes artificiais, um aumento de 290% no número de exemplares de 

peixes capturados e de 180% da biomassa capturada. O mês de Jan/2005, posterior à 

instalação dos recifes, teve captura de quase 10 toneladas a mais que o mês de Jan/2004, 

antes da instalação (BASTOS, 2005).  

O estudo corrobora com a hipótese de que a instalação de recifes artificiais em regiões 

produtoras de petróleo offshore na costa brasileira pode ser utilizada como instrumento 

conciliador de conflitos, reutilizando materiais desativados de maneira sustentável. 

Embora não se tenha utilizado no estudo de caso estruturas de produção de petróleo 

descomissionadas, mas sim parte delas, espera-se alcançar o mesmo sucesso obtido, 

dada a similaridade dos procedimentos de planejamento, preparação, limpeza e 

disposição. A ausência de legislação específica foi uma dificuldade encontrada no 

projeto, havendo espaço para desenvolvimento e melhorias em nosso arcabouço 

normativo.  

A atuação em conjunto com a comunidade de pesca local foi fundamental para o 

sucesso do projeto e, embora seus efeitos socioeconômicos não tenham sido claramente 

definidos durante o trabalho, pode-se vislumbrar um novo cenário para o uso de recifes 

artificiais como ferramenta de manejo pesqueiro e socioambiental na zona costeira. 

É importante ressaltar, entretanto, que a criação de recifes artificiais, embora possam 

constituir uma ferramenta de ordenamento territorial e de desenvolvimento da pesca 

local, também possui impactos ambientais associados. O efeito de concentração da vida 

marinha, da mesma forma que colabora para o ordenamento territorial, pode gerar a 

superexploração dos recursos marinhos, pois facilita a captura. Assim, a aplicação desta 

alternativa não deve ser feita sem a realização de estudos de impacto e sem o 

monitoramento necessário para garantir que a exploração dos recursos marinhos não 

está se dando em ritmo superior ao adequado.  

Uma questão ambiental cuja relevância vem crescendo em relevância ao longo dos anos 

e está relacionada às atividades de E&P é a invasão e expansão do coral-sol na costa 

brasileira. Os corais, do gênero Tubastraea, têm origem na região dos oceanos Pacífico 

e Índico, mas já mostram sinais de bioinvasão amplamente distribuída em águas rasas 
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tropicais do Atlântico, Pacífico e Índico (CAIRNS, 1994; DE PAULA & CREED, 

2004). 

Conforme MANTELATTO et al. (2011) e DE PAULA & CREED (2004), o coral-sol 

invadiu a região Sudoeste do Atlântico nos anos 1980s, provavelmente trazido por 

plataformas de petróleo, permanecendo restrito à região de Ilha Grande e Arraial do 

Cabo. Entretanto, diversos registros de observação vêm sendo realizados nas últimas 

décadas, demonstrando significativa propagação do invasor na costa brasileira. Tais 

corais foram observados em Santa Catarina, na plataforma PXIV em Itajaí (2000), na 

plataforma PXIII, da Bacia de Campos, em doca para reparo na Baía de Guanabara (de 

Paula, et al., 2004)). MANTELATTO et al. (2011) relatam observações feitas em 

Búzios, Ilhas de Vitória, e no estado de São Paulo. SAMPAIO et al. (2012) relatam 

observações realizadas no estado da Bahia e DA SILVA, DE PAULA, & FLEURY 

(2014) indicam a presença destes corais em pelo menos 20 plataformas, sondas, FPSOs, 

apontando uma extensão de mais de 2000 km da costa brasileira com a presença do 

invasor.  

Como relatado em CREED (2006), a capacidade de propagação do coral sol deve-se à 

adaptação do gênero às características físicas da costa brasileira bem como a vantagens 

apresentadas quando em disputas de território com corais endêmicos, como o 

Mussismilia hispida, uma das espécies mais comum na costa do país. Observações de 

campo realizadas por CREED (2006) mostraram que a espécie endêmica, quando em 

proximidade (<= 5 cm) do invasor, apresenta necrose, sugerindo uma potencial redução 

ou exclusão da espécie nativa.  

Em seu estudo, DA SILVA, DE PAULA, & FLEURY (2014) avaliaram 11 anos de 

expansão do coral sol (espécies Tubastraea coccinea e Tubastraea tagusensis) na região 

de Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. Foi utilizado o modelo “DAFOR”, 

classificando como Dominantes as aglomerações de coral sol extremamente aparentes, 

frequentemente ocupando áreas superiores a 1 m
2
; Abundantes as aglomerações de 10 a 

50 cm de diâmetro; Frequentes as colônias isoladas e de diâmetro inferior a 50cm; 

Ocasionais quando avistadas apenas 5 a 10 aglomerações por mergulhos 1 minuto; 

Raras quando avistadas 1 a 5 aglomerações por mergulhos de 1 minuto e Ausentes 

quando não observadas durante os mergulhos (de 1 minuto).  Tal monitoramento foi 

realizado nos anos 2000, 2004, 2010 e 2011. Como no ano 2000 não era sabida a 
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existência de duas espécies (T. coccínea e T. tagusensis) do coral, não foi feita 

diferenciação na contagem. A Figura 31 abaixo mostra a expansão do invasor ao longo 

dos anos de cima para baixo, 2000 a 2011 para as duas espécies: T. coccínea (esquerda) 

e T. tagusensis (direita). 

 

Figura 31 -Expansão do coral-sol na baía de Ilha grande. Fonte: DA SILVA, DE PAULA, & FLEURY 

(2014) 

Em simulação realizada por RIUL et al. (2013) para o potencial de expansão da espécie 

T. coccinea sugere-se que o invasor encontrará habitat para expansão contínua ao longo 

da costa, desde os limites ao sul aos limites ao norte da área já ocupada, em adição a 

algumas ilhas oceânicas e ao arquipélago de Abrolhos. Na Figura 32, a cor vermelha 

indica alto potencial de adequação climática da espécie ao local. Os pontos indicados na 

cor negra referem-se às localidades infestadas utilizadas para a calibração do modelo.  
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Figura 32 - Ambientes com clima adequado à expansão da T. coccinea na costa brasileira. Fonte: RIUL et 

al. (2013) 

 

O estudo levanta sérias preocupações em relação aos efeitos potenciais sobre as espécies 

nativas e uma possível modificação dos ecossistemas marinhos devido às modificações 

causadas pela invasão. Cabe ressaltar que a maior parte das áreas marinhas protegidas 

encontra-se dentro da região de expansão potencial do coral-sol.  

Por fim, vale mencionar o Projeto Coral-Sol, que promove a “recuperação ambiental das 

áreas costeiras impactadas pelo coral-sol, monitorando e documentando a distribuição 

de ocorrência das duas espécies invasoras de coral-sol e contribuindo para melhorias nas 

condições sociais ao gerar renda extra para as comunidades tradicionais litorâneas 



101 

 

afetadas”
4
 . O projeto, criado em 2006, atua junto às comunidades litorâneas na remoção 

do bioinvasor e sua utilização na geração de renda, reduzindo a exploração ilegal de 

espécies nativas e promovendo a educação ambiental.  

Como registram DA SILVA, DE PAULA, & FLEURY (2014), apesar do atraso na 

implementação de medidas corretivas para o problema do coral-sol na baía de Ilha 

Grande, o Projeto Coral-Sol já mostra indícios positivos mensuráveis na redução da 

população invasora, indicando, assim, que medidas de controle rápido e vigoroso 

conjugadas com a erradicação de pequenas populações podem e devem ser aplicadas 

nesta e em outras regiões imediatamente de forma a restaurar a estrutura original destes 

ecossistemas.  

 

  

                                                 

4
  Conforme descrito na página do Projeto em rede social: 

https://www.facebook.com/projeto.coral.sol/info?tab=page_info 
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5. Planejamento da Desmobilização de Dutos em nível estratégico e 

estudo de caso para a Bacia de Campos 

A desmobilização dos dutos existentes (e a serem futuramente instalados) é um desafio 

significativo a ser enfrentado nos próximos anos. O planejamento para lidar com este 

desafio, considerando as questões citadas no capítulo anterior e os impactos de cada 

escolha feita, é uma tarefa de grande complexidade associada e requer métodos e 

ferramentas que suportem sua execução e permitam a realização de análises 

quantitativas e qualitativas.  

Este capítulo apresenta uma proposta de método para abordar sistematicamente a 

desmobilização de dutos em nível estratégico, tendo em vista um panorama amplo e 

entendendo que cada duto (ou sistema de dutos) faz parte de um conjunto maior, que 

tem uma extensão total a ser desmobilizada e que apresenta uma determinada 

distribuição no tempo. É apresentada aqui a “Curva de Desmobilização” como 

ferramenta central a aplicação deste método, que oferece a base para a realização de 

análises sobre as questões estratégicas e que guiarão o processo decisório e o 

planejamento de recursos e ações.   

À luz do método proposto, é discutido o caso da desmobilização dos dutos instalados 

até fim do ano de 2012 na Bacia de Campos por uma Operadora na região. Com base na 

Curva de Desmobilização Preliminar traçada, as questões apontadas como relevantes no 

capítulo anterior são analisadas. É então proposta a criação de um Plano Estratégico de 

Desmobilização de Dutos, instrumento que define a Curva de Desmobilização 

Planejada, e as ações estratégicas e diretrizes que tornam sua execução viável.  

Como anteriormente indicado, é importante considerar que a utilização dos dados 

apresentados no capítulo anterior no caso específico da Bacia de Campos deve ser 

encarada como uma tentativa inicial de identificar a dimensão do problema à frente.  
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 5.1. O método proposto e a Curva de Desmobilização 

Para os fins deste trabalho, será entendida por “Curva de Desmobilização” a 

distribuição ao longo do tempo da quantidade de dutos (em km) que deverão ser 

desmobilizados.   

Um termo que poderia ser apropriado para denominação desta análise é “curva de 

sucateamento”. Entretanto, conforme apontado em MEYER (2001), este termo é 

utilizado na literatura sobre sucateamento de automóveis e refere-se à composição da 

frota nacional por anos de utilização.  Tal curva é construída utilizando-se uma média 

ponderada entre quantidades de automóveis e veículos leves vendidos ao mercado 

interno com suas respectivas taxas de sucateamento. Ela expressa a porcentagem de 

carros sucateados por anos de uso.  Como a informação buscada neste trabalho difere da 

proporcionada por tal curva, já que buscamos uma curva de extensão de dutos a serem 

desmobilizados por ano de uso, optou-se pelo nome “Curva de Desmobilização” de 

forma a evitar entendimentos dúbios.  

O desenvolvimento das operações de E&P requer a instalação de uma estrutura de dutos 

que possibilite o escoamento de fluidos entre poços, unidades de produção e transporte 

a terra. Algumas vezes faz-se necessária a reposição  de dutos que apresentaram falhas 

ou a complementação da estrutura atual para atender às necessidades em projetos de 

redesenvolvimento. Portanto, esta estrutura é um elemento mutável ao longo do tempo.  

O primeiro passo do método proposto, esquematizado na Figura 33, é “Identificar a 

estrutura atual”. Esta tarefa pode ser comparada a “tirar uma fotografia” da situação 

presente, realizando um diagnóstico dos dutos que se encontram no fundo do mar no 

atual momento como resultado de instalações realizadas no passado. Para isso, será 

necessário avaliar o momento de instalação de cada tramo, bem como a vida útil para o 

qual foi projetado.  

A etapa seguinte é “Construir a Curva de Desmobilização Preliminar” dos dutos que 

compõem a estrutura previamente identificada. Isto significa avaliar, de acordo com a 

vida útil esperada para cada tramo, a extensão de dutos a ser desmobilizada ao longo 

dos anos futuros. A expressão “preliminar” refere-se ao fato de que a curva construída 

trata-se de um diagnóstico bruto, que não considera possíveis ações futuras que 

alterarão os esforços de desmobilização para que sejam realizáveis pela empresa 
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operadora. Esta curva indica a necessidade de desmobilização futura de dutos “caso 

nada seja feito”.  

 

Figura 33 – Diagrama esquemático do método proposto. Fonte: o autor. 

 

O objetivo da Curva de Desmobilização Preliminar é permitir a realização de análises 

quantitativas e qualitativas de forma estruturada. Isso é considerado na etapa seguinte, 

“Analisar questões estratégicas para desmobilização”. Aqui, as questões identificadas 

no capítulo anterior (ou outras que forem consideradas relevantes) poderão ser 
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detalhadas e quantificadas com base na extensão, no tipo e nas condições dos dutos 

existentes de maneira específica. Com isso, as implicações futuras da desmobilização da 

estrutura atual podem ser avaliadas segundo seus custos, impactos ambientais, recursos 

disponíveis, vida útil e tempo de permanência dos dutos, impostos a serem recolhidos, 

etc..   

É possível que a execução das desmobilizações conforme previstas nesta curva 

preliminar sejam indesejáveis ou mesmo impossíveis. Alguns motivos poderiam ser: 

 Quantidade insuficiente de barcos especializados para atender aos picos de 

desmobilização; 

 Capacidade insuficiente da indústria para descartar/reciclar o material removido; 

 Desbalanceamento de recursos, atrapalhando projetos de desenvolvimento de 

produção (óleo novo); 

 Vida útil de projeto dos dutos inferior à duração esperada para alguns campos; 

 Legislação inflexível em relação às alternativas de desmobilização. 

Caberá, assim, à empresa operadora, lidar com a situação diagnosticada tornando-a algo 

viável de ser executado e mais adequado aos seus objetivos. Para isso, será necessário 

“Definir ações estratégicas de desmobilização” que guiem as operações de 

desmobilização a serem realizadas e que alterem a curva preliminar para uma 

configuração mais conveniente, criando uma “Curva de Desmobilização Planejada”. 

Esse conjunto de atividades é consolidado na elaboração de um “Plano Estratégico de 

Desmobilização de Dutos”, instrumento que guiará o planejamento dos projetos de 

desmobilização da empresa. 

Com o planejamento e execução dos projetos de desmobilização de partes da estrutura 

de dutos segundo as diretrizes estabelecidas, bem como a realização das ações 

estratégicas definidas, novas informações serão levantadas e uma nova situação será 

criada. Com isso, o processo é realimentado, possibilitando ajustes e atualizações.   

É importante entender que a “Curva de Desmobilização Preliminar” e a “Curva de 

Desmobilização Planejada” são aplicações distintas de uma mesma ferramenta, a Curva 

de Desmobilização. Enquanto a primeira busca apresentar um diagnóstico do futuro, a 

segunda apresenta a visão esperada, isto é, um planejamento. A Tabela 14 apresenta 

uma breve comparação das curvas.  
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Tabela 14 - Curvas de Desmobilização: Preliminar x Planejada. Fonte: o autor. 

Curva de Desmobilização Preliminar Curva de Desmobilização Planejada 

Considera capacidade infinita dos recursos 

de desmobilização 

Considera limite de capacidade dos 

recursos de desmobilização 

Apresenta situação sem  intervenções Busca otimizações 

Foco em diagnóstico Foco em planejamento 

Informações de projeto Situação real  

 

Para que seja possível elaborar uma “Curva de Desmobilização”, é necessário 

identificar o momento em que cada duto da estrutura deverá ser desmobilizado. Este 

tempo para desmobilização, por sua vez, está relacionado com tempo de vida útil 

definido por projeto para determinado tramo de duto, pelas condições operacionais às 

quais o mesmo foi exposto ao longo de sua vida e, caso necessário, a um tempo de 

espera para efetuação das operações.  

As equações seguintes buscam formalizar os conceitos apresentados. Para determinado 

tramo de duto i, teremos: 

tdesmob = tprojeto x c + tespera 

e 

anodesmob = anoinstalação + tdesmob 

onde: 

tdesmob = momento de desmobilização esperado para determinado tramo de duto (medido 

em anos).  

tprojeto =  tempo de vida útil definido em projeto para determinado tramo de duto (medido 

em anos). 

c = fator numérico de correção para consideração das condições operacionais às quais o 

duto foi submetido ao longo de sua vida, que têm impacto positivo ou negativo sobre 

seu tempo de vida útil definido em projeto.  

tespera = tempo de permanência do tramo no fundo do mar aguardando sua 

desmobilização, após o ter atingido o final de sua vida útil. 



107 

 

anodesmob = ano em que o momento de desmobilização de determinado tramo de duto é 

atingido.   

anoinstalação = ano em que determinado tramo de duto foi instalado.  

 

Assim, o tempo de desmobilização (tdesmob) de um determinado tramo de duto representa 

o tempo percorrido até o final esperado de sua vida útil e, a partir do qual, este deveria 

ser desmobilizado. Este valor é igual ao tempo de projeto (tprojeto) para o qual o tramo foi 

construído corrigido por um fator numérico que considera as condições operacionais e 

de manutenção ao qual foi submetido (c). Este valor busca considerar elementos tais 

como: tipo de fluido transportado; presença ou não de elementos químicos corrosivos 

(p.ex. H2S); condições de erosão do leito marinho e acessórios em contato com o 

equipamento; temperatura; pressão; vazão; qualidade da manutenção e limpeza 

realizadas (como, por exemplo, passagem de pigs), ações de extensão de vida, entre 

outros. A correção do tempo de projeto (tprojeto) pelo fator de condições operacionais (c) 

representa, portanto, a vida útil real de um determinado tramo. A outra variável que 

compõe o tempo de desmobilização (tdesmob) é o tempo de espera (tespera), isto é, o tempo 

que o tramo permanecerá no local depois do final de sua vida útil real, aguardando a 

operacionalização da decisão de desmobilização.  

É de suma importância o entendimento de que o fator tdesmob indica a operacionalização 

de uma tomada de decisão sobre a sua desmobilização de determinado tramo, não 

necessariamente sua remoção. Uma das decisões que podem ser tomadas é a 

manutenção do duto in situ, bem como a postergação de sua remoção ou tratamento 

para alijamento no próprio local.  

 Em consequência, o ano no qual determinado tramo deverá ser desmobilizado 

(anodesmob) é resultado da soma entre o ano em que este foi instalado (anoinstalação) e o seu 

tempo transcorrido até o momento de decisão sobre a desmobilização (tdesmob). 

Não estamos preocupados, no entanto, com o ano de desmobilização de um único 

tramo, mas sim de todo o conjunto de tramos que atingirá seu tempo de sucateamento 

em determinado ano. Além disso, para obter a dimensão total de dutos a serem 

desmobilizados em determinado momento, é necessário considerar o comprimento de 

cada tramo que atinge seu tempo de desmobilização para aquele ano.  
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A equação a seguir busca a formalização do conceito. Para o conjunto de dutos a serem 

desmobilizados para uma determinada empresa ou região no ano t, tem-se: 

S(t) =  ∑ 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑖  ∙ 𝑙𝑖𝑖  

onde: 

S(t) = comprimento total de dutos a serem desmobilizados no ano t 

tramoi = tramos que atingiram anodesmob em t. 

li = comprimento tramo i. 

 

Desta forma, para cada ano futuro (t) teremos uma certa dimensão total de dutos (S(t)) 

que atingirão seu tempo de desmobilização e, portanto, deverão ser desmobilizados.  

É importante ressaltar que o atingimento do período e necessidade de desmobilização de 

cada tramo nada diz sobre a alternativa a ser utilizada para operacionalização desta 

desmobilização. Afinal, cada tramo em seu momento de desmobilização se encontrará 

em determinada situação específica (p.ex.: cruzamentos, profundidade, enterrado ou 

não, condições estruturais, etc.) devendo ser analisado individualmente para 

determinação da melhor alternativa a ser escolhida. 

 5.2. A instalação da estrutura de dutos na Bacia de Campos 

Como indicado no método apresentado no início deste capítulo, o primeiro passo para a 

definição da “Curva de Desmobilização” é a identificação da estrutura atualmente 

existente e sua vida útil de projeto. Os dados utilizados neste trabalho referem-se à 

estrutura existente de dutos em utilização por uma operadora de campos de produção na 

Bacia de Campos, desconsiderando aqueles que, por algum motivo, já foram retirados. 

Foram obtidos junto uma área organizacional responsável pelo acompanhamento e 

manutenção da integridade de equipamentos submarinos.  

A Bacia de Campos é a principal área sedimentar já explorada na costa brasileira, 

estendendo-se das imediações da cidade de Vitória (ES) até Arraial do Cabo, no litoral 
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norte do Rio de Janeiro. Sua área aproximada é de 100 mil km
2
. Nela, foram testadas as 

principais tecnologias offshore no desenvolvimento de projetos de produção em lâminas 

d’água não exploradas anteriormente, tratando-se, portanto, de um “gigantesco 

laboratório a céu aberto”. Uma significativa inovação oriunda dos avanços nos 

primeiros campos desta bacia foi a instalação dos primeiros Sistemas de Produção 

Antecipada (SPA) sobre plataformas flutuantes. Esta inovação trouxe um significativo 

ganho de tempo no período de maturação, reduzindo-o de quatro a seis anos para quatro 

meses (PETROBRAS, 2014)
5
. 

RUIVO (2001) e COSTA FRAGA et al. (2003) apresentam um resgate histórico da 

produção da Bacia de Campos, que será resumido a seguir e que é refletido na 

instalação da estrutura de dutos exibida anteriormente. 

A primeira descoberta de petróleo na Bacia de Campos ocorreu em 1974, no campo de 

Garoupa, localizado a uma lâmina d’água de 120 metros. A atividade na região, 

entretanto, só teve início no ano de 1977, com o sistema antecipado de Enchova, 

também com lâmina d’água de 120 metros. Até aquele ano as atividades de produção 

offshore no Brasil haviam se limitado a áreas no Nordeste, com lâminas d’água 

inferiores a 50 metros. As primeiras descobertas e a confirmação dos modelos de 

exploração confirmaram o grande potencial desta bacia. Aproximadamente 27 novas 

acumulações (Campos) foram identificados.  

Em 1979 entraram em produção os sistemas antecipados de Garoupa e Namorado (este 

com LDA de 160 metros), aproximadamente a 80 km de distância da costa. Os Sistemas 

de Produção Antecipada utilizaram plantas simplificadas de separação de gás e óleo nas 

próprias sondas semissubmersíveis, com o escoamento do óleo para tanques externos 

(em monobóia).  

Esses sistemas, além da antecipação da produção, permitiram a aquisição de dados dos 

reservatórios, que eram utilizados para o projeto dos sistemas permanentes de produção 

que os substituiriam. A utilização de risers flexíveis permitia a acomodação dos 

movimentos das unidades flutuantes e facilitava a sua instalação. Como apontado em 

                                                 

5
 Consulta à página da empresa, em Dez/2014 - http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-

atividades/principais-operacoes/bacias/bacia-de-campos.htm 
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COSTA FRAGA (2003), os Sistemas de Produção Antecipada ganharam espaço 

significativo no Brasil e, devido à sua grande confiabilidade e baixo custo, significaram 

a principal forma inicial de produção em águas profundas, ao menos nesta região.  Tal 

forma de trabalho influenciou, em parte, os sistemas de produção permanentes, que 

mantiveram certas características de seus predecessores.  

Em paralelo à utilização destes sistemas de produção antecipada, foi sendo instalado um 

Sistema Definitivo de Produção, compreendendo a instalação de 7 plataformas fixas. 

Em 1983 as plataformas do sistema de produção (PNA-1, PCE-1 (Central), PCH-2, 

PNA-2, PGP-1 (Central), PCH-1, e PPM-1 (Central)) encontravam-se em linhas d’água 

entre 110 e 175 metros.  Data também desta época a criação de uma malha de dutos para 

a exportação da produção offshore para terra. A malha possibilitava o escoamento da 

produção de Enchova, Pampo e Garoupa até Barra do Furado, conectando-a por dutos 

em terra até o terminal de Cabiúnas de onde, por sua vez, a produção era transferida à 

REDUC (Refinaria Duque de Caxias) no Rio de Janeiro.  

Os anos seguintes foram marcados por descobertas em linhas d’água cada vez maiores, 

superiores a 300 metros de profundidade (limite para o uso de mergulhadores na 

instalação, operação e manutenção de equipamentos submarinos). As descobertas 

incluíram: Albacora (1984), Marimbá (1985), Marlim (1985), Albacora Leste (1986), 

Marlim Sul (1987), Marlim Leste (1987), Barracuda (1989), Caratinga (1989), 

Espadarte (1994), Roncador (1996). 

Nos anos 2000 foram realizadas descobertas na parte norte da Bacia de Campos, já no 

estado do Espírito Santo, que veio a ser chamada de Parque das Baleias: Jubarte (2001), 

Cachalote (2002), Baleia Franca (2003), Baleia Anã (2003), Baleia Azul (2004), Baleia 

Azul Pré-sal (2006), Jubarte Pré-sal (2006), Caxaréu (2006).  Seguindo a tendência 

anterior, percebe-se um aumento ainda maior na profundidade em que se encontram as 

acumulações, com linhas d’água que superam os 1.400 metros.  

As informações sobre a estrutura instalada são apresentadas segundo o tipo de duto e 

sua condição de uso, a saber: 

 Riser flexível 

 Flowline flexível 

 Duto rígido 
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 Umbilical 

Os dados disponíveis não contemplam a extensão instalada de risers rígidos sendo, 

estes, portanto, excluídos da análise.  

A sequência de gráficos abaixo mostra a estrutura de dutos instalados na região da Bacia 

de Campos até o fim do ano de 2012 pela empresa Operadora estudada. O eixo vertical 

à esquerda do gráfico trata da extensão instalada (em km) de dutos, representada pelos 

dados em barras verticais. O eixo vertical à direita indica a extensão acumulada (em 

km), somando-se toda a estrutura instalada até o ano, representada pela linha no gráfico.  

A Figura 34 exibe a estrutura de risers flexíveis instalada. 

 

Figura 34 - Instalação da estrutura de risers flexíveis. Fonte: o autor, com base nas informações obtidas da 

empresa operadora. 

 

O gráfico seguinte (Figura 35) apresenta a estrutura de flowlines flexíveis: 



112 

 

 

Figura 35 - Instalação da estrutura de risers flexíveis. Fonte: o autor, com base nas informações obtidas da 

empresa operadora. 

 

A seguir, na Figura 36, a instalação da estrutura de umbilicais. 

 

Figura 36 - Instalação da estrutura de umbilicais. Fonte: o autor, com base nas informações obtidas da 

empresa operadora. 

 

Por fim, a instalação da estrutura de dutos rígidos é mostrada na Figura 37. 
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Figura 37 - Instalação da estrutura de dutos rígidos. Fonte: o autor, com base nas informações obtidas da 

empresa operadora. 

 

Consolidando toda a estrutura instalada em um único gráfico, teremos a Figura 38 

abaixo. Nele, as extensões instaladas de dutos representadas anteriormente nos gráficos 

de forma isolada são reunidas. Considerando o histórico de descobertas e operações na 

Bacia de Campos apresentado nos parágrafos anteriores, é possível visualizar a 

evolução da estrutura.  

 

Figura 38- Visão consolidada da instalação da estrutura de dutos na Bacia de Campos. Fonte: o autor, 

com base nas informações obtidas da empresa operadora. 
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As instalações de dutos flexíveis no ano 1977 mostram o início das operações com os 

Sistemas de Produção Antecipada. Os anos 80 indicam um primeiro ciclo significativo 

de instalações, ilustrando os primeiros sistemas definitivos de produção, bem como a 

grande estrutura de dutos rígidos que compõe a malha de exportação de fluidos. No fim 

dos anos 90 e início dos anos 2000 é possível perceber um novo ciclo de instalações 

para a produção dos novos campos descobertos, a profundidades superiores a 300 

metros. É possível verificar também o grande uso de dutos flexíveis (flowlines e risers) 

característica das operações da empresa em questão. Por fim, a segunda metade dos 

anos 2000 e início dos 2010 mostra a instalação da estrutura de produção da região do 

Parque das Baleias (dentre outras). Em adição, é possível verificar extensões maiores de 

risers flexíveis e umbilicais, que traduzem também a maior profundidade das operações 

na região.  

 5.3. Construção da Curva de Desmobilização Preliminar para 

a Bacia de Campos 

Com base nos dados apresentados no tópico anterior, é possível traçarmos a Curva de 

Desmobilização Preliminar para a estrutura de dutos instalados na Bacia de Campos até 

o ano de 2012 sob responsabilidade da empresa operadora estudada. Foi utilizado como 

referência o ano de 2015, isto é, o ponto de partida para qualquer operacionalização de 

decisão de desmobilização.  

Um trabalho de mapeamento e detalhamento da estrutura e resgate da documentação 

técnica destes dutos encontra-se em andamento. Este trabalho apresentará informações 

mais atualizadas, possibilitando uma verificação futura dos dados utilizados e ajuste 

fino da quantidade e extensão dos tramos presentes no leito marinho da bacia. 

Entretanto, acredita-se que a confiabilidade dos dados disponíveis e utilizados para a 

elaboração da Curva de Desmobilização Preliminar neste trabalho seja satisfatória para 

os objetivos propostos e ressalta a ordem de grandeza do desafio enfrentado.  

Os dados que compuseram as curvas de dutos instalados ao longo dos anos incluem 

apenas os equipamentos que se encontram no fundo do mar até o momento da escrita 

deste trabalho. Desta forma, ainda que já tenham atingido seu tempo final de vida útil 
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(representado pelo termo “tprojeto x c”) a desmobilização dos tramos não foi 

operacionalizada.  

Para a criação das Curvas de Desmobilização esperadas para cada tipo de duto 

apresentado anteriormente, considerou-se inicialmente que a vida útil real de cada duto 

equivale à sua vida útil de projeto. Isto é: 

tprojeto x c = tprojeto, 

logo, 

c = 1 

Isto é, considerou-se que o fator numérico que considera as condições operacionais (c) 

ao qual foi submetido cada tramo de duto não teve efeitos de extensão nem redução, 

com cada tramo apresentando a duração que era esperada em projeto. Tal consideração 

configura uma simplificação e para a obtenção de valores mais próximos de uma 

situação real, cada tramo de duto deveria ser analisado e seu fator c deveria ser definido 

segundo suas condições operacionais.  

O tempo de vida útil de projeto, tprojeto, de cada tramo foi considerado como 30 anos. 

Esta é também uma simplificação, uma vez que a vida útil dos tramos é variável 

segundo as necessidades e especificações do projeto de sistema escoamento do qual o 

tramo fará parte. Entretanto, não houve disponibilidade de dados que permitissem tal 

determinação, sendo, assim, necessário o uso de um valor de referência, baseado em 

indicações de profissionais da área. Em Jacobsen et al. (1998) apud OSPAR (2000), é 

feita a indicação de que a vida útil de dutos pode ser estimada entre 20 a 50 anos. A 

seção seguinte discutirá a influência da vida útil no formato da curva.  

Alguns tramos atingiram o final de sua vida útil antes do ano de referência, 2015. 

Nestes casos, a extensão de dutos instalada foi somada e considerada como um passivo 

de desmobilização, acumulado no ano de referência. Isso significa dizer que, para esses 

casos em que o ano esperado de desmobilização ocorreu antes do ano de referência, foi 

considerado um tespera tal que o anodesmob fosse igual a 2015.  
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De forma objetiva, adotou-se um tespera tal que:  

anodesmob = anoinstalação + tdesmob = 2015 

Para os anos anteriores a 2015, os dutos que deveriam ter sido desmobilizados mas não 

foram configuram um passivo. Essa extensão foi somada e alocada a 2015 como um 

passivo de desmobilização acumulado. 

Por fim, para cada ano t foram somadas as extensões de tramos que atingiram seu ano 

de desmobilização, isto é:  

anodesmob = t 

S(t) =  ∑ 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑖  ∙ 𝑙𝑖𝑖  

 

Assim, foram obtidas as Curvas de Desmobilização Preliminares para cada tipo de duto. 

As curvas seguem a mesma identificação de cores que a utilizada para a instalação, de 

forma a facilitar sua identificação. De forma equivalente, os valores em barra, 

identificados pelo eixo vertical à esquerda do gráfico, tratam da extensão anual. O valor 

indicado pelo gráfico de linha refere-se à extensão acumulada e tem como eixo vertical 

o que está à direita nos gráficos.  

Abaixo, a Curva de Desmobilização Preliminar para risers flexíveis (Figura 39). 

 

Figura 39 - Curva de Desmobilização Preliminar de risers flexíveis. Fonte: o autor, com base nas 

informações obtidas da empresa operadora. 
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A seguir é exibida a curva para flowlines flexíveis (Figura 40): 

 

Figura 40 - Curva de Desmobilização Preliminar para flowlines flexíveis. Fonte: o autor, com base nas 

informações obtidas da empresa operadora. 

 

A próxima curva trata da desmobilização de umbilicais (Figura 41). 

 

Figura 41 - Curva de Desmobilização Preliminar de umbilicais. Fonte: o autor, com base nas informações 

obtidas da empresa operadora. 

 

Por fim, segue a Curva de Desmobilização Preliminar de dutos rígidos (Figura 42). É 

possível perceber que, considerando a vida útil média de 30 anos, quase 500 km 

estariam indicados para a desmobilização até o fim do ano de 2015. Entretanto, caso o 

valor adotado para a análise fosse maior, por exemplo, 50 anos, a desmobilização d toda 
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esta extensão seria postergada para a década de 2030, aproximadamente. O ponto que 

merece destaque é que, independentemente da vida útil destes dutos rígidos, haverá no 

futuro uma grande concentração da extensão de dutos rígidos a serem desmobilizados 

em um curto período de tempo e este fator deverá ser considerado no planejamento dos 

recursos necessários.  

 

Figura 42 - Curva de Desmobilização Preliminar de dutos rígidos. Fonte: o autor, com base nas 

informações obtidas da empresa operadora. 

 

Somando-se todas as extensões de tramos a serem desmobilizadas a cada ano a partir de 

2015, apresentadas nos gráficos de forma isolada para cada tipo de duto, temos uma 

visão global do futuro da desmobilização da estrutura de dutos existente na Bacia de 

Campos. 

A visualização dos ciclos, conforme apresentado no tópico anterior referente à 

instalação, ainda é possível. Entretanto, pode-se verificar também o acúmulo de um 

passivo de desmobilização significativo, de quase 800 km de dutos. Como comentado, o 

passivo é, em grande parte, composto pelos dutos rígidos instalados na década de 80, 

que viabilizam o escoamento da produção para terra. Caso a vida útil desta estrutura 

seja estimada em um período superior (por exemplo, 50 anos), o acúmulo se dará 

distribuído na década de 2030, não configurando um passivo.  

Pode-se verificar, ainda, a dimensão do desafio da desmobilização, com uma estrutura 

que acumula quase 10.000 km de dutos, entre os diversos tipos, bem como com 

extensões anuais a serem desmobilizadas que chegam a quase 800 km. A Figura 43 
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consolida estas informações abaixo. Os valores em barra, identificados pelo eixo 

vertical à esquerda do gráfico, tratam da extensão anual. O valor indicado pelo gráfico 

de linha refere-se à extensão acumulada e tem como eixo vertical o que está à direita no 

gráfico.  

 

 

Figura 43 - Curva de Desmobilização Preliminar de dutos  na Bacia de Campos. Fonte: o autor, com base 

nas informações obtidas da empresa operadora. 

 

Cabe ressaltar que o formato exato da curva apresentada é influenciado pelas premissas 

e simplificações adotadas no trabalho para elaboração da Curva de Desmobilização 

Preliminar acima indicada. Caso considerássemos os efeitos operacionais (pelo fator c) 

de forma atuante e um tempo de vida de projeto diferente (seja específico por tramo ou 

um valor médio superior), teríamos um formato diferente de curva. Entretanto, duas 

informações permaneceriam relevantes: 

 A extensão total existente por desmobilizar 

 A concentração e dutos rígidos que constituem a malha de escoamento da 

produção para terra, representada pelo pico indicado na Figura 42 - Curva de 

Desmobilização Preliminar de dutos rígidos. Fonte: o autor, com base nas 

informações obtidas da empresa operadora. 
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 5.4. Análise de questões estratégicas para a desmobilização de 

dutos na Bacia de Campos 

Será realizado a seguir um exercício de análise crítica das questões relevantes apontadas 

no capítulo anterior, tomando como base a Curva de Desmobilização Preliminar de 

dutos da Bacia de Campos, apresentada neste capítulo. Considerando as limitações nos 

dados utilizados, cabe ressaltar que os resultados buscam apenas apontar a ordem de 

grandeza do problema e não quantificações precisas. Entretanto, ainda que os custos 

possam ser modificados com dados mais apropriados, que os tempos de vida útil dos 

dutos sejam especificados (e não uma média, conforme utilizado no trabalho) ou que a 

extensão de dutos a ser desmobilizada seja atualizada, o método proposto permanecerá 

sendo aplicável e a Curva de Desmobilização seguirá sendo uma ferramenta útil para o 

embasamento das análises e suporte ao planejamento.  

Assim, são apresentadas abaixo discussões sobre as principais questões relacionadas.  

 5.4.1. Questões econômicas 

No Brasil, os custos com a desmobilização de dutos apenas começam a ser descobertos 

conforme as primeiras atividades de desmobilização passam efetivamente do 

planejamento à realização. As diferenças entre o planejado e o realizado ainda mostram-

se muito significativas, indicando que há muito espaço para o desenvolvimento de 

métodos de previsão de custos para as atividades no país.  

O uso de valores de custos relativos ao Mar do Norte para a estimativa de custos de 

desmobilização de dutos no Brasil deve ser entendido como um exercício de 

identificação da ordem de grandeza do problema e não como uma estimativa apurada. 

Isso porque o negócio de E&P nas duas localidades guarda diferenças relevantes em 

suas características: enquanto na região do Mar do Norte o uso de dutos rígidos é 

bastante comum, com lâminas d’água relativamente rasas, mas com condições de mar 

bastante adversas e baixas temperaturas, as atividades no Brasil empregam 

principalmente dutos flexíveis, em profundidades que podem ser significativamente 

maiores (em especial para os projetos mais recentes) e com condições mais amenas de 

mar e temperatura.  Assim, temos fatores que podem colaborar para que os custos de 

desmobilização no Brasil sejam maiores (em direção ao limite superior, de +100%, 
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como apontado em AACE (2005) ) ou menores (em direção ao limite inferior de -50%).  

Os fatores seriam: 

 Custo no Brasil > Custo no Mar do Norte: Lâminas d'água significativamente 

mais profundas (para projetos mais recentes) no Brasil 

 Custo no Brasil < Custo no Mar do Norte: curto intervalo de tempo com 

condições meteorológicas adequadas no Mar do Norte, com condições de 

temperatura e tempo mais severas.  

É importante ressaltar que os primeiros dutos a serem desmobilizados são os de projetos 

mais antigos, nos quais a lâmina d’água ainda era reduzida. Considerando as condições 

de mar mais amenas e a menor profundidade, é possível que as primeiras 

desmobilizações tenham custos inferiores aos custos médios apresentados no Mar do 

Norte.  

Para a realização do cálculo de custos ao longo do tempo, serão utilizados os custos 

médios, exibidos na última coluna da Tabela 10 - Custos de desmobilização de dutos no 

Mar do Norte. Assim, o custo médio de limpeza e garantia de segurança para cada km 

de duto será igual a £ 117.140,00 e o custo médio de desmobilização será de £ 

195.300,00. Considerando o câmbio para dólar (£ 1,00 = US$ 1,59, considerando o 

câmbio médio entre 01/08/2014 e 30/01/2015 - BCB, 2015), os valores são, 

respectivamente, US$ 186.252,60 e US$ 310.527,00 para a limpeza e garantia de 

segurança e para a desmobilização dos dutos.  Considerando o intervalo indicado em 

AACE (2005), temos os custos por km indicado na tabela abaixo: 

Tabela 15 - Intervalo de custos. Fonte: o autor com base em AACE (2005) e UK (2014). 

  

Limpeza e garantia 

de segurança 

Ações adicionais de 

Desmobilização 

Custo por km (em 

USD / km de duto) 

Médio 186.252,60 310.527,00 

Limite inferior (-50%) 93.126,30 155.263,50 

Limite superior 

(+100%) 
372.505,20 621.054,00 

 

Os custos de limpeza e garantia da segurança dos dutos, conforme indicado em UK 

(2014), incluem todas as atividades necessárias para remoção de hidrocarbonetos e para 

garantir condição adequada para a desmobilização. Assim sendo, estes custos ocorrerão 
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independentemente da alternativa selecionada para a desmobilização. Os custos de 

desmobilização consideram as alternativas de remoção e de enterramento ou 

entrincheiramento. Para a execução dessas atividades, é necessária a realização da 

limpeza e segurança. Logo, devem ser consideradas de forma adicional.  

Com base nesses valores, o desembolso estimado, por ano, para a realização das 

atividades de limpeza e garantia da segurança e para a desmobilização (por remoção ou 

enterramento e entrincheiramento) é dado pela Figura 44 a seguir. Nela, o eixo vertical à 

esquerda indica os custos estimados para a limpeza e atividades de garantia da 

segurança, bem como os custos de desmobilização. O eixo vertical à direita indica os 

custos acumulados, somados ano a ano, para as atividades de limpeza e garantia de 

segurança (em preto) e para essas atividades somadas às de desmobilização (em verde).  

  

 

Figura 44 - Custos estimados de desmobilização de dutos na Bacia de Campos. Fonte: o autor, com base 

nas informações obtidas da empresa operadora e custos de UK (2014). 

Como é possível avaliar, os custos acumulados com limpeza e segurança chegam a 

USD 1,8 bilhões e os custos acumulados com desmobilização chegam a USD 3,0 

bilhões, totalizando, juntos, USD 4,7 bilhões.  

Conforme comentado no item sobre questões econômicas, podemos avaliar a 

sensibilidade da estimativa de acordo com o nível de incerteza inerente ao projeto. Mais 

uma vez, será adotada uma posição conservadora, considerando como referência o 

maior intervalo da Classe 5 do modelo apresentado em AACE (2005), isto é, de -50% a 

+100% do valor estimado. Assim, a figura a seguir indica uma estimativa de custos para 
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as atividades de desmobilização dos dutos instalados na Bacia de Campos e um 

intervalo dentro do qual é esperado que esta estimativa se encontre. A Figura 45 exibe, 

em gráfico de linhas, os custos estimados acumulados segundo os intervalos de 

incerteza de -50% e +100%, para os quais o eixo vertical à direita indica os valores.  

É possível verificar que os custos totais acumulados podem chegar, considerando o grau 

de incerteza, a aproximadamente USD 9,3 bilhões em seu limite superior e a USD 2,3 

bilhões em seu limite inferior.  

 

Figura 45 - Intervalo de incerteza nos custos estimados de desmobilização de dutos na Bacia de Campos. 

Fonte: o autor, com base nas informações obtidas da empresa operadora e custos de UK (2014). 

 

EKINS et al. (2006) indicam que, no Reino Unido, 30% a 70% dos custos de 

desmobilização são transferidos ao Estado (e, por conseguinte, aos contribuintes) por 

alívio fiscal. Caso tivéssemos uma situação similar no Brasil, o alívio fiscal poderia 

chegar a um total de US$ 3,3 bilhões, sendo US$ 1,3 bilhões devido aos custos de 

limpeza e garantia da segurança e US$ 2,0 bilhões referentes à desmobilização, 

considerando os custos médios apresentados anteriormente. Caso fossem considerados 

os custos no limite inferior (-50%), o valor total seria de US$ 1,7 bilhões, sendo US$ 

0,6 bilhões devido aos custos de limpeza e garantia da segurança e US$ 1,0 bilhões 

referentes à desmobilização. 
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Para fins de comparação, é apresentada abaixo a Tabela 16 com os valores arrecadados 

em royalties no Brasil nos últimos anos (câmbio: US$ 1,00 = R$2,48 , considerando o 

câmbio médio entre 01/08/2014 e 30/01/2015 - BCB, 2015), 

Tabela 16 - Arrecadação de Royalties no Brasil. Fonte: o autor com base em ANP (2014) e BCB (2015) 

 

Royalties arrecadados no Brasil 

 Ano   em bilhões R$   em bilhões USD  

2004 5,04 2,03 

2005 6,21 2,50 

2006 7,70 3,11 

2007 7,49 3,02 

2008 10,94 4,41 

2009 7,98 3,22 

2010 9,93 4,00 

2011 12,99 5,24 

2012 15,64 6,30 

2013 16,31 6,58 

 

Como é possível verificar, os custos estimados para a desmobilização, mesmo que para 

a alternativa mais barata (o abandono in situ apenas garantindo a limpeza e segurança 

dos dutos) mostram-se significativos caso consideremos os valores médios. As opções 

de remoção ou desmobilização por enterramento levam a valores ainda mais altos. Caso 

consideremos os custos no seu limite inferior, os valores mostram-se como parcelas 

menores dos royalties arrecadados. Vale ressaltar ainda que a arrecadação dos royalties 

se dá anualmente e os custos apresentados mostram-se em seu valor total para 

desmobilização da estrutura considerada. De qualquer forma, considerando-se uma ótica 

de ciclo de vida, seria de se esperar que tais custos fossem alocados aos custos de E&P 

e contabilizados nas análises econômicas de novos projetos.  

No Brasil, os custos previstos com a desmobilização para cada campo devem ser 

apontados no Plano Anual de Trabalho, enviado anualmente pelas operadoras à ANP. 

Entretanto, dada a escassez de projetos de desmobilização já concretizados, é possível 

que tais estimativas ainda encontrem-se distantes dos valores reais. Caso estas 

estimativas de custos com desmobilização mostrem-se subdimensionadas, poderíamos 

concluir que nem todo o custo devido está sendo alocado ao petróleo e que seu custo de 
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produção seria, na verdade, mais alto do que o considerado atualmente. Ou seja, se esses 

custos fossem incorporados em decisões econômicas, talvez a exploração em 

determinadas áreas de menor lucratividade pudesse se mostrar inviável. Tal fato reforça, 

assim, a necessidade de estudos sobre o custeio das atividades de desmobilização e as 

questões distributivas a elas associadas.  

 5.4.2. Vida útil e tempo de espera  

O tempo de permanência dos dutos no fundo do mar antes das atividades de 

desmobilização, seja motivado pela extensão em sua vida útil ou apenas como tempo de 

espera - com o duto fora de uso até que seja de fato desmobilizado - tem influência 

direta na forma da Curva de Desmobilização Preliminar.  

Uma vez que as atividades de desmobilização utilizam recursos críticos, muitas vezes 

compartilhados com outras operações de E&P, o balanceamento do trabalho pode ser 

um fator relevante e uma fonte de flexibilidade operacional. As análises de sensibilidade 

da curva em relação à vida útil dos tramos, realizadas posteriormente neste trabalho, 

evidenciam este fato.  

Conforme discutido anteriormente, a postergação das atividades de desmobilização com 

o duto fora de operação significa manter o duto em seu local de origem, tendo realizado 

apenas as atividades necessárias para garantir a segurança durante o período de espera. 

Se considerarmos o modelo de Curva de Desmobilização proposto neste trabalho, 

estaremos nos referindo a um fator tespera > 0, resultando em um tdesmob aumentado, que 

levaria a um anodesmob posterior.  

tdesmob = tprojeto x c + tespera,  tespera > 0 

 

Outra possibilidade discutida anteriormente é a extensão da vida útil dos dutos por meio 

de análises e medidas corretivas e preventivas que possibilitem que o duto opere por um 

tempo superior ao seu tempo de vida útil de projeto, tprojeto. No modelo de Curva de 

Desmobilização proposto neste trabalho, isto significa tornar o fator c>1, de tal forma 

que o tdesmob seja aumentado. Esta alternativa é especialmente interessante quando a 
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depleção do campo ainda não ocorreu e a vida útil das instalações ainda não atingiu o 

seu fim.  

tdesmob = tprojeto x c + tespera,  c>1 

Uma característica relevante da Curva de Desmobilização de dutos na Bacia de Campos 

é o passivo acumulado de dutos que já atingiram o fim de sua vida útil de projeto 

(estimada em 30 anos) e ainda encontram-se no fundo do mar. Como mostra a Figura 

46, trata-se de quase 800 km de dutos a serem desmobilizados.  

A distribuição, ao longo do tempo, da desmobilização de toda essa extensão acumulada 

em 2015 tornará a demanda de recursos mais balanceada. Uma alternativa seria alocar 

este passivo em “vales” da curva de desmobilização. Com isso, teremos uma carga de 

trabalho mais uniformemente distribuída, com uma variação limitada de demanda nos 

anos seguintes.  

Como exercício, considerou-se que todos os dutos que compõem o passivo de 

desmobilização tiveram suas atividades de desmobilização postergada em 9 anos. Este 

período foi escolhido pois isso possibilita que os dutos que deveriam ter sido 

desmobilizados em 2007 (os primeiros a atingirem seu tempo de vida útil de projeto) o 

sejam em 2016, ano seguinte em relação ao de referência, 2015. Em adição, a extensão 

de 350 km de dutos (principalmente rígidos) que atingiu o fim de sua vida útil estimada 

em 2011 foi distribuída entre os anos 2016, 2019 e 2020, anos com menor carga de 

trabalho.  

A Figura 46 abaixo ilustra o exercício realizado. É importante considerar que, com o 

aumento do tempo de permanência de aproximadamente 630 km de dutos (menos de 

10% do total), cria-se uma nova curva, mais regular e de uso de recursos mais 

distribuído. Esse aumento do tempo poderá se dar tanto pela extensão da vida útil 

(trabalhando-se o fator c, tal que c>1) quando por um tempo de espera com o duto fora 

de utilização (tespera>0). 
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Figura 46 - Distribuição do passivo de desmobilização. Fonte: o autor, com base nas informações obtidas 

da empresa operadora. 

 

Poderíamos considerar a aplicação de técnicas para extensão de vida útil para um 

subconjunto dos dutos existentes. Certamente nem todos os dutos poderiam ter sua vida 

útil estendida, seja pelas condições operacionais às quais estão sujeitos ou pelos custos 

das medidas necessárias para a extensão. Consideremos, assim, que 50% do dutos 

existentes (excluindo-se os que compõem o passivo de desmobilização, que seguirão a 

distribuição indicada na figura acima) tenham sua vida útil estendida em 5 anos.  

O resultado destas ações é exibido na Figura 47. Como se pode verificar, as curvas de 

extensão total acumulada com e sem as atividades de extensão de vida útil mostram uma 

redução na carga anual de desmobilização acompanhada de um prolongamento do 

período de uso dos dutos.  
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Figura 47 - Distribuição do Passivo e Extensão da vida útil de 50% dos dutos. Fonte: o autor, com base 

nas informações obtidas da empresa operadora. 

 

No limite, poderíamos utilizar os fatores de extensão de vida útil (c) e do tempo de 

espera (tespera) de maneira a dar à Curva de Desmobilização o formato que 

considerarmos mais adequado para a realização das atividades de desmobilização. Por 

exemplo, poderíamos buscar uma carga constante ao longo do tempo, garantindo a 

desmobilização de uma extensão fixa de dutos por ano. A Figura 48 mostra o resultado 

desta análise. As barras na cor cinza escuro mostram a Chuva de Desmobilização 

original, tento seu acumulado indicado na linha de cor cinza. As barras em cor azul 

mostram uma distribuição mais regular das atividades, mantida em 200 km por ano até 

o ano de 2016 e em 300 km após esse ano, cujo acumulado é mostrado no gráfico em 

linha azul. O eixo vertical direito indica as extensões acumuladas para ambos os casos.  

 

Figura 48 - Distribuição atual x Distribuição regular da desmobilização de dutos. Fonte: o autor, com base 

nas informações obtidas da empresa operadora. 
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Como se pode ver, a extensão de vida útil e uso de tempo de espera para a 

desmobilização de dutos traz flexibilidade às atividades de desmobilização e deve ser 

um fator considerado no planejamento e processo decisório.  

 

 5.4.3. Questões ambientais 

Como visto anteriormente (Seção 4.4), EKINS et al. (2006) indicam em seu estudo que 

os resultados ambientais das opções para desmobilização não são tão claramente 

distintos, não havendo uma opção significativamente melhor do ponto de vista do meio 

ambiente. A alternativa de remoção é indicada como preferível apenas quando é 

atribuído um valor extremamente alto ao leito marinho limpo. Os autores ressaltam 

ainda que não é possível indicar com certeza que opção de desmobilização (entre os 

extremos de remoção e abandono in situ) está mais alinhada com o princípio da 

precaução. SCHROEDER et al. (2004) levantam a questão de que quanto maior a escala 

de espaço tempo utilizada na determinação de impactos ambientais, maior a incerteza 

científica envolvida para a previsão das consequências de cada alternativa. Nesses 

casos, valores sociais, políticos e econômicos normalmente tornam-se mais relevantes 

no processo decisório. OSMUNDSEN & TVETERAS (2003) discutem a diferença dos 

custos entre os extremos das decisões de desmobilização: remoção completa e abandono 

in situ, mostrando questões distributivas associadas e suas consequências para o Estado 

e contribuintes. BASTOS (2005) e MACREADIE, FOWLER & BOOTH (2011) 

discutem os prós e contras das alternativas de criação e recifes artificiais com as 

estruturas da indústria offshore, indicando que esta deve ser uma opção considerada no 

processo decisório e uma boa solução para o manejo da ocupação da plataforma 

continental pelas atividades pesqueira e indústria de petróleo. Por fim, o relatório 

OSPAR (2000) indica que a remoção de espécies e poluição por outras substâncias 

(diferentes de óleo e aromáticos) por terra e embarcações são questões ambientais mais 

graves dos que os impactos causados pelas atividades petrolíferas offshore, ao menos no 

Mar do Norte.  
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Não foi encontrado estudo semelhante para a região da Bacia de Campos, mas a 

hipótese de existirem outras questões ambientais mais graves do que os impactos 

causados pela desmobilização por abandono in situ dos dutos (como, por exemplo, o 

caso do coral-sol) não deve ser descartada sem análise adequada.  

Dada a ausência de consenso sobre a melhor alternativa de desmobilização do ponto de 

vista ambiental, poderia ser questionada a validade e necessidade da imposição dos 

grandes custos de remoção às empresas operadoras (ou, em alguns casos, ao governo e 

seus contribuintes, como discutido por OSMUNDSEN & TVETERAS, 2003). O 

argumento para tal imposição, aponta FOWLER et al. (2014), baseia-se na consideração 

de que o resgate do ambiente marinho para condições similares às que se encontrava 

antes das atividades de E&P é a melhor solução ao meio ambiente.  Esta argumentação 

passará, portanto, sobre a discussão ética a respeito do direito de alterar o leito marinho 

para atendimento das necessidades energéticas da sociedade. Entretanto, mesmo esta 

discussão poderá ser enriquecida através da utilização de dados e análises como as 

propostas no método aqui apresentado. 

É importante ressaltar que a definição das questões ambientais mais relevantes ou a 

seleção de uma ou outra alternativa de desmobilização não fazem parte do escopo deste 

trabalho. Busca-se, com a aplicação do método proposto, possibilitar uma avaliação 

objetiva da dimensão de recursos necessários e questões relevantes associadas a cada 

alternativa, enriquecendo, assim, o processo decisório.  

Dentre as análises realizadas, é possível estimar o montante que deixaria de ser gasto 

caso a alternativa mais barata (o abandono in situ) fosse selecionada ao invés de 

alternativas mais caras como a remoção ou o enterramento.   Para fins de comparação, é 

possível avaliar o que seria possível realizar caso estes recursos fossem redirecionados 

para outros fins como, por exemplo, empregado em programas e projetos com foco em 

outras questões ambientais consideradas prioritárias.  

O Projeto TAMAR-ICMBio é um significativo exemplo de ação para minimizar os 

impactos das atividades humanas sobre o ambiente marinho. Foi criado em 1980 com o 

objetivo de identificar as principais áreas de reprodução das espécies de tartarugas 

marinhas que ocorrem no Brasil e as ameaças à sobrevivência dessas populações. 

Atualmente, todas as espécies de tartarugas marinhas estão incluídas nas listas de 



131 

 

espécies ameaçadas de extinção em escala mundial, sendo a interferência humana em 

escala global a causa do colapso das populações destas espécies. Buscando reverter este 

quadro, o Projeto TAMAR-ICMBio utiliza estratégias de proteção e manejo nas áreas 

de desova, de alimentação, migração e descanso e realiza ações de capacitação, 

educação e sensibilização ambiental, buscando a inclusão social e o envolvimento das 

comunidades costeiras (ICMBIO, 2011).  

Como mostra a Figura 49 - Bases do Projeto Tamar, o projeto conta com uma série de 

bases no Brasil para cumprir com seus objetivos.  

 

Figura 49 - Bases do Projeto Tamar. Fonte: ICMBIO (2011) 

 

Sob a coordenação do TAMAR e acompanhamento do ICMBio, foi elaborado o Plano 

de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas, que define 8 metas de 

conservação, a serem atingidas por um total de 71 ações, definidas em uma Matriz de 
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Planejamento (para detalhes, ver ICMBIO (2011), págs. 82 a 94.) e estima os custos por 

ação para o horizonte de 5 anos. Seu objetivo é a continuidade, o aprimoramento, as 

ações de conservação e das pesquisas direcionadas à recuperação e a sobrevivência das 

cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil.  

O custo estimado total das ações, para o período de 5 anos,  foi de R$ 59,5 milhões , 

equivalente a R$ 11,9 milhões por ano.  Para fins de comparação, os investimentos da 

Petrobras, maior operadora da indústria de óleo e gás do Brasil, em projetos sociais e 

ambientais totalizam, em média, R$ 380,2 milhões por ano, conforme Tabela 17 - 

Investimentos em projetos sociais e ambientais (PETROBRAS, 2013). 

Tabela 17 - Investimentos em projetos sociais e ambientais. Fonte: adaptado de PETROBRAS, (2013). 

Em R$ milhões 2009 2010 2011 2012 2013 

Investimentos em projetos sociais  174 199 207 201 391 

Investimentos em projetos ambientais 94 258 172 101 104 

Total 268 457 379 302 495 

 

Segundo cálculos realizados no item de questões econômicas sobre a Bacia de Campos, 

os gastos estimados para a limpeza e garantia de segurança dos dutos totalizam US$ 1,7 

bilhões, com uma média anual de US$ 62,4 milhões. Já os custos com as ações 

adicionais de desmobilização (enterramento / remoção) somam US$ 2,9 bilhões, com 

média anual de US$ 104,0 milhões.  

Isto quer dizer que, caso a opção de desmobilização por abandono in situ fosse 

selecionada para todos os dutos considerados neste trabalho, um montante de US$ 104,0 

milhões deixaria de ser gasto por ano. Isto seria equivalente a aproximadamente 21,7 

vezes os recursos previstos no Plano de Ação Nacional para a Conservação das 

Tartarugas Marinhas (US$ 4,8 milhões), ou ainda, 68% de todo o gasto anual da 

Petrobras em projetos sociais e ambientais (US$ 153,3 milhões) (considerando o 

cambio médio de 01/08/2014 a 30/01/2015: US$ 1,00 = R$ 2,48 - BCB, 2015).  

Ainda que a opção de desmobilização por abandono in situ fosse selecionada para 

apenas uma parcela dos dutos (por exemplo, aqueles cuja remoção se mostrar mais 

complexa, dispendiosa ou insegura), um significativo volume de recursos viria a ser 

poupado.  
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Os cálculos acima mostram que, caso tais recursos fossem redirecionados a projetos 

ambientais, haveria potencial para impactos positivos bastante significativos. A invasão 

do coral-sol, evidenciada em MANTELATTO et al. (2011), DE PAULA et al. (2004), 

SAMPAIO et al. (2012) e DA SILVA, DE PAULA, & FLEURY (2014), mostra-se 

como um significativo problema ambiental por toda a costa brasileira e, segundo RIUL 

et al. (2013), com grande potencial para expansão, carecendo de ações imediatas de 

controle. Projetos como o Projeto Coral-Sol poderiam, portanto, ser um possível destino 

a uma parcela destes recursos.  

 5.5. Plano Estratégico de Desmobilização de Dutos 

Para MINTZBERG (1987), o conceito de estratégia pode apresentar diferentes 

definições e o reconhecimento deste fato pode ajudar gestores e pesquisadores a lidarem 

com a complexidade deste tema. Um entendimento comum é o de estratégia como um 

“plano”: um esforço consciente em uma determinada direção, uma diretriz (ou conjunto 

de diretrizes) para lidar com determinada situação. Este plano, não necessariamente 

formalizado em um documento, busca definir métodos, recursos e ações para o 

atingimento de uma determinada meta ou resultado.  

O entendimento da estratégia de uma organização pode também ser obtido através da 

avaliação de seu passado: o padrão de escolhas e atitudes, intencional (caso exista um 

plano) ou não, indica a estratégia como uma consistência no comportamento frente às 

situações enfrentadas ou a seus competidores. A estratégia pode ser definida também 

pela forma como uma organização se coloca frente ao ambiente externo, ou seja, sua 

“posição”. Por esta definição, a estratégia atua como uma força mediadora entre a 

organização e o ambiente na qual esta se insere. Por fim, a definição de estratégia como 

“perspectiva”: seu conteúdo não consiste apenas em uma posição escolhida, mas em sua 

percepção do mundo. Nesse sentido, teremos organizações com posturas inovadoras, 

criando novas tecnologias e explorando novos mercados, e teremos também aquelas que 

buscam a estabilidade, criando artifícios de proteção e fazendo uso de influencia política 

em lugar de buscarem eficiência econômica (MINTZBERG 1987). 

Avaliando as definições acima, é possível entender que a estratégia existe em diferentes 

níveis (MINTZBERG, et al., 1998). Assim, uma organização terá sua estratégia de 

negócios, que guiará a aplicação de seus recursos e indicará como essa irá se posicionar 
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frente às partes interessadas. Para uma empresa de petróleo a estratégia de negócios 

indicará, por exemplo, o balanço entre quanto será aplicado na exploração de novos 

campos em busca de reposição de reservas e o quanto será aplicado no desenvolvimento 

e produção das reservas existentes. Compondo a estratégia organizacional em seu nível 

mais alto, teremos seu desdobramento para diferentes recortes: estratégia de E&P, de 

distribuição, financeira, ambiental, etc. 

Conforme ressaltado ao longo deste trabalho, a desmobilização mostra-se como um 

novo e significativo desafio às empresas de petróleo ao redor do globo. Para lidar de 

forma adequada com este desafio, poderíamos, portanto, pensar em uma “Estratégia de 

Desmobilização”, isto é, a forma como a empresa se posicionará interna e externamente, 

planejará, e executará seus projetos de desmobilização.  

Neste contexto, insere-se o Plano Estratégico de Desmobilização de Dutos (como 

mostra a Figura 50). O instrumento indicado no método proposto neste trabalho é parte 

integrante da Estratégia de Desmobilização a ser utilizada por uma determinada 

organização. Ele estará diretamente relacionado às outras ações de desmobilização 

(estrutura subsea, abandono de poços, plataformas, etc.) e será guiado pelas diretrizes de 

desmobilização definidas pela companhia que, por sua vez, são guiadas pelas diretrizes 

organizacionais no mais alto nível estratégico.  

 

Figura 50 - Contexto do Plano Estratégico de Desmobilização de Dutos. Fonte: o autor 

 

O Plano Estratégico de Desmobilização de Dutos (Figura 51), conforme proposto neste 

trabalho, é composto por duas partes principais: a construção da Curva de 
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Desmobilização Planejada e a definição de ações estratégicas de desmobilização. 

Ambas estão fortemente conectadas: As ações estratégicas de desmobilização buscam 

viabilizar que a curva de desmobilização planejada realmente aconteça.  

 

Figura 51 - Plano Estratégico de Desmobilização de Dutos. Fonte: o autor. 

 

Recordando as equações que formalizam a Curva de Desmobilização indicadas na seção 

5.1, é possível perceber, para alterarmos o formato da curva, os dois principais fatores 

gerenciáveis são: as condições operacionais às quais os dutos estão sujeitos 

(considerado no fator “c”) e o tempo que um duto aguardará fora de operação para ser 

desmobilizado (indicado pelo elemento “tespera”). 

Assim, segundo o diagnóstico possibilitado pela Curva de Desmobilização Preliminar, a 

organização poderá adotar determinadas ações que alterem a realidade para uma 

configuração mais adequada segundo suas necessidades. É importante ressaltar que, 

muitas vezes, para um mesmo diagnóstico, diversas alternativas se apresentarão 

possíveis. Entram em questão, então, as diretrizes estratégicas de desmobilização, que 

guiarão o padrão de escolhas segundo a estratégia de desmobilização adotada pela 

organização.  

A Tabela 18 ilustra alguns diagnósticos que poderiam ser obtidos através da análise da 

Curva de Desmobilização Preliminar e Ações estratégicas que poderiam ser escolhidas 

para lidar com a situação. Por vezes, as ações podem ser consideradas como excludentes 

entre si. Em outras ocorrências, é possível que seja necessária a combinação de várias 

ações para que a situação diagnosticada seja contornada.  
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Tabela 18 - Diagnóstico x Ações estratégicas possíveis. Fonte: o autor. 

Diagnóstico Ações estratégicas 

  

Atividade prevista 

supera capacidade de 

recursos existentes 

Investimento em ações de extensão de vida útil (aumentar 

fator c) 

Postergar desmobilização (aumentar fator tespera) 

Adquirir novos recursos para desmobilização (PLSV, 

armazém, etc.) 

  
Competição entre novos 

projetos de 

desenvolvimento e 

projetos de 

desmobilização 

Adequação entre as curvas de produção futura e 

desmobilização para balanceamento de recursos 

Gestão de recursos focada em desmobilização por 

oportunidade 

Definição de recursos dedicados à desmobilização 

  
Vida do campo > vida 

dos dutos 

Investimento em ações de extensão de vida útil (aumentar 

fator c) 

  

Custos extremos não 

previstos com 

desmobilização 

Investimento em novas tecnologias para 

barateamento/aumento da eficiência de desmobilização 

Negociação com órgãos ambientais para priorização das 

alternativas mais baratas e compensação ambiental 

Redistribuição da curva de desmobilização para um fluxo 

de caixa mais exequível 

Criação de parcerias ou venda de campos maduros para 

reduzir carga de desmobilização 

  

Incapacidade de 

reciclar/descartar todo o 

material removido 

Investimento em ações de extensão de vida útil (aumentar 

fator c) 

Postergar desmobilização (aumentar fator tespera) 

Busca por indústrias interessadas no material removido e 

criação de parcerias 

Investimentos na logística reversa dos materiais 

 

Finalmente, é importante ressaltar que a existência de um elemento na estrutura 

organizacional com uma visão integral das questões de desmobilização é um fator 

relevante para aplicação do método proposto. Sem este elemento, as operações de 

desmobilização tenderão a ser gerenciadas pelas unidades de negócio, trazendo uma 

visão fragmentada e prejudicando a aplicação do método.   
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6. Considerações finais e recomendações para estudos futuros 

O objetivo deste trabalho foi propor um método de suporte ao planejamento em nível 

estratégico para a desmobilização de dutos submarinos. Apresentou-se a “Curva de 

Desmobilização de Dutos” como ferramenta central deste método, possibilitando a 

avaliação de toda a extensão a ser desmobilizada ao longo do tempo e a realização de 

análises (qualitativas e quantitativas) frente a questões relevantes, como os impactos 

ambientais de cada alternativa, custos, vida útil dos dutos e balanceamento de recursos. 

Foi indicada a criação de um Plano Estratégico de Desmobilização de Dutos como parte 

integrante da Estratégia de Desmobilização a ser utilizada por uma determinada 

organização, de forma a traçar ações e diretrizes para as operações futuras.  

Para fundamentar esta discussão, foram apresentados os principais elementos técnicos e 

as alternativas de desmobilização dos principais componentes de sistemas marítimos de 

produção de petróleo. Foram detalhadas as questões específicas para desmobilização de 

dutos, como condições comuns de operação, materiais utilizados, técnicas disponíveis e 

recursos utilizados. Discutiu-se também o panorama institucional relacionado à 

desmobilização no mundo e, especificamente, no Brasil. Foi possível perceber o 

crescimento da relevância do tema a partir das décadas de 1970/80, com aumento na 

quantidade de acordos e diretrizes internacionais.  

A legislação brasileira, desenvolvida nas décadas subsequentes, mostra-se influenciada 

pelo arcabouço internacional existente. Contudo, as diretrizes avaliadas, tanto nacionais 

quanto internacionais, raramente apresentam direcionamentos operacionais específicos 

para a desmobilização de dutos. No Brasil, a obrigatoriedade da apresentação de um 

programa com as ações planejadas para a desmobilização das instalações e sua 

aprovação pelas instituições nacionais responsáveis mostra-se como principal 

instrumento de planejamento e negociação entre as empresas operadoras e os órgãos 

reguladores. Fica, portanto, a cargo da operadora dos campos a definição dos detalhes 

técnicos das operações de desmobilização e a defesa da alternativa escolhida para cada 

um dos campos em concessão, baseada em uma análise “caso a caso”.  

Entretanto, quando tratamos de regiões em estágio avançado de desenvolvimento de 

atividades de E&P e grande quantidade de campos em operação, o conjunto destas 

decisões tomadas “caso a caso” gera um panorama amplo que vai além da simples 
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conjunção de operações isoladas de desmobilização de dutos. Os possíveis efeitos 

sinérgicos, tanto negativos quanto positivos, passam a ter tamanha magnitude que levam 

à necessidade de um tratamento em nível estratégico por parte da empresa operadora. O 

método proposto neste trabalho busca, assim, preencher esta lacuna.  

Com base em um levantamento preliminar dos dados históricos de instalação de dutos 

realizada por uma empresa operadora com atividades na Bacia de Campos e estimativas 

da vida útil de projeto desses dutos, foi traçada uma Curva de Desmobilização 

Preliminar, conforme metodologia aqui proposta. A curva mostra a dimensão do desafio 

na região: um acúmulo de quase 10.000 km de dutos a serem desmobilizados nos 

próximos 30 a 40 anos. 

Seguindo o método proposto, utilizou-se a Curva de Desmobilização Preliminar como 

base para análises a respeito dos custos das alternativas, avaliação da distribuição das 

atividades de desmobilização segundo ações de extensão de vida útil dos dutos e 

discussão das principais questões ambientais envolvidas. Como os estudos encontrados 

na literatura nacional apresentam ainda um estágio inicial, com abordagem ampla e 

exploratória e sem a apresentação de dados que pudessem ser utilizados, foram usados 

como referência relatórios sobre as atividades de desmobilização de dutos no Mar do 

Norte.  

Cabe, assim, reforçar que os resultados obtidos pela utilização destes dados nas análises 

da Curva de Desmobilização Preliminar buscam apenas apontar a ordem de grandeza do 

desafio à frente e não quantificações precisas. Entretanto, ainda que estudos futuros 

indiquem dados mais apropriados sobre os custos de desmobilização, que a extensão de 

dutos a ser desmobilizada seja atualizada ou que os tempos de vida útil sejam 

reavaliados, o método proposto permanecerá sendo aplicável e a Curva de 

Desmobilização seguirá sendo uma ferramenta útil para o embasamento das análises e 

suporte ao planejamento. 

Através das análises, foi possível avaliar que os custos acumulados com limpeza e 

garantia da segurança dos dutos chegam a somar USD 1,8 bilhões e os custos 

acumulados com desmobilização com algum tratamento adicional (pelas alternativas de 

remoção ou de enterramento) chegam a USD 3,0 bilhões, totalizando, juntos, USD 4,7 

bilhões caso sejam considerados os custos médios aplicados no Mar do Norte. Se 
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considerarmos o limite inferior dos custos (-50%, conforme indicado em AACE 

(2005)), teríamos um valor total de US$ 2,3 bilhões, sendo respectivamente US$ 0,9 

bilhões com limpeza e garantia da segurança e US$ 1,5 bilhões com ações adicionais de 

desmobilização. 

Considerando-se uma ótica de ciclo de vida, seria de se esperar que tais custos fossem 

alocados aos custos de E&P e contabilizados nas análises econômicas de novos 

projetos. Entretanto, dado o estágio inicial das atividades de desmobilização no Brasil, é 

possível que as estimativas utilizadas ainda encontrem-se distantes dos valores reais. 

Caso estas estimativas de custos com desmobilização mostrem-se subdimensionadas, 

teríamos um problema de alocação dos custos de produção do petróleo, que se 

mostrariam maiores do que são hoje considerados. Com isso, a exploração em 

determinadas áreas de menor lucratividade poderia se mostrar inviável. Tal fato reforça, 

assim, a necessidade de estudos sobre o custeio das atividades de desmobilização e as 

questões distributivas a elas associadas. 

As análises indicam ainda que, caso a opção de desmobilização por abandono in situ 

fosse selecionada para todos os dutos considerados neste trabalho, um montante de US$ 

104,0 milhões deixaria de ser gasto por ano para o cenário de custo médio. Isto seria 

equivalente a aproximadamente 21,7 vezes os recursos previstos no Plano de Ação 

Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas (US$ 4,8 milhões), ou ainda, 

68% de todo o gasto anual médio da Petrobras em projetos sociais e ambientais (US$ 

153,3 milhões).  

Embora a legislação indique, para o abandono de um campo, a obrigatoriedade de 

resgatar o leito marinho a condições similares às encontradas antes do início das 

operações (salvo em condições em que houver justificativa para o contrário), a revisão 

bibliográfica mostrou que ainda não há consenso sobre a melhor alternativa de 

desmobilização dutos do ponto de vista ambiental. A discussão passará, portanto, sobre 

questões éticas a respeito do direito de alterar o leito marinho para atendimento das 

necessidades energéticas da sociedade. Nesse sentido, o método proposto neste trabalho 

poderá ser útil para apresentar as informações de forma objetiva e estruturada, 

possibilitando o dimensionamento e planejamento dos recursos necessários e avaliação 

questões relevantes associadas a cada alternativa, enriquecendo, assim, o processo 

decisório.  
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Cabe ressaltar, por fim, as restrições e simplificações do estudo realizado. Elas 

constituem oportunidades para trabalhos futuros, de forma a melhorar e complementar o 

que foi abordado nesta dissertação. 

Conforme indicado, não foram encontrados dados específicos sobre os custos de 

desmobilização no Brasil. A busca pela definição de valores mais adequados às 

realidades operacionais no território nacional ajudará a construir uma estimativa de 

custos mais sólida. Um estudo detalhado da regulamentação do processo de 

contabilidade dos custos de desmobilização, considerando a provisão de recursos 

futuros para desmobilização, seu impacto no balanço das empresas de E&P e, 

consequentemente, na arrecadação futura de impostos mostra-se, também como um 

campo de pesquisa relevante. Além disso, a avaliação do impacto do Regime Aduaneiro 

Especial de Exportação e Importação de bens destinados à exploração e à produção de 

petróleo e gás natural (REPETRO), utilizado para a compra de alguns dutos e 

equipamentos subsea nas questões de desmobilização, mostra-se como uma questão 

relevante e sem detalhamento encontrado na literatura.  

Sobre as questões ambientais, a realização de um estudo similar ao apresentado em 

OSPAR (2000), identificando as principais pressões humanas das atividades de E&P 

especificamente na região da Bacia de Campos, bem como um detalhamento do 

panorama da pesca na região, poderão gerar informações mais adequadas aos tomadores 

de decisão. A quantificação dos materiais presentes nos dutos passíveis de reciclagem e 

a capacidade da indústria atual de recebimento e processamento desses insumos trará 

uma visão mais clara sobre a capacidade cadeia logística reversa. Outro elemento que 

merece ser detalhado é a real possibilidade de utilização dos materiais desmobilizados 

para a construção de recifes artificiais, seja nos locais em que se encontram ou em 

outros locais estabelecidos, por meio de movimentação. Caso tal solução mostre-se 

realmente viável, duas questões relevantes poderiam ser abordadas simultaneamente: o 

ordenamento territorial para a pesca na Bacia de Campos e a desmobilização de dutos. 

Por fim, sugere-se um aprofundamento na questão da bioinvasão do coral-sol e busca 

por soluções casadas para a redução dos custos de desmobilização e compensação 

através de projetos focados na solução deste problema. 

Para a construção da Curva de Desmobilização Preliminar, considerou-se um tempo de 

vida útil de projeto médio, igual para todos os dutos. Tal fato constitui uma 
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simplificação, uma vez que a vida útil variará segundo os requisitos estabelecidos para 

cada duto específico. A consideração dos tempos de vida de projeto de fato definidos 

para cada duto deverá levar a dados mais realistas, possibilitando a construção de uma 

curva mais adequada. Essa análise, entretanto, precisa partir de uma avaliação caso a 

caso, o que não foi o foco desta dissertação. Além disso, não foram consideradas na 

elaboração da curva possíveis falhas e reposições por dutos novos. A inclusão de tais 

informações trará melhorias ás informações geradas.  

A elaboração da Curva de Desmobilização Planejada não foi desenvolvida neste 

trabalho. O principal motivo disto foi a ausência de dados para realização de duas 

análises cruciais para o planejamento das atividades: a existência e capacidade de 

armazéns de recebimento de dutos recolhidos e a disponibilidade e capacidade de 

embarcações especiais (PLSVs) para o recolhimento. Este estudo teve o intuito de 

propor um procedimento para abordar a questão, em que a Curva de Desmobilização 

Preliminar é um primeiro e relevante avanço. A utilização de dados reais sobre esses 

elementos trará ganhos significativos e complementará o estudo realizado.  

Finalmente, cabe ressaltar que o fim da vida útil dos dutos não é a única motivação 

possível para desmobilizá-los. Outras questões, como o fim da economicidade do 

campo, o término dos períodos de concessão, a necessidade de remoção da unidade de 

produção, entre outros fatores, podem também motivar a desmobilização de dutos. Para 

tais casos, é possível haver necessidade de adequações nas equações que formalizam a 

Curva de Desmobilização, como o acréscimo de novas variáveis ou a consideração de 

outras informações nas variáveis já existentes. 
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