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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo realizar um breve estudo sobre o

descomissionamento de plataformas offshore, possíveis riscos e consequências.

Planejar um descomissionamento pode ser um processo longo e desafiador, já que

que com o passar do tempo de uma plataforma em operação, são feitas avaliações

comparativas que podem influenciar no projeto e cronograma inicial previsto para o

abandono. Além disso existem fatores como as despesas e quantidade de resíduos

que podem ser prejudiciais ao ambiente que precisam ser analisados. Nos próximos

quinze a vinte anos, estima-se que mais de 6.500 plataformas deverão ser

descomissionadas estimando um custo de mais de 20 bilhões de dólares.

Palavras-chave: Plataformas; Descomissionamento; Sistemas Submarinos;

Estruturas.



AZEVEDO, Brunna. Study on the criteria used in the decommissioning of
offshore platforms, focused on the destination of subsea production
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Engenharia Mecânica) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói (UNIAN),
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ABSTRACT

This work aims to conduct a brief study on the decommissioning of offshore

platforms, possible risks and consequences. Planning a decommissioning can be a

long and challenging process, since with the passing of time a platform is in

operation, comparative evaluations are made that can influence the project and the

initial schedule for abandonment. In addition there are factors such as the expenses

and amount of waste that can be harmful to the environment that need to be

analyzed. Over the next fifteen to twenty years, it is estimated that more than 6,500

platforms should be decommissioned at a cost of more than $ 20 billion.

Key-words: Platforms; Decommissioning; Subsea Systems; Structures.
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1 INTRODUÇÃO

O início da exploração de petróleo com plataformas offshore se deu no Golfo

do México em 1947 e desde então apresenta crescimento constante, já que a cada

dia a demanda de energia é maior pela sociedade. Em 2017 mais de 10.000

plataformas estão em operação em diversos campos espalhados pelo mundo, sendo

que cerca de 40% desse total já está com mais de 30 anos.

Durante anos uma plataforma petrolífera permanece em operação na

exploração e produção petróleo, até que atinge o fim da sua vida útil. Neste

momento deve-se dar devida atenção a que caminhos serão seguidos ao encerrar a

operação de produção em uma plataforma, já que esse processo pode causar risco

ao meio ambiente, além de ter um custo elevado. O principal motivo para encerrar a

atuação de um sistema de produção é a chegada do final da sua vida, mas esse não

é o único motivo que leva a decisão de descomissionar uma plataforma.

O processo vem ganhando importância no mercado do petróleo e gás porque

muitas das plataformas estão atingindo o tempo de atuação e por isso é necessário

se preocupar em como desativá-las e qual destino dar aos materiais e equipamentos

retirados, prezando por ter um custo mais baixo. De forma geral, o

descomissionamento é um processo multidisciplinar que ocorre quando as

plataformas offshore ou sistemas de produção de petróleo atingem o final da sua

vida útil ou quando há o esgotamento de um campo de produção, é o encerramento

das atividades. O descomissionamento, também é conhecido como desmonte ou

desmantelamento.

Um dos principais problemas do descomissionamento é a falta de normas

técnicas e leis ambientais que regulamentem a atividade do desmonte. Além disso,

ainda existe pouca literatura sobre esse processo, o que dificulta possíveis projetos

e estimativas. Por tratar-se de uma operação onerosa de alto risco ambiental, quais

os procedimentos mais recomendados para minimizar estes efeitos?

O objetivo principal deste trabalho é realizar uma revisão de literatura

baseado nos critérios normativos para o descomissionamento de plataformas

avaliando os procedimentos de acordo com as normas e com a destinação dos

equipamentos submarinos de produção.

Para isso o presente trabalho seguirá os objetivos específicos apresentados a

seguir e que serão aprofundados durante os capítulos.
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 Realizar um estudo sobre a utilização de equipamentos submarinos

que compõem as plataformas.

 Avaliar, de acordo com as normas vigentes, os procedimentos de

descomissionamento dos equipamentos submarinos de produção,

considerando os cuidados necessários para não gerar nenhum impacto

ambiental.

 Detalhar as alternativas na destinação das estruturas das plataformas

que ao atingir o fim da sua vida útil necessitam ser descomissionadas.

Com a crise econômica que afeta o mercado de óleo e gás muitas empresas

vêm buscando alternativas para continuar em atuação e encontram no desmonte de

plataformas e navios uma forma de se manter e superar a crise, portanto as

informações e dados contidos nesse trabalho poderão auxiliar nos estudos para

possíveis futuros projetos de descomissionamento, a fim de garantir a melhor

decisão ser tomada para reduzir os custos de operação.

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizada uma revisão de

literatura, com pesquisas em livros, trabalhos científicos, sites de fonte confiáveis,

normas vigentes e legislações referentes a plataformas e ao descomissionamento e

através de estudos descritivos. A partir dessa base, foram definidos os temas-chave

dessa pesquisa.

O trabalho de conclusão de curso estrutura-se em quatro capítulos,

apresentando-se no primeiro a história e definições das plataformas offshore, onde

são apresentadas as divisões de diferentes tipos de plataformas, uma breve

explicação sobre cada uma e um breve estudo sobre os equipamentos submarinos

de produção. No segundo capítulo são apresentadas informações sobre a vida útil e

fatores que influenciam o descomissionamento. No terceiro capítulo é feita a análise

do descomissionamento levando em consideração a legislação e impactos

ambientais. E no capítulo quatro é feito um levantamento de quais os possíveis

destinos que podem ser dados às estruturas e equipamentos submarinos retirados

das plataformas, nesse capítulo também consta a comparação da utilização de cada

tipo de processo de descomissionamento.
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2 PLATAFORMAS OFFSHORE

As plataformas de petróleo podem ser de exploração ou produção, e em

alguns casos possuir as duas funções. Para definir qual é o melhor tipo de

plataforma para um determinado campo é preciso analisar todas as condições locais

e ambientais. Segundo Hamacher e Ferreira (2015) “A construção de poços, nos

últimos anos, tem representado mais de 50% do investimento nos projetos de

produção de petróleo no mar. ”

As estruturas offshore estão posicionadas em diferentes lâminas d’água de

acordo com a IMO (International Maritime Organization) podendo assim ser dividida

em superficial, quando está entre 0 e 100 metros de profundidade, média, entre 101

e 400 metros de profundidade, profunda de 401 a 1000 metros de profundidade e

ultra profunda acima de 1000 metros de profundidade.

Existe um Estudo de Viabilidade Técnico Econômica (EVTE) que possibilita a

escolha da plataforma que deve ser usada em uma determinada exploração, de

acordo com as características e limitações de cada uma, como a lâmina d’água, a

viabilidade econômica e o escoamento de óleo do sistema.

A produção de petróleo é feita por meio de plataformas ou embarcações que

são adaptadas para receber os equipamentos de produção de poços. Os tipos de

plataformas offshore são divididos, de forma geral em plataformas fixas (quando

fixadas em águas rasas) ou flutuantes. Essas plataformas são compostas de

equipamentos e instalações para possibilitar trabalho, e para isso existe a divisão

entre poços, oleodutos e sistemas submarinos e topside.

2.1FATORES HISTÓRICOS QUE INFLUENCIARAM A EXPLORAÇÃO

Após a Segunda Guerra Mundial, o preço do petróleo era estável, com preços

acessíveis aos países consumidores, mas alguns países produtores estavam

insatisfeitos e buscavam aumentar sua participação nas vendas do petróleo. Em

1960, foi criada a OPEP (Organização dos Países Produtores de Petróleo), a fim de

fortalecer a posição dos países produtores e teve como medida imediata a alteração

do preço do petróleo, porém no início da 70 ocorreu novamente uma insatisfação

dos países produtores. Com isso, ocorreram diversos conflitos, que acabaram por
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fazer a OPEP tomar a decisão de aumentar ainda mais os preços do petróleo, cortar

custos de produção e embargar óleo que era enviado ao Estados Unidos e a

Holanda. De acordo com a afirmação de Luczynski (2002) esse “embargo de óleo é

conhecido como o Primeiro Choque do Petróleo. ” Ao final dessas diversas crises

econômicas e de petróleo que se somavam aos conflitos no Oriente Médio, ocorreu

um avanço nos recursos utilizados para exploração e produção de petróleo de forma

inesperada e notável. O que antes eram torres de madeiras instaladas próximas à

costa, foi se transformando em grandes estruturas pesadas, feitas em aço ou

concreto, que poderiam ser posicionadas a grandes distâncias da costa para dentro

do oceano.

No Brasil a busca pelo petróleo se iniciou na década de 1860, porém durante

70 anos nada foi encontrado. Com essa falta de descoberta do petróleo, e

percebendo o risco que corria em depender unicamente da importação de

combustíveis o governo federal optou por participar das atividades de exploração

através do SGMB (Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil), entre 1919 e 1933, e

passando a fazer parte do Departamento Nacional de Produção e Mineração

(DNPM) em 1934. Durante anos esses dois órgãos permaneceram sem encontrar

nenhuma jazida importante de petróleo, elevando a dependência da importação. De

acordo com Morais (2013) “ao verificar os riscos que o País corria ao depender

integralmente de combustíveis importados, o governo brasileiro decidiu, ao final da

Primeira Guerra Mundial, participar diretamente das atividades de exploração. ”

Com isso em 1938, o então presidente Getúlio Vargas, decidiu que as

atividades petrolíferas passariam a fazer parte do “serviço de utilidade pública” e

designou o CNP (Conselho Nacional do Petróleo), para cuidar da política do petróleo

no Brasil.

Apenas no ano seguinte, em 1939, a primeira jazida de petróleo foi

encontrada em Lobato, na Bahia. “O CNP só veio a desempenhar a função do

DNPM a partir do decreto nº 1369, de 23 de junho de 1939, que lhe transferiu os

equipamentos do antigo órgão posteriormente, portanto a descoberta de Lobato. ”

(DIAS; QUAGLINO, 1993).

Apenas em 1968 se deu início a exploração em ambiente marinho, dada na

costa do Sergipe e do Espírito Santo. Mas a primeira descoberta relevante se deu

apenas 6 anos mais tarde, em 1974, no Rio de Janeiro, mais precisamente na Bacia
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de Campos. Luczynski (2002) afirma que “a importância dada a exploração offshore

tem origem nas conclusões divulgadas pelo Relatório Link”. Sendo o Relatório Link

uma série de quatro cartas apresentadas por Walter Link, entre 1960 e 1961 que

apresentava os estudos feitos para avaliar as bacias brasileiras quanto a capacidade

de exploração de petróleo.

Figura 1 – Primeira Plataforma Brasileira

Fonte: Exposição Petrobras em 60 Momentos, sem data.

2.2 PLATAFORMAS FIXAS, SEMISSUBMERSÍVEIS E FPSO

A Plataforma fixa foi o primeiro tipo de plataforma a ser desenvolvido e ainda

é a mais usada. Geralmente usada em lâminas d’agua até 300 metros, as

plataformas fixas são feitas de estruturas modulares em aço, e sua instalação é feita

no local da operação com estruturas chamadas jaquetas, que são fixadas no fundo

do mar com a utilização de estacas (

Figura 2). São estruturas rígidas, constituída de aço ou concreto.

Segundo Amorim (2010) “a principal limitação desse tipo de unidade é a

lamina d’água a ser instalada, uma vez que em águas mais profundas a instabilidade

aumenta, fazendo com que a base desse tipo de plataforma tenha que ser muito

grande. ”

As plataformas fixas não possuem quase nenhum tipo de movimento o que

permite a completação seca. Elas são divididas entre jaqueta, torre complacente, de

gravidade e auto elevatória.

Figura 2 – Plataforma Fixa



17

Fonte: Medeiros, 2009.

As plataformas SS são unidades que se apoiam em colunas em flutuadores

submersos, como visto na Figura 3. Podem ser posicionadas de forma a serem

ancoradas e através da realização de posicionamento dinâmico. As plataformas SS

são compostas por estruturas de um ou mais conveses e sofre com a ação das

correntes marítimas, ventos e ondas. Assim como o FPSO a semissubmersível é

uma plataforma flutuante, o que permite que ela seja instalada a grande

profundidade.

Este tipo de plataforma tem capacidade para realizar perfuração de poços e

produção de petróleo, mas necessita realizar o escoamento da sua produção

através oleodutos ou fazer o armazenamento em navios.

Figura 3 – Plataforma Semissubmersível

Fonte: PetroGasNews, 2011.
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Os FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading), são plataformas

feitas com navios de grande porte ancorados em um local definido, que possuem a

capacidade de produzir, armazenar e transferir petróleo (

Figura 4). Nesse navio é instalado todo um sistema de processo que

separa e trata os fluidos que são produzidos pelo campo em que ele está localizado.

Os FPSOs foram desenvolvidos por conta da necessidade de exploração em

locais com lâmina d’água superior a 1000 metros. É vantajoso por não necessitar

instalar uma infraestrutura de escoamento de óleo, já que ela conta com um sistema

de armazenagem próprio.

Figura 4 – Plataforma FPSO

Fonte: ManSubseaIQ, 2012

2.3 COMPONENTES DA ESTRUTURA OFFSHORE

Os poços de petróleo estão no subsolo, são os locais perfurados para que

possibilitar a extração do petróleo. Encerrar a atividade de um poço e iniciar o

processo de tamponamento e abandono é a primeira etapa necessária para

descomissionar um sistema de produção, já que é imprescindível que seja realizado

um isolamento para impedir vazamentos de óleo e de gás para o mar. É possível

observar que “no decorrer de um contrato de exploração e produção de petróleo e

gás natural, a ANP exige o envio de documentos relativos às diversas etapas de

construção, operação, intervenção e abandono de poços.” (ANP, 2016)
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Oleodutos são tubulações que permitem o transporte e a distribuição dos

fluidos extraídos dos poços, além de permitir o escoamento de água produzida

nesse processo. Segundo Martins (2015, p. 22, apud PETROBRAS, 2015) “no

Brasil, a maior parte dos oleodutos offshore não foi enterrada durante a sua

instalação. ” E Martins firma ainda que “devido a deposições naturais de

sedimentos, algumas porções podem se encontrar enterradas no momento do

descomissionamento. ”

Um sistema submarino é constituído por um sistema formado por diversos

equipamentos, que são instalados no leito marinho, como árvores de natal, linhas de

produção, cabos de ancoragem, manifolds, entre outros utilizados para auxiliar o

escoamento dos fluidos.

Já topside é o nome dado a parte da plataforma que recebe os equipamentos

de perfuração, produção e processamento do fluido e estruturas que permitem a

sustentação, acomodação para trabalho. Para o descomissionamento do topside é

necessário observar o destino que será dado aos equipamentos de processamento

e a estrutura do convés.

2.4 EQUIPAMENTOS SUBMARINOS DE PRODUÇÃO

Além dos equipamentos instalados no deck e nos módulos, as plataformas

possuem diversos equipamentos instalados diretamente no mar, os equipamentos

submarinos. A engenharia empregada nesse tipo de sistemas é determinante para a

exploração de petróleo em águas profundas e ultras profundas.

O sistema submarino de produção é conjunto de instalações submersas que

são utilizadas na elevação, injeção e escoamento de fluidos encontrados no campo.

“Soluções tecnológicas cada vez mais sofisticadas são desenvolvidas,

com equipamentos específicos, para que seja possível retirar o petróleo e o gás

natural do fundo do mar e levá-los até suas unidades de produção. ” (MIRANDA,

2016)
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Figura 5 – Sistema submarino de produção

Fonte: Subsea World News, 2014

O primeiro passo é fazer o arranjo submarino (Figura 5), que é feito através

da escolha dos equipamentos e a organização deles. Os equipamentos encontrados

em um sistema submarino de produção são os seguintes:

 Cabeça de poço

 Árvore de Natal Molhada (ANM)

 Dutos Submarinos

 Manifold

 Pipeline end Manifold

 Pipeline end Terminator

2.4.1 Cabeça de Poço

É um conjunto que equipamentos utilizados na suportação dos revestimentos

dos poços, para auxiliar na vedação do BOP (Blowout Preventer) e resistir aos

esforços do riser. As cabeças de poço (Figura 6) têm como função encaminhar,

sustentar, vedar. Os tipos de sistemas cabeça de poço existentes são para unidades

flutuantes e para unidades apoiadas no fundo do mar.
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Figura 6 – Cabeça de Poço

Fonte: Petróleo Sergipe, 2011

2.4.2 Árvore de Natal Molhada (ANM)

Pode ser definida quanto ao serviço e quanto a configuração. A classificação

quanto ao serviço pela função do sistema entre controlar a produção ou injeção de

fluido no fundo do mar e quanto a configuração entre ANM convencional ou vertical

ou ANM horizontal. O termo árvore de natal molhada (Figura 7) surgiu em 1960,

quando começou a ser instalada no fundo do mar. É composta por válvulas que são

operadas de forma remota e linhas de fluxo e sua instalação é feita na cabeça do

poço submarino.

As válvulas que compõem uma ANM são:

 Válvula mestra de produção (master) – M1

 Válvula lateral de produção (wing) – W1

 Válvula mestra do anular – M2

 Válvula lateral de acesso ao anular - W2

 Válvula de interligação da linha de produção com o anular (crossover)

– CO

 Válvula de “pistoneio” da produção (swab) – S1

 Válvula de “pistoneio” do anular – S2
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Figura 7 – Árvore de Natal Molhada

Fonte: Tecpetro, 2013.

2.4.3 Dutos Submarinos

Os dutos submarinos (Figura 8) tem a função de transportar o fluido produzido

da ANM e/ou Manifold para a UEP e injetado da UEP para o Manifold e/ou ANM no

campo, os dutos podem ser ainda de escoamento dos fluidos já processados na

plataforma. Podem ser rígidos ou flexíveis. As linhas flexíveis são feitas de camadas

de aço intertravado, barreira de pressão interna, armadura de pressão, camada de

plástico, armadura de tração, outra camada de plástico, e uma proteção antiabrasivo

na parte mais externa do duto. Enquanto os dutos rígidos são feitos de aço carbono,

tipo comum ou especial dependendo do fluido a ser transportado, além de ter

diferentes tipos de revestimento para cada condição necessária.
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Figura 8 – Linhas submarinas

Fonte: Subsea World News, 2016.

2.4.4 Manifold

O manifold, barramento de ligação entre os poços, (Figura 9) tem a função de

juntar em uma única linha a produção de dois ou mais poços, é composto por

arranjos de tubulações, diferentes tipos de válvulas e por um subsistema de

monitoramento feito na plataforma. O manifold possibilita que haja uma redução no

número de linhas que são conectadas a plataforma e permite também a redução do

comprimento total dessas linhas. Tem a função de ser usado também para permitir

que um grupo de poços compartilhe sistemas de injeção de água e gas lift.

Os manifolds podem ser:

 MSP – Manifold Submarino de Produção

 MSI – Manifold Submarino de Injeção

 MIS – Manifold de Interligação Submarina

 MSPI – Manifold Submarino de Produção e Injeção
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Figura 9 – Manifold

Fonte: Petrobras, 2015.

2.4.5 Pipeline end Manifold (PLEM) e Pipiline end Terminator (PLET)

PLEM e PLET (Figura 10) são equipamentos de interligação.

PLEM (conector de linhas de tubulação) é o equipamento instalado no final de

um trecho de tubo, responsável por unir dutos de fluido (óleo ou gás) a uma planta

terrestre (onshore) uma mono boia. Já os PLETs (terminal de conexões de linhas de

tubulação) permitem a interligação entre tubos rígidos e flexíveis ou com

equipamentos.

Figura 10 – PLEM e PLET.

Fonte: TecPetro, 2014.
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3 O DESCOMISSIONAMENTO

A previsão do tempo de utilização de uma plataforma de operação offshore é

difícil, já que a sua vida útil se deve mais ao tempo da viabilidade econômica da

mesma do que ao esgotamento do material ou prazos pré-estipulados em projeções

comerciais. No caso de uma indústria de petróleo, dependendo dos fatores ditados

pelo mercado, às projeções pré-produção comerciais de trinta anos, em média

podem ser relegadas devido a uma maximização da produção num dado momento

da vida produtiva. (SANTOS, 2011)

O descomissionamento de um Sistema de Produção ocorre quando não

existem mais motivos para prosseguir com a produção e movimentação de óleo e

gás. Esse processo, geralmente, acontece ao atingir o limite econômico para

exploração ou o alcance da vida útil de suas instalações. Nele é necessário que haja

um envolvimento multidisciplinar ao processo, além de um planejamento de

diferentes áreas, por exemplo, engenharia, finanças, segurança, meio ambiente com

o intuito de garantir que o encerramento de um sistema esteja de acordo com todos

os requisitos necessários. Esse processo, também requer o engajamento de outros

órgãos como Marinha, IBAMA, ANP e governo, sem excluir as comunidades locais.

Estudos apontam que o mercado marítimo mundial possui 10.800 plataformas

operantes, sendo que 40% desse total já está com mais de 30 anos. Apenas no

Golfo do México existem 3.420 unidades em operação, com previsão de redução

para menos de 1000 até 2019.

3.1 MOTIVO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE UMA

PLATAFORMA

Existem diferentes fatores a serem considerados para que a decisão de

efetuar o descomissionamento seja tomada, não havendo a necessidade de que

haja um conjunto desses motivos para que ele ocorra realmente.

São três os motivos considerados os principais para o interesse na operação

de descomissionamento, são eles o custo da operação, o fator ambiental e o fator

comercial.
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3.1.1 Custo da Operação ou Fator Econômico

Para efetuar o abandono de um campo por motivo econômico, geralmente é

levado em consideração uma possível produção antieconômica ou o esgotamento

das reservas. Luczynski (2002) afirma que “A primeira razão lógica para o abandono

de uma plataforma de petróleo, é a constatação que a renda obtida com a produção

já não compensa a continuidade da produção, o que implica, consequentemente, no

encerramento das atividades de operação da plataforma. ”

A produção antieconômica ocorre quando o retorno dado pela renda da

produção não é suficiente para compensar a permanência em produção. O

esgotamento de reservas é um motivo para encerrar a produção, mas não o

principal como muitos imaginam.

Nesse contexto, o fator determinante para retirar um campo de operação é a

flutuação no preço do barril de petróleo, além da carga fiscal, normas que regulam o

preço de venda e carga fiscal.

Ainda segundo Luczynski (2002), existem três fatores considerados principais

para a definição do preço do barril de petróleo, são eles: o fator sazonal; o fator

político e o fator esgotabilidade.

3.1.2 Fator Ambiental

A importância do fator ambiental para a decisão do descomissionamento está

no fato de que o amadurecimento dos campos offshore vem ocorrendo ao mesmo

tempo que a preocupação mundial com os impactos ambientais vem aumentando. A

questão ambiental também tem influenciado nas transações comerciais e está

presente na hora de planejar e financiar um projeto.

3.1.3 Fator Comercial ou Esgotamento das Reservas

O esgotamento das reservas é fator determinante para o encerramento das

atividades, mas não necessariamente precisa haver um esgotamento para que
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encerre a produção. Um campo atinge o limite econômico de produção quando os

custos para produzir, alcançam o preço do petróleo vendido.

Existem diversas técnicas que podem ser usadas para possibilitar a duração e

uma reserva, tendo como principais: a apreciação do limite econômico e as

analogias de campo.

 Apreciação do Limite econômico é uma técnica baseada na premissa

de que um dia a produção acabará naturalmente, e que até que isso

ocorra, haverá uma redução na taxa de produção, até que o preço

para produzir o petróleo ultrapasse o preço dele produzido.

 As analogias de campo são as análises feitas em campos que já estão

produzindo e são semelhantes ao novo campo que foi descoberto,

afim de usar como base para prever, os custos de capital e operação,

volume de reservas, taxa de eficiência da recuperação, ou outras

informações que necessitem. E levam em consideração alguns fatores

que influenciam na previsão sobre a durabilidade das reservas.

Todo governo deve possuir um plano político, econômico ou social, para

oferecer aos cidadãos alguma infraestrutura e qualidade de bens e serviços. Além

dos planos citados há ainda aquele que está ligado a energia. Luczynski (2002)

afirma que esse plano pode ter como objetivo “a diminuição da dependência externa

de petróleo, o incentivo a exploração de petróleo em águas profundas, a criação de

programas de pesquisa e desenvolvimento de energias renováveis ou alternativas,

programas de conservação de energia ou de racionamento de combustíveis, etc.”.

3.2 DESCOMISSIONAMENTO NO BRASIL

Existem no Brasil, grupos de estudo sobre a desativação de instalações que

utilizam como base a Resolução ANP 27/2006. Os principais grupos envolvem a

Marinha do Brasil, IBAMA, ANP e Petrobras.

De acordo com o Relatório de Produção de Petróleo e Gás da ANP (Agência

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) em maio de 2015, existiam

309 concessões atuando na produção nacional. Enquanto relatórios da Marinha do
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Brasil apontam 236 plataformas instaladas na costa brasileira, sendo 90 fixadas em

40 campos de produção.

De acordo com o relatório da UEP da ANP, 72% das plataformas fixas já

atingiram a vida útil de 25 anos. Este percentual compreende 18 plataformas em

operação há 25-30 anos, 25 plataformas para 30-35 anos e 22 plataformas há mais

de 35 anos.

A ANP tem diferentes definições para Abandono de Campo e Abandono de

Poço, que é explícita na Resolução 27 de 18 de outubro de 2006. Onde “Abandono

de Campo - Processo que compreende abandono de poços, desativação e

alienação ou reversão de todas as instalações de produção. ” E Abandono de Poço

são diversas operações usadas para efetuar a restauração do isolamento nos

intervalos impermeáveis, o que pode ser permanente ou temporário. De acordo com

a Resolução 27 da ANP o Abandono de Poço pode ser “permanente, quando não

houver interesse de retorno ao poço; ou temporário, quando por qualquer razão

houver interesse de retorno ao poço. ”

No Brasil, as plataformas fixas situadas no Nordeste estão perto de encerrar a

sua vida útil, vendo que estão apresentando baixa produtividade. Este cenário pode

influenciar na decisão futura de iniciar o processo de descomissionamento.
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4 CUIDADOS NECESSÁRIOS NO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS
SUBMARINOS DE PRODUÇÃO DURANTE O DECOMISSIONAMENTO
PARA NÃO GERAR NENHUM IMPACTO AMBIENTAL

Segundo Martins (2015) apud Hamzah (2013), países que não possuem uma

legislação bem avançada e aprofundado sobre o descomissionamento correm o

risco de optar por estratégias pouco elaboradas, “como deixar as estruturas no local

ou realizar seu tombamento. Estas políticas de descomissionamento podem

representar riscos à navegação e maior potencial de poluição marinha. ”

Mesmo com as Leis nº 9.478/97, 12.276/10, 12.304/10 e 12.351/10, a

situação do cuidado ambiental fica em segundo plano no âmbito legal da indústria do

petróleo nacional.

No Brasil, é necessário fazer, de forma simultânea, a análise do tratamento

que deverá ser empregado ao descomissionamento em dois institutos jurídicos: nos

contratos de concessão e no licenciamento ambiental. Nesse cenário a ANP e o

IBAMA exercem o poder.

Quadro 1: Avaliação de riscos

Avaliação de riscos no descomissionamento de estrutura

offshore fixa

Poluição Ambiental

Poluição - Causas de

Poluição – Na indústria do petróleo

Poluição- No ambiente offshore

Plataformas de petróleo

Plataformas – Acidentes

Plataformas – Operação

Plataformas – Parada de Produção

Abandono da produção de

petróleo e gás

Abandono - Regulamentação

Abandono – Custos

Abandono - Planejamento

Fonte:: Alberto Carlos Caldeira Costa Coelho (2010).

A ANP e o IBAMA possuem poderes, estabelecidos pela União, para atuarem com

poder de polícia, controlando e fiscalizando, concomitantemente, no que se refere à

indústria do petróleo no Brasil.

As atividades de produção de petróleo e gás, incluindo as explorações marítimas,

possuem o seu licenciamento regulamentado pelos seguintes órgãos: CONAMA, através
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das resoluções nº 237/97 e 350/04, e pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente), através da

portaria nº 422/11. O IBAMA é o órgão nacional responsável pelo processo de licenciamento

da indústria do petróleo, através da CGPEG (Coordenação Geral de Licenciamento de

Petróleo e Gás).

Existe uma subdivisão, que compreende dois momentos, para o licenciamento da

operação e atividades referentes ao petróleo no Brasil: Antes e após a produção. A LPS

(Licença de Pesquisa Sísmica) e a LOPER (Licença de Operação para a Perfuração de

Poços) são previstas para o momento anterior a produção. Para que a produção e operação

possam iniciar são necessárias mais algumas licenças, que são resultantes do Teste de

Longa Duração (TLD) para que seja obtido o licenciamento de produção e escoamento do

petróleo e do gás natural. Resumindo o sistema de licenciamento para produção

propriamente dita da indústria do petróleo, têm-se três principais licenças, são elas:

LP Licença Prévia;

LI Licença de Instalação;

LO Licença de Operação.

Como explica Martins (2015) apud Teixeira e Machado (2012), foi identificado,

consultando alguns EIA (Estudo Prévio de Impactos Ambientais) de campos de

produção, que existe previsão de desativação de algumas estruturas. O CGPEG,

órgão de controle do IBAMA, mesmo não sendo exigido no processo de

licenciamento por nenhuma legislação específica, vem solicitando como exigência,

para emissão do licenciamento de operação, um projeto de desativação das

estruturas.

De acordo com algumas consultas a pareceres técnicos da CGPEG, são

utilizadas algumas normativas para análise dos projetos de desativação: Portaria nº

25/02 e resolução nº 27/06, ambas da ANP, pois não existe norma específica para

este assunto.

A Lei nº 9.478/97 descreve a finalidade da ANP dentro da indústria petrolífera:
Tem como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização

das atividades econômicas da indústria petrolífera, cabendo-lhe fazer

cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, gás

natural, seus derivados e biocombustíveis e de preservação do meio

ambiente. (Lei nº 9.478/97)

O fim da atividade de um sistema de produção de petróleo no Brasil é previsto

da seguinte maneira:
Em qualquer caso de extinção da concessão, o concessionário fará, por sua

conta exclusiva, a remoção dos equipamentos e bens que não sejam objeto

de reversão, ficando obrigado a reparar ou indenizar os danos decorrentes

de suas atividades e praticar os atos de recuperação ambiental

determinados pelos órgãos competentes. (Lei nº 9.478/97, $ 2º, art. 28)
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Porém, esta lei não gera impedimentos em caso de descumprimento, apenas

é limita a dispor sobre generalidades do tema.
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5 ANÁLISE DO PROCESSO DE DESCOMISSIONAMENTO

5.1 O PROCESSO DO DESCOMISSIONAMENTO

As instalações offshore que podem ser descomissionadas são classificadas em:

 FPSO e Plataformas Semi-submersíveis;

 Torres Complacentes, Plataformas de pernas Atirantadas e Spars;

 Subestruturas de Concreto e de Aço (jaquetas);

 Topsides;

 Sistemas Submarinos;

- Oleodutos e Linhas de Fluxo;

- Poços.

O descomissionamento é definido em diferentes etapas, mas é possível

definir como operações básicas, segundo Ruivo (2001), as dez etapas listadas

abaixo.

 Planejamento e gerenciamento do projeto.

 Mobilização de Navios de Elevação Robustos (HLV - Heavy Lift Vessel)

e de navios cargueiros.

 Tamponamento e abandono de poços.

 Preparação da plataforma para remoção.

 Oleodutos.

 Remoção dos condutores.

 Remoção estrutural - topsides.

 Disposição de resíduos.

 Limpeza do local.

 Verificação.

5.2 DESTINOS DAS ESTRUTURAS RETIRADAS

É possível optar entre algumas formas de se fazer a remoção e o destino e

disposição para diferentes tipos de plataformas offshore. A opção ideal de retirada é
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definida por condições, são elas: o tipo de plataforma, sua estrutura (peso e

tamanho), local de instalação, clima, custo, entre outros fatores que possam

influenciar no momento da tomada de decisão.

Figura 11 – Sistema submarino de produção

Fonte:: Coelho (2010).

5.2.1 Remoção completa

É basicamente o processo contrário a instalação da plataforma. Dependendo

do tamanho da estrutura a ser descomissionada e da capacidade da embarcação a

plataforma pode ser dividida em uma ou mais partes. “As principais operações na

remoção completa são o corte, o içamento, o carregamento e a disposição das seções”

(MARTINS, 2015 apud RUIVO 2001)
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A retirada das plataformas é feita, geralmente, por dois métodos: separação

explosiva e mecânica. A separação explosiva irá depender do volume e dos

materiais que foram utilizados na construção da plataforma. Esse método é menos

custoso e gera menos acidentes de trabalho em sua utilização, enquanto a

separação mecânica realizada através de cortadores de areia, jatos de água

abrasivos, guilhotinas, tesouras, entre outros.

Quadro 2: Vantagens e desvantagens da remoção completa.

VANTAGENS DESVANTAGENS

Possibilita que os materiais sejam

reciclados em sua totalidade.

Custo Elevado

Não apresenta riscos a navegação; Gera diversos impactos ambientais, como

morte de peixes causado pelo uso de

explosivos e a destruição de habitats

artificiais.

Não necessita que seja feita alteração na

legislação vigente;

Gera riscos aos mergulhadores

Permite que o local retorne a sua condição

natural.

Oferece risco no processo de remoção,

causado pelo atrito da estrutura com o

solo

Fonte:: Elaborada pelo autor

Para que não aja interferência futura com embarcações ou pescadores no local

onde a plataforma está instalada, dependendo do local, é necessário que a remoção

seja feita abaixo do solo marinho em aproximadamente 5 metros. Um processo que

englobe retirada e o transporte de estrutura exige atenção redobrada para minimizar a

interferência com outras atividades econômicas.

5.2.2 Remoção Parcial

O primeiro passo para realizar a remoção parcial é seccionar a estrutura

metálica, fazendo com que parte dessa estrutura permaneça no fundo do oceano.

Seu corte é de menor complexidade que a remoção completa por não usar
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explosivos ou usá-los em pequenas quantidades. Só é aprovado pelas legislações

internacionais para descomissionamento de grandes estruturas. Necessitam de 55

metros livres em plataformas instaladas em laminas d’água superiores a 75 metros.

A estrutura removida pode ser transportada para terra ou afundada com a

estrutura que não foi retirada e tem como outra opção ser rebocada e disposta em

águas profundas, em um local previamente licenciado.

Quadro 3: Vantagens e desvantagens da remoção parcial.

VANTAGENS DESVANTAGENS

Provoca menor dano a vida marinha que

aremoção completa;

O habitat não volta ao natural;

Não requer manutenção e nem limpeza do

local, o que reduz os custos;

Deve manter bóias de sinalização para

navegação;

Isenta os operadores de possíveis

responsabilidades;

Prejudica a pesca com redes;

Pode se tornar um local para pesca

recreativa;

Mantém as responsabilidades ligadas a

agencia reguladora.

Incentiva a inovação nos métodos de

remoção das estruturas.

Não permite a reciclagem do aço;

Fonte:: Elaborada pelo autor

5.2.3 Tombamento no Local

Nesse processo, inicialmente, é feita a remoção de topsides e depois é

realizado o tombamento da subestrutura no local. Os topsides podem ser

abandonados no fundo do mar, afundados ou reutilizados. Deve-se sempre observar

que é necessário manter uma coluna d’água livre para que não interfira em

atividades como navegação e pesca.

O tombamento é um processo de grande complexidade devido ao alto grau

de precisão necessário no procedimento para manter a segurança. Para cortar os

membros críticos são usados explosivos, que permitem que a jaqueta desmorone

com apenas o peso do corpo. Em caso de necessidade, pode-se usar a ajuda de um

rebocador para tombar a subestrutura.
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Uma vez disposta no fundo do oceano, dependendo da

profundidade, a subestrutura pode passar a atuar como um habitat para a

vida marinha. Devido à eliminação de custos com o transporte, esta opção é

mais barata que a remoção completa. O tombamento no local pode trazer

benefícios à pesca comercial, exceto aos pescadores com redes,

principalmente, se a subestrutura estiver próxima à costa. (MARTINS, 2015)

5.2.4 Deixar Estrutura no Local

A escolha de manter uma estrutura no local é aceita e utilizada apenas

quando vai ser dada a ela uma utilização alternativa, transformando a plataforma em

locais como centros de pesquisa, base para fontes de energia eólica, local para

turismo ecológico e pesca.

É importante destacar que nesses casos é necessário usar sinalizadores

como boias e luzes, além de controle contra corrosão.

5.3 DESTINOS DOS EQUIPAMENTOS SUBMARINOS

Antes de iniciar o a remoção dos equipamentos submarinos a serem

descomissionados deve-se realizar o tamponamento e abandono dos poços. O (P&A

– Plugging and Abandonment) é um estágio preliminar e deve assegurar que foi feito

um isolamento perfeito das áreas de petróleo e gás, para não permitir que a área no

entorno seja contaminada.

Esse processo deve seguir as indicações da ANP portaria 176 de 27 de

outubro de 1999, que regulamenta o abandono de poços, com o intuito de preservar

os aquíferos brasileiros e evitar que as operadoras abandonem os poços de forma

irresponsável.

As plataformas tipo semissubmersíveis e FPSO são de fácil remoção por

serem flutuantes, porém o principal problema na remoção dessas unidades é o

descomissionamento dos seus sistemas submarinos, por conta da grande

profundidade, isto exige tecnologia mais avançada e altos investimentos para reduzir

os possíveis impactos ambientais que possam ser causados por esse processo.
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Como um sistema submarino pode ter um ou vários poços, é possível

encontrar diferentes quantidades de equipamentos como manifolds, templates,

risers, árvores-de-natal molhada e cabos de ancoragem, e outros.

Para lâminas d’água médias e rasas, é observado na prática a remoção

completa desses equipamentos através do uso de tecnologias de corte já existentes,

juntamente com o auxílio de pequenas embarcações. Enquanto sistemas que se

encontram e lâminas d’água maiores, onde os equipamentos são operados

remotamente, pois está acima do limite da intervenção de mergulhadores é

necessário encontrar um equilíbrio na decisão entre remover completamente os

equipamentos submarinos ou deixá-los no local.

Segundo Santos (2011), uma sugestão que pode ser usada para o

descomissionamento das principais estruturas e equipamentos submersos está

apresentada no quadro 4.

Quadro 4: Opções de descomissionamento de instalações submarinas
EQUIPAMENTOS DESCOMISSIONAMENTO

Template de Perfuração
(Plataforma)

Devem ser tratados como parte da subestrutura
Jaqueta.

Template de Perfuração
(satélite)

Devem ser removidas e quaisquer acumulação
removida até uma profundidade adequada.

Manifold de produção
(pequenos e médios)

Devem ser removidas e quaisquer acumulação
removida até uma profundidade adequada.

Manifold de produção
(Grandes)

Devem ser considerados de forma especial. A
remoção do sistema de tubulações deve ser
considerada.

Árvores-de-Natal Devem ser completamente removidas.
Cabeça de Poço Removida como parte do abandono de poços.

Estruturas de Proteção
Devem ser completamente removidas, a menos que
haja alguma vantagem em sua manutenção.

Blocos de ancoragem
(concreto)

Devem ser removidos se pequenos. Grandes blocos
devem ser estudado caso-a-caso.

Pontos de ancoragem
Deve ser completamente removida até uma
profundidade adequada.

Base de riser
Deve ser completamente removida e quaisquer
acumulações removidas até uma profundidade
adequada.

Ancoragem: correntes e
cabos

Devem ser completamente removidas.

Risers (rígidos e
flexíveis)

Devem ser completamente removidas.

Fonte:: Santos (2011) apud Meenan (1998)
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Para as tubulações (oleodutos e linhas de fluxo) se faz necessário o

descomissionamento para reduzir os impactos ambientais que podem vir a ocorrer

no local. Não é encontrada em nenhuma legislação internacional vigente as opções

para remoção e destino das tubulações e cabos que compõem um sistema. Esse

fato torna difícil desenvolver uma estratégia de remoção dessas tubulações

especificamente. Por isso, deve ser analisado e estudado cada caso, isoladamente,

para encontrar a melhor forma de descomissionar os oleodutos e linhas de fluxo, em

um consenso com as agências responsáveis.

No quadro 5 pode-se observar algumas opções de descomissionamento de

oleodutos e linhas de fluxo.

Quadro 5: Opções de descomissionamento de tubulações
TUBULAÇÕES

Deixar no local sem tratamento
Tratar internamente e deixar no local
Arar e aterrar no local
Aterrar com rochas no local

Remover Spans
dispor em terra e deixar o restante no local

dispor em águas profundas e deixar o restante no
local

Remoção Completa
dispor em terra

dispor em águas profundas
Fonte:: Santos (2011) apud Ukooa (1995)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho desenvolvido apresentou conhecimentos relacionados ao

descomissionamento de plataformas offshore e quais os procedimentos quando uma

plataforma alcança o fim da sua vida ou por algum outro motivo precisa ser

descomissionada.

A partir de um estudo sobre os critérios utilizados no descomissionamento de

plataformas offshore, com foco na destinação dos equipamentos submarinos de

produção, a proposta aqui apresentada consistiu no estudo da remoção de uma

plataforma e seu um sistema submarino de produção, tendo em vista a dificuldade

do destino a ser dado a uma plataforma quando ela atinge o final da sua vida útil e

uma comparação de uma série de opções para remover sua estrutura e seus

equipamentos submarinos.

Com a revisão de literatura ao tema foram conceituados assuntos

relacionados aos fatores históricos, os tipos de plataformas mais utilizados, os

componentes estruturais que fazem parte de uma plataforma, para assim, alcançar o

principal objetivo de transcorrer sobre os principais motivos para o

descomissionamento, definir que cuidados devem ser tomados para que não haja

impactos ambientais, seguindo as normas vigentes e o destino que deve ser dado as

estruturas e equipamentos submarinos retirados dessa da instalação marítima que

foi descomissionada.

Por tratar-se de um tema complexo que necessita ser aprofundado e por não

ter uma legislação especifica que englobe todos os aspectos mais relevantes de um

descomissionamento. Para o prosseguimento desta pesquisa é importante

aprofundar-se nos estudos e realizar pesquisas em literatura internacional,

levantamento de campo ou acompanhar de perto um processo de remoção de uma

plataforma.
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