
 

 

FGV Energia promove debate sobre a indústria de descomissionamento 

Tema ganha força no novo setor de petróleo e gás 

 

A FGV Energia promoverá no dia 5 de agosto, no Rio de Janeiro, o seminário 

Descomissionamento no Brasil: oportunidades e desafios. O tema tem ganhado 

protagonismo em função da abertura do setor de petróleo e gás, com o surgimento de novos 

atores e a mudança da política da Petrobras, que busca concentrar investimentos no pré-sal. 

Trata-se da desativação de estruturas de produção offshore, desde sistemas submarinos, 

poços e FPSO’s até plataformas inteiras.  

O seminário contará com representantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da 

Petrobras, da ANP, do IBAMA, da COPPE/UFRJ e da Marinha do Brasil, entre outros. Será uma 

oportunidade para a troca de informações e colaboração estratégica entre operadores, 

representantes da indústria de serviços, universidades e governo, descortinando o panorama 

e as oportunidades da indústria do descomissionamento, ao mesmo tempo altamente 

promissora e incipiente. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: 

http://www.fgv.br/eventos/?P_EVENTO=4660&P_IDIOMA 

 

Descomissionamento no Brasil: oportunidades e desafios. 
Local: Praia de Botafogo 190 - 12º andar     
Data: 5 de agosto 
Horário: 9h às 17h 
 
Programação preliminar: 

8h30 às 9h - Credenciamento 
9h às 9h30 - Abertura: 
Carlos Quintella - Diretor Executivo, FGV Energia 
Cristina Pinho - Governo do Estado do Rio de Janeiro 
9h30 às 11h30 - Painel 1 
Importância de discutir o Descomissionamento no Brasil – questões socioeconômicas 

Fernanda Delgado - Coordenadora de Pesquisa, FGV Energia 
Pedro Neves - Pesquisador, FGV Energia 
O projeto de Cação / Incertezas de demanda / Modelo de contratação 

Eduardo Zacaron - Petrobras 
As resoluções da Marinha sobre descomissionamento / Sobre recifes artificiais 

Com. Áttila Coury, Marinha do Brasil 
Revitalização de campos maduros vs. descomissionamento 



Marcelo Mafra - ANP* 
 
11h30 às 12h - Perguntas e debate 
 
12h às 13h30 – Almoço 
 
13h30 às 16h30 - Painel 2 
Gaps regulatórios e garantias 

Patrícia Sampaio - FGV Direito Rio 
Processo de certificação / Requisitos 

Green Shipyard* 
Posicionamento do IBAMA quanto a criação de recifes artificiais / Próximos passos da 

revogação da IN 22/2009 

Jonatas Souza, IBAMA* 
Barreiras regulatórias para o manuseio de material radioativo 

Andre Santiago, Lince 
Análise multicritério 
// Marcelo Igor, COPPE* 
 

16h30 às 17h - Perguntas e debate 
 
*à confirmar 

 


