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1 ESCOPO  
 
Especificação técnica para Veículos de Operação Remota (ROVs) para atuar na área de 
intervenção e inspeção submarina, a partir de sondas (navio-sonda e sonda 
semissubmersível). Esta especificação contém requisitos técnicos e características 
operacionais mínimas a serem atendidos pelo sistema.  
 
 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  
 

2.1 API RP 17H:2019 (3ª edição) - Remotely Operated Tools and Interfaces on Subsea 
Production Systems. 
2.2 API SPEC Q1:2013, addendum 2018, effective date 2019 (9ª edição) - Specification for 
Quality Management System Requirements for Manufacturing Organizations for the Petroleum 
and Natural Gas Industry. 
2.3 API SPEC Q2:2011, addendum 2016 (1ª edição) - Specification for Quality Management 
System Requirements for Service Supply Organizations for the Petroleum and Natural Gas 
Industries. 
2.4 API STD 53:2018 (5ª edição) – Blowout Prevention Equipment Systems for Drilling Wells. 

 
 

3 SIGLAS E ABREVIATURAS  
 

ANM-H – Árvore de Natal Molhada Horizontal 

BAP – Base Adaptadora de Produção 

BOP – Blow Out Preventer 

CFTV – Circuito Fechado de Televisão 

CG – Centro de Gravidade 

DOF – Degrees of Freedom – Graus de Liberdade 

DP – Dynamic Positioning System 

DVL – Doppler Velocity Log 

DW – Dry Weight – Peso fora d’água 

ET-RBS - Especificação Técnica para Requisição de Bens e Serviços. É um documento que 
contém os requisitos técnicos específicos e instruções complementares necessários à 
definição de escopo da contratação do sistema, equipamento, material e/ou serviço. 

FARS – Ferramenta Abrasiva Rotativa Simplificada 

FE  – Fundo de Escala 

HD – High Definition 

HFL – Hydraulic Flying Lead 

HP – Horse Power 

HPU – Hydraulic Power Unit 

HS – Hot Stab 
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INS –  Inertial Navigation System 

LDA – Lâmina d’água  

LAOT –  Linear Actuator Override Tool  

LOT – Lock Open Tool 

NW - Net Weight – Peso dentro d’água 

ROV – Remotely Operated Vehicle – Veículo Operado Remotamente 

SKID – Cesta de equipamentos ou estrutura auxiliar para transporte e manuseio de 
equipamentos 

TCAP – Tree Cap 

TMS – Tether Management System 

UHF – Ultra High Frequency 

FLOT – Flying Lead Orientation Tool              
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4 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E TÉCNICOS  

 

4.1 Características Operacionais 

4.1.1 Deve ser permitido o lançamento do ROV nas condições apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Condições de lançamento de ROV. 

Parâmetros Operacionais 

Corrente de Superfície 2,5 nós* 

Swell máximo 4,0 m 

Roll máximo da sonda 8 graus 

Heave máximo 3,0 m 

*Observar o disposto no item 4.1.1.1. 

 

4.1.1.1 Para contratos que exigem operação na Margem Equatorial, deve ser permitido 
lançamento do ROV com corrente de superfície de até 4,0 nós.  

 

4.1.2 O ROV deve ser capaz de operar sob as condições apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Condições Operacionais requeridas para ROV. 

Parâmetros operacionais 

Corrente de Superfície 2,5 nós 

Corrente de Fundo 2,0 nós 

Visibilidade Mínima 1,5 m 

*Observar o disposto no item 4.1.2.1. 

 

4.1.2.1 Para contratos que exigem operação na Margem Equatorial, é requerido capacidade 
para operar sob corrente de superfície de até 4,0 nós.  

 

4.2 Características Gerais 

4.2.1 O ROV deve obedecer aos requisitos de verificação e validação de projeto constantes na 
API RP 17H. 
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4.2.2 O ROV deve ser capaz de operar em profundidade mínima de 50 m para atuar em serviços 
de observação pela duração de tempo determinada pela contratante. 

4.2.3 O ROV deve ser capaz de operar em lâmina d’água máxima conforme estabelecido na ET-
RBS. 

4.2.4 O ROV deve ser mantido na profundidade de operação quando necessário durante as 
fases iniciais do poço, sem limitação de rotação da coluna e mediante análise de riscos prévia, 
quando solicitado para visualização de Shallow Hazards ou centralização da coluna no Alojador 
de Baixa Pressão em poços com inclinações na fase 2.  

4.2.5   O sistema de flutuação do ROV deve ser capaz de suportar até 250 kg (NW) adicionais, 
sem a incidência de inclinações devido à alteração do CG. Os pesos dos sistemas próprios do 
ROV (incluindo seus manipuladores) não devem reduzir esta capacidade. 

4.2.6 A gestão de lastro do ROV deve ser realizada considerando as operações e o payload 
contratual. 

4.2.7 Todos os equipamentos quando forem instalados em áreas classificadas da sonda devem 
ser certificados para utilização em atmosferas explosivas, conforme classificação da área onde 
o equipamento estiver instalado, incluindo sistema pressurizado internamente para os slips rings 
e caixas de conexão. 

4.2.8 O ROV deve ser capaz de executar sequência de operações com hot stab e torque tool, 
sem a necessidade de sua subida até a superfície.  

4.2.9 O ROV deve ser capaz de executar sequência de operações de movimentação de Jumpers 
hidráulicos e Jumpers elétricos sem a necessidade de sua subida até a superfície. 

4.2.10 O ROV deve ser capaz de executar sequência de operações de override linear de 
válvulas com ferramentas de acionamento (LAOT) e travamento (LOT), sem a necessidade de 
sua subida até a superfície. 

4.2.11 O ROV deve dispor de coletor padrão de amostra de cimento, hidrocarboneto e de solo 
no mud line, bem como dispositivo para coleta de fluido ou gás, que permita análise de amostras 
na superfície. 

4.2.12 O ROV deve ser capaz de executar sequência de operações com ferramenta de 
hidrojateamento, medidor de PH e coletor de amostra de cimento, sem a necessidade de sua 
subida até a superfície. 

4.2.13 O ROV deve possuir saídas hidráulicas, cada uma com válvula de controle direcional, 
suficientes para acionamento de ferramentas em geral. O fluxo mínimo deve ser de 6 gpm e a 
pressão mínima de 3.000 psi. Deve ser possível ajustar a vazão e a pressão de trabalho na 
superfície. 

4.2.14 O ROV deve possuir luz estroboscópica para permitir localização em caso de 
emergências. 

 

4.3 Sistemas de Superfície 

4.3.1 Guincho 

4.3.1.1 O guincho deve ter velocidade mínima de 40 metros/minuto, subindo ou descendo. 

4.3.1.2 O guincho deve possuir sinais luminosos e, opcionalmente sinais sonoros, para 
indicação de operação.  

4.3.1.3 Deve possuir célula de carga com alarme de tração para o cabo armado. 
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4.3.1.4 O tambor do guincho deve ser dotado de freio de segurança, do tipo fail safe close 
necessitando de energia (força hidráulica ou elétrica) para abrir. 

4.3.1.5 Deve possuir dispositivo de retenção do cabo armado para evitar que o mesmo se solte 
da polia. 

4.3.1.6 Deve ser instalada uma bandeja de contenção para coletar eventual vazamento de óleo 
na base do guincho, base do A-frame e todos os outros equipamentos sujeitos a derrame de 
poluentes. 

 

4.3.2 Sistema de Lançamento 

4.3.2.1 O A-Frame deve ser equipado com mecanismos (hidráulicos ou eletromecânicos) para 
seu acionamento sem o auxílio de guindaste.   

4.3.2.2 O sistema deve ser dimensionado para lançamento e recuperação do ROV tanto pelo 
moon pool, quanto como pelos bordos da embarcação (over the side).  

 

4.3.3 Unidade de Potência Hidráulica de Superfície 

4.3.3.1 Deve possuir uma (01) bomba (HPU de flushing) com potência suficiente para limpeza 
do fluido hidráulico do veículo na classe definida, para a manutenção em geral e para a realização 
dos testes de ferramentas e acessórios do ROV (tooling) na superfície. 

 

4.4 Sistema de Gravação e Reprodução de Imagens 

4.4.1 O sistema de gravação digitalizada deve armazenar em meio digital o sinal de vídeo 
selecionado pelo sistema de reprodução de imagens durante a operação.  

4.4.1.1 As imagens devem ser gravadas nos formatos MP4 ou AVI.  

4.4.1.2 Deve ser possível a exportação dos arquivos para dispositivos externos.  

4.4.1.3 O sistema deve permitir a produção de vídeos legendados e sonorizados. 

4.4.2 As seguintes informações devem estar presentes em todas as imagens geradas pelo ROV: 
data (no formato dd/mm/aaaa), hora (no formato hh:mm:ss – 24h), aproamento, LDA, altura, 
nome da operação, nome de poço, coordenadas do ROV e informações relevantes da ferramenta 
utilizada na operação. 

4.4.2.1 As informações das ferramentas que devem ser disponibilizadas são definidas ao longo 
das seções 4.7 a 4.10. 

4.4.3 Deve ser disponibilizado, armazenado e controlado 1 (um) sistema Black Box por sistema 
de ROV, para gravação das últimas 2.160 (duas mil, cento e sessenta) horas de operação do 
ROV. 

4.4.4 A transmissão do sinal de vídeo deve ser por cabo de fibra ótica, desde o VEÍCULO até o 
console na cabine de controle na superfície. 

4.4.5 O sistema de Vídeo Overlay deve possuir recursos que não causem degradação ou 
alteração (alteração de brilho, nitidez, resolução, ruído, etc.) da imagem adquirida pelas câmeras. 

4.4.6 Todas as imagens obtidas das câmeras devem ser de varredura progressiva (não 
entrelaçado).  
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4.4.7 O sistema de superfície deve possuir retransmissor UHF (tipo video link), para transmissão 
de qualquer sinal de vídeo gerado pelo sistema do ROV, com alcance para transferência de 
imagem para outra embarcação situada num raio de até 3 (três) quilômetros e antena UHF para 
recepção de sinal da imagem gerada no ROV da outra embarcação. 

4.4.8 O sistema de geração de imagens do ROV deve estar integrado ao sistema de CFTV da 
embarcação.  

4.4.9 A cabine de controle de ROV deve estar capacitada a transformar as imagens da câmera 
em foto digital (arquivos do tipo “.jpg” ou “.bmp”). 

 

4.5 Sistema de Navegação e Posicionamento  

4.5.1 O ROV deve ser equipado com transponder, compatível com o sistema acústico da sonda 
ou com unidades ancoradas que tenham sinal acústico disponível, para utilização na máxima 
lâmina d´água de operação do ROV.          

4.5.2 O ROV deve ser dotado de um profundímetro com sensor de pressão digiquartz, com 
acurácia mínima de 0,01% (hum centésimo por cento) do fundo de escala. 

4.5.3 O veículo deve ser dotado de um sistema DVL (Doppler Velocity Log) capaz de gerar 
informação de altimetria e atendendo as seguintes características: 

4.5.3.1 Altitude mínima/máxima: 0,5m / 150m. 

4.5.3.2 Acurácia mínima @ 1m/s ou “Long Term Accuracy”: ±0,2% ± 0,1 cm/s. 

4.5.4 O sistema deve ser capaz de fornecer informações de pitch, roll, azimute, data e hora.  

4.5.5 Os demais Sistemas de Posicionamento do ROV devem possuir precisão conforme abaixo 
especificado:  

4.5.5.1 Auto-altitude: +/- 30cm.   

4.5.5.2 Auto-heading: +/- 2°.  

4.5.5.3 Auto-depth: +/- 30cm.   

4.5.5.4 Auto-position: ± 30cm.  

4.5.6 O sistema deve ser dotado de um sonar com capacidade de gerar imagem colorida de alta 
resolução com alcance mínimo de varredura de 200m, que permita a precisa identificação de um 
alvo cilíndrico de 180 milímetros de diâmetro e 1800 milímetros de altura. 

 

4.6 Sistema de Câmeras e Iluminação 

4.6.1 Disponibilizar quantidade suficiente de canais de vídeo com transmissão simultânea, no 
formato digital, via fibra óptica para a superfície. 

4.6.2 Deve dispor das câmeras listadas nos itens 4.6.2.1 a 4.6.2.4: 

4.6.2.1 3 (três) câmeras coloridas padrão: Uma no sistema pan & tilt, outra para 
acompanhamento da inclinação do bullet do cabo armado ou tether e outra em posição fixa na 
popa; 

4.6.2.2 1 (uma) câmera de baixa luminosidade SIT (silicone intensifier target) ou similar com 
sensibilidade melhor ou igual a 1,30E-03 lux, instalada na parte superior da proa; 

4.6.2.3 1 (uma) câmera colorida HDTV com resolução mínima de 720 linhas horizontais; 
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4.6.2.4 1 (uma) mini câmera colorida no punho do manipulador; 

4.6.3 O sistema de iluminação do veículo deve ser capaz de fornecer um fluxo luminoso mínimo 
de 45.000 lumens em no mínimo 6 canais independentes com controle de potência variável. Este 
sistema deve ser capaz de prover iluminação suficiente para execução das operações na proa e 
na popa do veículo.   

 

4.7 Manipuladores  

4.7.1 Para a manipulação de ferramentas e objetos, o ROV deve dispor de 2 manipuladores 
hidráulicos, sendo pelo menos 01 (um) de 07 (sete) DOF a ser montado em proa-boreste e 01 
(um) de 05 (cinco) DOF ou de 07 (sete) DOF a ser montado em proa-bombordo. 

4.7.2 O manipulador de 7 DOF deve ser servo-controlado por válvulas hidráulicas proporcionais, 
em circuito de controle fechado (tipo master/slave). 

4.7.2.1 O manipulador 7 DOF deve atender aos seguintes requisitos: 

4.7.2.1.1 Capacidade de levantamento de carga totalmente estendido: 120 kg. 

4.7.2.1.2 Capacidade de levantamento de carga totalmente retraído: 230 kg; 

4.7.2.1.3 Força mínima de compressão da garra: 450 kgf; 

4.7.2.1.4 Capacidade mínima de torque do punho: 160 N.m (120 lb.ft). 

4.7.2.2 O torque do manipulador 7 DOF deve ser ajustável no fundo sem comprometer o 
funcionamento do ROV. 

4.7.2.3 Deve possuir sensor de torque instalado para monitoramento em tempo real e indicação 
na superfície, conforme item 4.4.2 e no fundo (local). 

4.7.2.4 Devem ser disponibilizadas garras com as seguintes características: 

4.7.2.4.1 Garra paralela de 152 mm; 

4.7.2.4.2 Garra de 3 dedos intermeshing de 152 mm; 

4.7.2.4.3 Garra de 4 dedos intermeshing de 152mm. 

4.7.2.5 Mini-câmera, conforme item 4.6.2, montada no punho do manipulador. 

4.7.2.6 O manipulador 7 DOF deve permitir a seguinte amplitude de movimento:  

4.7.2.6.1 Punho com capacidade de giro de 360° contínuos. 

4.7.2.6.2 240° de alcance da função azimuth; 

4.7.2.6.3 120° de alcance da função shoulder pitch; 

4.7.2.6.4 180° de alcance da função wrist pitch; 

4.7.2.6.5 180° de alcance da função wrist yaw. 

4.7.2.6.6 Envoltória de alcance do manipulador de sete funções para referência conforme API 
RP 17H. 

4.7.3 O manipulador 5 DOF deve ser operado por válvulas hidráulicas atuadas por solenóide 
(tipo on/off) ou servo-controlado (tipo master/slave), opcionalmente.  

4.7.3.1 O manipulador 5 DOF deve atender aos seguintes requisitos: 

4.7.3.1.1 Capacidade de levantamento de carga totalmente estendido: 160 kg; 
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4.7.3.1.2 Capacidade de levantamento de carga totalmente retraído: 260 kg; 

4.7.3.1.3 Força mínima de compressão da garra: 450 kgf; 

4.7.3.1.4 Capacidade mínima de torque do punho: 160 N.m (120 lb.ft). 

4.7.3.2 O manipulador 5 DOF deve permitir a seguinte amplitude de movimento:  

4.7.3.2.1 Punho com capacidade de giro de 360° contínuos; 

4.7.3.2.2 105° de alcance da função base yaw; 

4.7.3.2.3 105° de alcance da função shoulder yaw; 

4.7.3.2.4 Envoltória de alcance do manipulador de cinco funções para referência conforme API 
RP 17H. 

 

4.8 Sistema de Injeção e Pressurização de Fluido Hidráulico para Equipamentos 
Submarinos 

4.8.1 Deve ser previsto Sistema de Injeção e Pressurização de Fluido Hidráulico base água e 
mono-etileno-glicol (MEG) para Equipamentos Submarinos, independente do sistema de 
propulsão e do sistema de manipulação de ferramentas presentes no ROV. 

4.8.2 O Sistema de Injeção e Pressurização de Fluido Hidráulico para Equipamentos Submarinos 
deve atender às seguintes características: 

4.8.2.1 Possuir reservatório de fluido com volume mínimo de 80 L; 

4.8.2.2 Deve operar em circuito fechado, com retorno de fluido para o reservatório de fluido, ou 
em circuito aberto, com retorno para o mar; 

4.8.2.3 Deve possuir hot stab (A e B) e stab cego conforme desenhos dos anexos 6.2; 

4.8.2.4 Deve prever recurso para injeção, pressurização, retenção e retorno de fluido, de forma 
independente, para as duas portas do hot stab (A e B); 

4.8.2.5 Deve prever recurso remoto para seleção do destino de retorno do fluido, para o mar ou 
para o reservatório de fluido; 

4.8.2.6 Deve prever recurso remoto para seleção da porta (A ou B) para a injeção e 
pressurização do fluido e o retorno de fluido pela outra porta; 

4.8.2.7 Deve possuir sensores para o monitoramento da pressão de injeção, do volume 
deslocado e do volume de retorno, com precisão de 1% do fundo de escala. O sistema deve ser 
capaz de medir volumes mínimos de 50 mL; 

4.8.2.8 Deve ser possível o monitoramento em tempo real e indicação na superfície, conforme 
item 4.4.2, dos dados dos sensores de pressão de injeção, volume deslocado e do volume de 
retorno; 

4.8.2.9 Deve ser previsto um receptáculo de teste para aferir a estanqueidade do sistema de 
injeção no fundo e da pressão final. 

 

4.9 Sistema de Injeção e Pressurização de Fluido Hidráulico para BOP 

4.9.1 Deve ser previsto Sistema de Injeção e Pressurização de Fluido Hidráulico base água e 
mono-etileno-glicol (MEG), independente do sistema de propulsão e do sistema de manipulação 
e ferramentas presentes no ROV, para atuação de funções de BOP submarino sem sistema de 
retorno de fluido.  
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4.9.1.1 O Sistema de Injeção e Pressurização de Fluido Hidráulico para BOP poderá ser 
compartilhado com o sistema de Injeção e Pressurização do item 4.8. 

4.9.2 O Sistema de Injeção e Pressurização de Fluido Hidráulico para BOP deve atender às 
seguintes características: 

4.9.2.1 Possuir reservatório de fluido com volume mínimo de 326 L (86 gal) e permitir 
comutação para succionar água do mar; 

4.9.2.2 Deve possuir hot stab conforme API RP 17H, conexão do tipo “3”, de alta vazão; 

4.9.2.3 Deve prever recurso para injeção, pressurização e retenção de fluido; 

4.9.2.4 Deve possuir sensores para o monitoramento da pressão de injeção e do volume 
deslocado, com precisão de 1% do fundo de escala; 

4.9.2.5 Deve ser possível o monitoramento em tempo real e indicação na superfície, conforme 
item 4.4.2, dos dados dos sensores de pressão de injeção e volume deslocado; 

4.9.2.6 Deve permitir o controle remoto a partir da superfície da pressão de injeção, permitindo 
ajustes de pressão de 20 bar (300 psi) até 345 bar (5.000 psi); 

4.9.2.7 Deve fornecer vazão mínima de 60 gpm atendendo ao tempo de resposta de atuação 
das funções do BOP conforme API STD 53; 

4.9.2.8 No caso de comutação com água do mar, o sistema não deve permitir o retorno de 
qualquer fluido para o mar através de válvula isoladora ou outro dispositivo contra fluxo na linha 
de captação da água do mar; 

4.9.2.9 Deve ser previsto um receptáculo de teste para aferir a estanqueidade do sistema de 
injeção no fundo e da pressão final. 

 

4.10 Conjunto de Ferramentas para o ROV 

4.10.1 Ferramentas de Torque (Torque tools) 

4.10.1.1 Devem ser disponibilizadas ferramentas de torque que atendam a faixa de 25 a 2.000 
lb.ft e que sejam compatíveis para acoplamento com as seguintes interfaces: 

4.10.1.1.1 Classes de torque de 1 a 4 e o dimensional das interfaces de acordo com a API RP 
17H; 

4.10.1.1.2 Interfaces conforme especificado no documento DE-3000.00-1500-290-PEK-001 
(anexo 6.1.1) para classe de médio torque e atuação por sextavado e de baixo torque conforme 
DE-3500.00-1514-970-PSE-003 (anexo 6.1.2). 

4.10.1.2 As Ferramentas de Torque devem atender às seguintes características: 

4.10.1.2.1 Deve operar nos sentidos horário e anti-horário;  

4.10.1.2.2 Deve possuir sensor de torque acoplado ao eixo da ferramenta, para monitoramento 
em tempo real e indicação na superfície, conforme item 4.4.2,; 

4.10.1.2.3 Deve possuir sistema submarino de controle de torque com ajuste remoto na 
superfície, com acurácia de 1% do FE; 

4.10.1.2.4 Deve possuir unidade de aferição de torque (torque analyser) na superfície e 
possibilidade de aferição de torque no fundo por feedback/overlay do software de controle de 
torque; 
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4.10.1.2.5 Deve possuir sensor para contador de voltas com resolução de +/- 1/10 de volta, para 
monitoramento em tempo real e indicação na superfície, conforme item 4.4.2. 

 

4.10.2 Adaptadores para Ferramentas de Torque 

4.10.2.1 Soquete de Ferramenta de Torque, conforme especificado no item 4.10.1.1.1 para Barra 
Chata ¾”, com padrão API RP 17H classe 4. 

4.10.2.2 Soquete de Ferramenta de Torque, conforme especificado no item 4.10.1.1.2 para Barra 
Chata ¾”, com perfil sextavado apresentado no DE-3000.00-1500-290-PEK-001 (anexo 6.1.1). 

4.10.2.3 Soquete de Ferramenta de Torque com interface para perfil sextavado (DE-3000.00-
1500-290-PEK-001, anexo 6.1.1) e perfil API RP 17H classe 4. 

 

4.10.3 Perfil T para giro de 90 graus 

4.10.3.1 Deve disponibilizar perfil T com as dimensões apresentadas na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Perfil T para giro de 90º 

 

4.10.4 Ferramenta de instalação e troca de anéis de vedação 

4.10.4.1 Deve dispor de ferramenta de instalação e troca de anéis de vedação do tipo: VX, VGX, 
VT, VX/VT e VGX/VT de 16 ¾” e 18 ¾” convencionais em aço inoxidável e inconel 718.  

4.10.4.2 Esta ferramenta deve ser adequada para troca de anéis de vedação de diâmetros de 16 
¾” ou 18 ¾” quando este estiver assentado no alojador de alta pressão (High Pressure Housing 
de 16 ¾” ou 18 ¾”) ou dentro do Funil Up da ANM-H ou da BAP. 

 

4.10.5 Garfo para Atuação Direta de Interface 

4.10.5.1 Devem ser disponibilizados garfos para operação de interfaces de atuação direta, 
conforme requisitos abaixo: 

4.10.5.1.1 Perfil híbrido conforme item 4.10.1.1.1 e barra chata ¾” (para atuação de interfaces 
conforme Figura 2); 
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4.10.5.1.2 Perfil híbrido conforme item 4.10.1.1.2 e barra chata ¾” (para atuação de interfaces 
conforme Figura 2). 

 

 

Figura 2. Garfo de atuação direta através do manipulador do ROV. 

 

4.10.6 Ferramentas de Limpeza 

4.10.6.1 Ferramenta de Limpeza do tipo Grinder  

4.10.6.1.1 Deve ser fornecido conjunto de ferramenta de limpeza do tipo Grinder com escovas 
rotativas de nylon (mais utilizada), de aço inox e de latão com as seguintes características: 

4.10.6.1.1.1 Devem estar disponíveis discos de 7” e 9” para a operação; 

4.10.6.1.1.2 Deve fornecer rotação de 2700 rpm; 

4.10.6.1.1.3 Deve ter capacidade para realizar operações de limpeza de hubs, housings e 
cabeças de poço 16.3/4” e 18.3/4”; 

4.10.6.1.1.4 A ferramenta deve ser acoplada ao braço do manipulador do ROV e as escovas 
acopladas no pino da ferramenta;  

4.10.6.1.1.5 Deve permitir limpeza das superfícies, porém sem danificar as áreas de vedação; 

4.10.6.1.1.6 Deve dispor de escovas rotativas para limpeza de hubs em equipamentos 
submarinos com os diâmetros de 1”, 2”, 4” e 5”; 

 

4.10.6.2 Ferramenta de Limpeza Rotativa para Hubs, Housing e Cabeça de Poço 

4.10.6.2.1 Devem ser fornecidas ferramentas de limpeza rotativa hidráulica, com as seguintes 
características: 
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4.10.6.2.1.1 Deve permitir a limpeza simultânea da área de vedação da luva da BAP e a área 
de alojamento dos anéis de vedação, com Tubing Hanger instalado ou não;  

4.10.6.2.1.2 Deve ser possível desacoplar a parte relativa à limpeza da luva, da parte relativa 
da limpeza da área de vedação dos anéis; 

4.10.6.2.1.3 Deve dispor de ferramentas abrasivas rotativas compatíveis com cabeça de poço 
16 ¾” e 18 ¾” e permitir limpeza da área de vedação da bucha de desgaste e também da área 
de vedação dos anéis; 

4.10.6.2.1.4 Deve dispor de ferramentas cônicas não abrasivas rotativas compatíveis com 
hubs de 1”, 2”, 4” e 5” e permitir limpeza da área de vedação dos anéis dos hubs; 

4.10.6.2.1.5 Deve ser capaz de ser acionada hidraulicamente por meio do ROV, permitir 
rotação bidirecional e deve possuir estrutura em alumínio naval/estrutural e aço inoxidável; 

4.10.6.2.1.6 Deve dispor de escovas fabricadas com base em acetal/nylon e cerdas de nylon, 
para limpeza da sede da bucha, luva metal-metal, da BAP e de hubs, e base em nylon onde são 
instaladas esponjas abrasivas juntamente com cerdas em nylon para a limpeza da área de 
vedação dos anéis. 

 

4.10.6.3 Ferramenta Abrasiva Rotativa Simplificada (FARS) 

4.10.6.3.1 Deve ser disponibilizada ferramenta para limpeza da área de vedação do anel VGX 
de equipamentos submarinos (FARS). Esta ferramenta deve atender no mínimo as seguintes 
características: 

4.10.6.3.1.1 Deve ser fornecida para os diâmetros de 18 3/4" e 16 3/4". 

4.10.6.3.1.2 Deve possuir obrigatoriamente os graus de liberdade para deslocamento vertical 
e angular da haste. 

4.10.6.3.1.3 Deve seguir o desenho do anexo 6.3.1 (FARS). 

4.10.6.3.1.4 O elemento de limpeza deve ser a esponja abrasiva marrom (Scotch-Brite 
Industrial NM 10.360.275). 

4.10.6.3.1.5 A fixação da esponja deve ser espaçada ao longo do anel VGX e não sobrepostas. 

4.10.6.3.1.6 A ferramenta deverá ser manuseada pelo manipulador do ROV. 

4.10.6.3.1.7 Deverá permitir limpeza das superfícies, porém sem danificar as áreas de 
vedação. 

 

4.10.7 Ferramenta de dragagem 

4.10.7.1 Deve dispor de ferramentas de sucção de sólidos do tipo draga, com os requisitos 
operacionais conforme estabelecido na Tabela 3: 

Tabela 3. Requisitos das ferramentas de hidrojateamento e sucção. 

Sucção 240 m3/h @ 10% de sólidos presentes. 

Mangueira de descarga Diâmetro interno de 150mm 

Mangueira de sucção Diâmetro interno de 100mm. 
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4.10.7.2 Deve possuir no bocal de sucção, dispositivo para prevenção de possível entupimento 
da tubulação. 

4.10.7.3 Deve ser capaz de reverter o sentido do fluxo de dragagem para remoção de detritos 
que venham a estar aprisionados no bocal ou tubulação de sucção. 

 

4.10.8 Ferramenta de Hidrojateamento de Alta Pressão 

4.10.8.1 Deve ser fornecida ferramenta de hidrojateamento de alta pressão, com os seguintes 
parâmetros de pressão/vazão: 210 bar @ 15 L/min. 

4.10.8.1.1 Deve possuir bico de jateamento para regulagem de abertura do jato d’água, ou seja, 
regulagem de fluxo concentrado ou mais aberto. 

 

4.10.9 Skid de Orientação de Ferramentas 

4.10.9.1 Deve dispor de 01(um) skid de orientação e acoplamento de ferramentas, do tipo FLOT, 
apresentando as seguintes especificações: 

4.10.9.1.1 Alcance mínimo de roll deve ser de +/- 30° 

4.10.9.1.2 Alcance mínimo de pitch deve ser de +/- 90°;  

4.10.9.1.3 Extensão mínima de 300 mm. 

 

4.10.10 Medidor de PH 

4.10.10.1 Deve ser disponibilizado medidor de PH para lâmina d’água contratual do ROV 
possibilitando detecção de retorno de cimento em início de poços.  

4.10.10.2 O medidor de PH deve atender aos requisitos especificados abaixo: 

4.10.10.2.1 Deve permitir leitura de PH no range de 0 a 14, com acurácia mínima de 0,3 PH e 
resolução de 0,1 PH; 

4.10.10.2.2 Capacidade de operação em toda LDA de operação do ROV; 

4.10.10.2.3 Deve ser possível o monitoramento em tempo real e indicação na superfície, 
conforme item 4.4.2, dos dados de PH. 
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5 DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1 Todos os documentos devem ser disponibilizados em meio eletrônico no formato PDF. 

5.2 Para efeito de contratação de fornecedores, deve ser apresentado certificado válido da API 
SPEC Q1 e API SPEC Q2 ou norma equivalente.  

5.3 Deve ser apresentada documentação emitida a partir da verificação e validação de projeto 
do ROV conforme API RP 17H, incluindo relatório de testes de qualificação, para fins de 
comprovação de atendimento ao item 4.2.1 deste documento. 

 

6 ANEXOS 
 

6.1 Desenhos das Interfaces Torque Tool 

6.1.1 Interface médio torque padrão BR – DE-3000.00-1500-290-PEK-001 (revisão 0) 

6.1.2 Interface de Baixo Torque de Operação Direta - DE-3500.00-1514-970-PSE-003 (revisão 
0)  

6.2 Desenhos Hot Stab 

6.2.1 Receptáculo para Dual Hot Stab – DE-3500.00-1516-273-PPC-738 (revisão 0) 

6.2.2 Corpo do Hot Stab Cego – DE-3500.00-1516-273-PPC-742 (revisão B) 

6.2.3 Montagem Dual Hot Stab – DE-3500.00-1514-273-PPC-101 (revisão A) 

6.2.4 Corpo do Dual Hot Stab – DE-3500.00-1514-273-PPC-102 (revisão A) 

6.2.5 Ponteira – DE-3500.00-1514-273-PPC-103 (revisão 0) 

6.2.6 Flange – DE-3500.00-1514-273-PPC-104 (revisão 0) 

6.2.7 Haste Detalhes – DE-3500.00-1514-273-PPC-105 (revisão 0) 

6.2.8 Miscelâneas – DE-3500.00-1514-273-PPC-106 (revisão 0) 

 

6.3 Desenho FARS 

6.3.1 Desenho Ferramenta Abrasiva Rotativa Simplificada 

 
 

7 CATEGORIAS DE FORNECIMENTO 

7.1 Os itens contidos nesta ET-R podem ser disponibilizados à PETROBRAS por meio de 
contratação de serviços com escopo de operação na Margem Equatorial. 

7.1.1 Para contratos que não exigem operação na Margem Equatorial, os requisitos 4.1.1.1 e 
4.1.2.1 não são mandatórios. 

7.1.2 Para contratos que exigem operação na Margem Equatorial, os requisitos 4.1.1.1 e 4.1.2.1 
são mandatórios. 
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