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Dados Básicos da ET RBS1 
 
1. Registro 

1.1. Nome: DPBE – UNIDADE DP de Baixa Especificação para campanha no 
Brasil 

2. Tipo da Sonda 
2.1. Tipo da Embarcação: SS ou NS 
2.2. Sistema de Posicionamento: DP 
2.3. Classe: Classe 2 ou 3 

3. Aplicação/Complexidade: Perfuração/Baixa, Completação/Baixa e 
Intervenção/Baixa 

4. Cenário Típico: Perfuração, Completação ou Intervenção na costa brasileira 
5. LDA 

5.1. Mínima: 450 m 
5.2. Máxima: [2.000 a 2.500] m 

6. Profundidade Final de Poço: [6.000 a 8.000] m 
7. Equipamentos de Intervenção 

7.1. Classificação da UNIDADE: SEQ – Sequencial, UTO – Única Torre Offline, 
DTO – Dupla Torre Offline ou DTD – Dupla Torre Dual 

7.2. Capacidade da Torre / Sistema de Elevação: [1.500 a 2.000] klbs 
7.3. Capacidade no Compensador de Movimentos passivo: [800 a 1.000] klbs 
7.4. Curso do Compensador de Movimentos: 25 ft 
7.5. Altura Útil da Torre para: Seções triplas DP range 3 (ou quádrupla range 2) 
7.6. Sistema Automatizado de Manuseio de DP e Riser de Perfuração: 

Obrigatório 
7.7. Composição mínima do Sistema de Circulação de Fluidos: [3 a 4] 

bombas de lama 2.200 HP / 7.500 psi 
7.8. Máximo Peso de Fluido de Perfuração/Completação: 16 ppg com 

possibilidade de operar com 20 ppg com redução proporcional de volume. 
7.9. Composição Mínima do BOP Stack: 18 ¾” 15 Kpsi, resistente a H2S:  

2 Anulares + 5 gavetas (1 BSR + 1 BSR + 3 tubos) 
8. Características Adicionais: (a depender do projeto, a PETROBRAS poderá, a 

seu critério, solicitar os itens adicionais abaixo) 
8.1. MPD/MCD (Seção H); 
8.2. Sistema de Coleta de Hidrocarbonetos em Cenário de Blowout Submarino 

(Containment) (Seção I) 
8.3. Unidade de Bombeio de Alta Pressão e Serviços de Bombeio (Seção J); 
8.4. Sistema Secador de Cascalho (Seção K); 
8.5. ROV (Seção L). 

 

                                                           
1 Documento auxiliar para suporte à orçamentação e demais atividades. Em caso de conflito, valem os anexos 

que compõe a referida ET RBS. 
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Anexo I - Especificação Técnica 

da Unidade 
 

Preâmbulo 
 

 
 
 
 
 
1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA UNIDADE 
 
1.1 FRETADORA e PRESTADORA DE SERVIÇOS, doravante identificadas 

ambas como CONTRATADA, se comprometem, dentro de suas respectivas 
atribuições, a atender à relação de itens restritivos e equipamentos mínimos 
exigidos pela PETROBRAS, conforme especificados no Anexo I e resumido 
na Tabela 1 abaixo.  
 

1.2 A CONTRATADA se compromete a apresentar a relação dos Dados 
Técnicos da UNIDADE, conforme padrão SFEL - Standard Format 
Equipment List do IADC - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING 
CONTRACTORS, que comporá o Anexo I - Seção F dos CONTRATOS. 

 
1.3 A Especificação Técnica da UNIDADE será composta pelos itens 1.1 e 1.2 

descritos acima. Conforme o disposto na Cláusula 3, item 3.45 do 
CONTRATO, os equipamentos listados no Anexo I - Seção F devem ser 
mantidos operacionais e disponíveis para uso da PETROBRAS, respeitadas 
as condições mínimas estabelecidas no Anexo I - Seção A e no objeto do 
CONTRATO. Para a lâmina d'água máxima e mínima de operação e 
profundidade máxima do poço prevalece o disposto no Anexo I - Seção A. 
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1. RELAÇÃO DE ITENS RESTRITIVOS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 
EXIGIDOS 

 
1.1. A UNIDADE deve atender às exigências listadas abaixo, possuindo no mínimo e em 
perfeitas condições operacionais, os equipamentos e ferramentas relacionadas nos itens 
seguintes. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
2.1. Tipo de UNIDADE 
 
2.1.1. A UNIDADE deve ser do tipo: 
 

a) Semissubmersível ou; 
b) Navio-Sonda. 

 
2.1.2. A UNIDADE deve ser de posicionamento dinâmico, com as seguintes 
características: 
 

i. Capacidade de operação em lâminas d’água entre 450 (quatrocentos e cinquenta) 
m e [2.000 a 2.500] m; 

ii. Capacidade de operação em poços de [6.000 a 8.000] m de profundidade final; 
iii. Capacidade de operação nas bacias brasileiras [dependendo do processo e do 

projeto, poderá ser solicitada operação em bacia específica] conforme condições 
meteoceanográficas apresentadas no Anexo I – Seção B; 

iv. O deslocamento (displacement), no calado de operação, deve ser: 
a. Para navios-sonda, igual ou superior a 60.000 mt;  
b. Para semissubmersíveis, igual ou superior a 30.000 mt. 

 
2.2. Condições Limites de Operação 
 
2.2.1. A UNIDADE deve ter capacidade de operar em qualquer lâmina d’água do limite 
contratual, sujeita às limitações estabelecidas pela PETROBRAS e CONTRATADA, 
considerando as condições específicas de cada operação. 
 
2.2.1.1. Dentre as limitações estabelecidas pela PETROBRAS, encontram-se as condições 
limites meteoceanográficas do Anexo VI – Condições Ambientais Máximas de 
Operação. 

 
2.3. Classificação da UNIDADE 
 
2.3.1. A UNIDADE será classificada, conforme detalhado no item 11, em uma das 
seguintes formas de execução de atividades:  
 

i. Execução de tarefas em paralelo com torre simples (UTO – Única Torre Offline); 
ii. Execução de tarefas em paralelo com torre dupla (DTO – Dupla Torre Offline); 
iii. Dupla atividade (DTD – Dupla Torre Dual). 

 
2.4. Propulsão da UNIDADE 
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2.4.1. A UNIDADE deve ser considerada como AUTO-PROPELIDA, permitindo o seu 
deslocamento, sem o auxílio de rebocadores, em navegação costeira, dentro da Zona 
Econômica Exclusiva Brasileira. 
 
2.5. Capacidades de carregamento 

 
2.5.1. Capacidade total de carga de convés (VDL - Variable Deck Load), no calado de 
operação, de, no mínimo, [5.000 a 7.500] mt para Navio-Sonda ou [2.700 a 3.500] mt para 
Sondas Semissubmersíveis, destinada a equipamentos e materiais fornecidos / utilizados 
pela PETROBRAS e suas Subcontratadas, tais como: 

 
2.5.2. Em operação de perfuração:  

• Unidade de perfilagem (25 mt); 
• Unidade de Flexitubo (120 mt); 
• Coletor de Cascalhos (100 mt); 
• Cabine de Mud Logging (16 mt); 
• Ferramentas de cabeça de poço (23 mt);  
• Ferramentas MWD/LWD (40 mt); 
• Cabine MWD/LWD (19 mt); 
• Coluna de produção/avaliação (150 mt); 
•  Unidade de Nitrogênio (130 mt); 
• Outros equipamentos (100 mt); 

[ 
Os seguintes equipamentos poderão, a critério da PETROBRAS, ser fornecidos pela 
CONTRATADA: 

• ROV (95 mt); 
• Unidade de Bombeio de Alta Pressão (60 mt);  
• Cabine de monitoramento da Unidade de Bombeio de Alta Pressão (6 mt); 
• Batch Mixer (90 mt) [para Unidade de Bombeio de Alta Pressão]; 
• Sistema Secador de Cascalhos (65 mt); 

] 
• Fluidos e Granéis descritos no item 8 e no item 9: 
• [6.000 a 8.000] pe3 cimento ([256 a 341] mt); 
• [2.000 a 3.000] pe3 bentonita ([54 a 81] mt); 
• [5.000 a 7.000] pe3 baritina ([306 a 429] mt) 
• [2.000 a 3.000] pe3 calcário ([75 a 113] mt); 
• Sacaria ([200 a 280] mt), sendo, no mínimo, [100 a 140] mt em área coberta; 
• Volume mínimo de óleo diesel utilizável para [30 a 35] dias de operação; 
• 1.000 m³ de água potável; 
• [1.000 a 1.400] m³ de água industrial; 

a. 2.400 (mil e quatrocentos) m³ de água industrial; 
b. [7.500 a 12.000] bbl de fluido de perfuração, peso [12,0 a 18,0] ppg (deve ser 

possível o armazenamento de fluidos com pesos até [18,0 a 20,0] ppg, com 
redução proporcional de volume, respeitando a capacidade estrutural dos 
tanques); 

c. [2.000 a 6.000] bbl de brine (salmoura), peso [9,0 a 11,6] ppg; 
d. [1.500 a 3.000] bbl de fluido base orgânica, peso 7,0 ppg. 
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• Armazenamento de revestimentos de:  
[A depender do projeto de poço, outros revestimentos poderão ser incluídos] 

a. Para operações de iníco de poço, armazenamento simultâneo de: 
i. 36”, 554 lb/ft, no mínimo 200 m (166 mt); 
[30”, 457 lb/ft, no mínimo 200 m (136 mt)] 
ii. 22", 251 lb/ft, no mínimo 2.000 m (749 mt); 
[20", 133 lb/ft, no mínimo 2.000 m (396 mt)] 

b. Para operações de final de poço, armazenamento simultâneo de: 
[16", 96 lb/ft, no mínimo 5.000 m (715 mt)] 
i. 14", 115 lb/ft, no mínimo 5.000 m (849 mt); 
ii. 10 3/4”, 85,3 lb/ft, no mínimo 2.000 m (254 mt); 
iii. 7 5/8", 35 lb/ft, no mínimo 2.000 m (105 mt). 

 
2.5.3. Em operação de completação, avaliação ou workover: 

 
• Planta de processamento primário para avalição (460 mt) ou planta de workover e 

completação sem necessidade de Teste de Produção (60 mt); 
• Unidade de perfilagem (25 mt); 
• Unidade slick line (45 mt); 
• Unidade flexitubo (120 mt); 
• ANM (54 mt); 
• Ferramentas da ANM (52 mt); 
• BOP de workover/running tool (15 mt); 
• Equipamentos de gravel (22 mt); 
• Equipamentos de bombeio para gravel (85 mt); 
• Unidade de nitrogênio (130 mt); 
• Coluna de produção/avaliação (150 mt); 
• Riser de Completação ou Drill Pipe Riser (110 mt); 
• Outros equipamentos (100 mt); 

[ 
Os seguintes equipamentos poderão, a critério da PETROBRAS, ser fornecidos pela 
CONTRATADA: 

• ROV (95 mt); 
• Unidade de Bombeio de Alta Pressão (60 mt);  
• Cabine de monitoramento da Unidade de Bombeio de Alta Pressão (6 mt); 
• Batch Mixer (90 mt) [para Unidade de Bombeio de Alta Pressão]; 
• Sistema Secador de Cascalhos (65 mt); 

] 
• Fluidos e Granéis descritos no item 8 e no item 9: 

a) [6.000 a 8.000] pe3 cimento ([256 a 341] mt); 
b) [2.000 a 3.000] pe3 bentonita ([54 a 81] mt); 
c) [5.000 a 7.000] pe3 baritina ([306 a 429] mt) 
d) [2.000 a 3.000] pe3 calcário ([75 a 113] mt);  
e) Sacaria ([200 a 280] mt), sendo, no mínimo, [100 a 140] mt em área coberta; 
f) Volume mínimo de óleo diesel utilizável para [30 a 35] dias de operação; 
g) 1.000 m³ de água potável; 
h) [1.000 a 1.400] m³ de água industrial; 
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i) [7.500 a 12.000] bbl de fluido de completação, peso [11,0 a 14,5] ppg; 
j) [2.000 a 6.000] bbl de brine (salmoura), peso [9,0 a 11,6] ppg; 
k) [1.800 a 3.000] bbl de fluido base orgânica, peso 7,0 ppg. 

 
2.5.4.  A UNIDADE deve permitir o recebimento simultâneo dos equipamentos e 
materiais, fluidos e granéis mencionados nos itens 2.5.2 e 2.5.3, além de ter capacidade 
de carga útil no convés suficiente para manter a bordo, simultaneamente, toda a coluna de 
risers de perfuração, o BOP, LMRP, as colunas de trabalho, ferramentas e todos os 
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, considerados na superfície. 
 
2.5.5.   A UNIDADE deve ser capaz de navegar entre locações com a coluna de trabalho 
estaleirada na torre de perfuração, conforme detalhado no item 11 e simultaneamente às 
condições de carregamento estabelecidas nos itens 2.5.2 e 2.5.3. 
 
2.6. Heliponto da UNIDADE 
 
2.6.1. O heliponto da UNIDADE deve atender a NORMAN 27 e ser dimensionado para 
permitir a operação diurna e noturna de um helicóptero com comprimento máximo (D), 
considerando ambos os rotores girando, não inferior a 22,20 m, e com peso máximo de 
decolagem não inferior a 12,8 mt. 
 
2.7. Acomodações para empregados da PETROBRAS e de suas Subcontratadas 

 
2.7.1. Acomodações para, pelo menos, [35 a 50] técnicos da PETROBRAS e suas 
subcontratadas. Todos os camarotes devem ser suítes, não necessariamente individuais. 

 
2.8. Área para Equipamentos da PETROBRAS e Subcontratadas 

 
2.8.1. Área útil exclusiva para os equipamentos e materiais da PETROBRAS e 
Subcontratadas, descontada a área destinada aos tubos de revestimento e aos 
equipamentos da CONTRATADA (BOP, juntas de risers, tubos de perfuração, etc.), 
suficientemente distribuídos pelo convés principal, pipe rack, sacaria, cellar deck, etc. 
Dentre os principais itens destacam-se: 

• Equipamentos para DPR (6 5/8” OD x 45 ft), atendendo ao item 2.8.2 e 3.500 m de 
coluna de produção/avaliação de 3 ½” a 6 5/8” OD range 3 (45’) (pelo menos 240 
m2); 

• Equipamentos para Planta de Processamento Primário (240 m²), conforme 
detalhado no item 17.6; 

• Unidade de perfilagem (60 m2); 
• ANM e ferramentas (96 m2); 
• BOP de workover/running tool (12 m2); 
• Equipamentos de gravel/estimulação (170 m2); 
• Equipamentos de nitrogênio/flexitubo (200 m2); 
• Equipamentos de slickline (30 m2); 
• Cestas e caixas de ferramentas diversas (46 m2); 
• Sacaria ([180 a 220] m²); 
• Revestimentos de: 

a. Para operações de iníco de poço, armazenamento simultâneo de: 
[A depender do projeto de poço, outros revestimentos poderão ser incluídos] 
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iii. 36”, 554 lb/ft, no mínimo 200 m (166 mt); 
[30”, 457 lb/ft, no mínimo 200 m (136 mt);] 

iv. 22", 251 lb/ft, no mínimo 2.000 m (749 mt); 
[20", 133 lb/ft, no mínimo 2.000 m (396 mt);] 

b. Para operações de final de poço, armazenamento simultâneo de: 
[16", 96 lb/ft, no mínimo 5.000 m (715 mt)] 
i. 14", 114 lb/ft, no mínimo 5.000m (849 mt); 
ii. 10 3/4”, 85,3 lb/ft, no mínimo 2.000 m (889 mt);  
iii. 7 5/8", 35 lb/ft, no mínimo 2.000 m (105 mt). 

 
2.8.2. Número de juntas de drill pipe risers a ser armazenado, no mínimo, equivalente a 
110% da lâmina d’água de operação da UNIDADE. 

 
2.9.  Requisitos Adicionais para Equipamentos de Subcontratadas operando para a 
PETROBRAS 

 
2.9.1. Área para instalação da Unidade de Perfilagem composta de: 

 
i. Cabine (8,0 x 3,0 x 4,0 m altura); 
ii. Container de ferramentas (6,0 x 2,0 x 4,0 m altura); 
iii. Gerador (2,0 x 1,5 x 1,6 m altura). 

 
2.9.1.1. A cabine deve ser posicionada em área frontal ao V-door e no eixo longitudinal da 
embarcação, distante cerca de 40 m da torre, com possibilidade de girar de 8º a 16º. A 
UNIDADE deve prover as seguintes facilidades: 

 
i. Energia elétrica com 110/220 V e trifásico com 440 V de 30 kVA;  
ii. Tomada de ar comprimido de 1” (125 psi) e 1 ponto de ar comprimido de 2500 psi 

distante no máximo 30 m do guindaste para operações de sísmica;  
iii. Ponto de abastecimento de diesel distante 3 m da Unidade de Perfilagem; 
iv. Ponto de aterramento elétrico próximo a boca do poço para fixação dos grampos de 

segurança (tipo sargento). 
 
2.9.1.2. Área para instalação da Cabine de Geologia/Mud logging com as seguintes 
características:  
 

i. Dimensões 9,0 x 3,0 m e altura livre de 3,0 m;  
ii. Facilidades para fornecimento de energia elétrica (110/220 V);  
iii. Água industrial; 
iv. Ar comprimido (125 psi). 

 
2.9.1.3. Área para instalação da Cabine de MWD/LWD com as seguintes características: 
 

i. Dimensões 7,0 x 2,8 m e altura livre de 3,2 m; 
ii. Facilidades para fornecimento de energia elétrica de 3 fases com 440 - 480 V 

(50/60Hz) e 75 A, com circuito secundário de 110/220 V;  
iii. Água industrial; 
iv. Ar comprimido (125 psi). 
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2.9.1.3.1. Observação aplicável aos itens 2.9.1.2 e 2.9.1.3: a PETROBRAS poderá optar 
pelo uso de cabine integrada MWD/LWD e Geologia/Mud Logging. Nessa opção, as 
características requeridas são: 

 
i. Dimensões 10,0 x 3,0 m e altura livre de 3,0m,  
ii. Facilidades para fornecimento de energia elétrica de 3 fases com 380 - 690 V 

(50/60Hz) e 32 A, com circuito secundário de 110/220 volts; 
iii. Água industrial; 
iv. Ar comprimido (125 psi). 

 
2.10. Equipamentos Adicionais de fornecimento pela CONTRATADA 
 
[A depender do projeto, a PETROBRAS poderá, a seu critério, solicitar os itens adicionais 
abaixo] 
 
2.10.1. Sistema de Gerenciamento de Pressão MPD/MCD: Anexo I – Seção H. 
 
2.10.2. Sistema de Coleta de Hidrocarbonetos em Cenário de Blowout Submarino: Anexo 
I – Seção I. 
 
2.10.3. Unidade de Bombeio de Alta Pressão e Serviços de Bombeio: Anexo I – Seção J. 
 
2.10.4. Sistema Secador de Cascalho: Anexo I – Seção K. 
 
2.10.5. Veículo de Operação Remota - Remotely Operated Vehicle (ROV): Anexo I – Seção 
L. 

 
2.11. Guindastes da UNIDADE 
  
2.11.1. No mínimo 02 (dois) guindastes principais, com as seguintes características: 
 

i. Indicadores de inclinação da lança e de peso no gancho; 
ii. Limitador de curso para o gibe e moitão; 
iii. Lança com capacidade de acesso a todas as áreas do convés e à plataforma de 

perfuração; 
iv. Capacidade de carga, em pelo menos um dos guindastes, que permita manobras e 

posicionamento de cargas de 55 mt no moon pool, conforme detalhado no item 18, 
e o manuseio e transferência com segurança de cargas unitárias de 70 mt entre a 
plataforma e rebocadores atracados, considerando as dimensões das cargas 
conforme o item 2.8; 

v. Sistema de sinalização de obstáculo aeronáutico; 
vi. Sistema de iluminação (refletores) na lança; 
vii. Sistema de câmeras; 
viii. Sistema de intercom (boca de ferro) para comunicação com a equipe de 

movimentação de carga. 
 
2.11.2. A UNIDADE é responsável pelo posicionamento, instalação e remoção dos 
queimadores na varanda das lanças (conforme item 17.2) com os guindastes principais, 
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devendo providenciar outros equipamentos auxiliares (ex. balança e contra-peso) caso os 
guindastes não tenham alcance suficiente. 
 
2.12. Sistemas de Manuseio de Riser e de Tubulares 
 
2.12.1. A UNIDADE deve possuir sistema automatizado de manuseio de risers de 
perfuração e sistema automatizado de alimentação de tubulares e revestimentos para a 
torre principal ou torre auxiliar, conforme o caso, atendendo às seguintes premissas: 
 

i. Sistema automatizado de manuseio de risers de perfuração para a descida e subida 
do BOP; 

ii. Sistema automatizado de alimentação de tubulares e revestimentos (tubos conforme 
item 12; DPR conforme Anexo I - seção D e revestimentos conforme item 16) do 
convés de tubulares e revestimentos da UNIDADE para o deck de perfuração da 
torre principal ou torre auxiliar, podendo ser do tipo catwalk, gantry crane ou similar; 

iii. Para UNIDADES classificadas como DTO, conforme item 11.3.1, ou DTD, conforme 
item 11.4.1, o sistema automatizado de alimentação de tubulares e revestimentos 
para o deck de perfuração (drillfloor) deve ser capaz de operar com o revestimento 
mais pesado, definido no item 2.5.2, em ambas as torres, auxiliar ou principal. Ficará 
a critério da PETROBRAS manobrar tubulares ou revestimentos pela torre principal 
ou torre auxiliar. 

 
 
3. SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E 

POSICIONAMENTO DINÂMICO 
 
3.1. Considerações Gerais e Sistema DP 
 
3.1.1. Classe DP 
 
3.1.1.1. A UNIDADE deve ser Classe DP 2 ou 3. 
 
3.1.2. Requisitos comuns 

 
i. Deve apresentar certificado de classe válido, sem pendências; 
ii. Deve atender integralmente as normas, diretrizes e regras abaixo, em suas 

versões mais atuais [a critéria da PETROBRAS, poderá se aplicar as normas 
vigentes na data de construção da UNIDADE]: 
 

a. MODU CODE 1989 ou mais atual, conforme NORMAN 04, item 0218; 
b. Circular 1580 da IMO; 
c. IMCA M 103 (Guidelines for the Design and Operation of Dynamically 

Positioned Vessels), de Janeiro de 2019; 
d. IMCA M 140 (Specification for DP Capability Plots), de Junho de 2000; 
e. IMCA M 163 (Guidelines for the quality assurance and quality control of 

software); 
f. IMCA M 166 (Guidance on Failure Mode and Effects Analysis), de Abril de 

2002; 
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g. IMCA M 190 (Guidance for developing and conducting DP annual trials 
programmes); 

h. IMCA M 196 (UPS Onboard), de Abril de 2009; 
i. MTS TECHOP FMEA Testing, de Outubro de 2013; 
j. MTS TECHOP FMEA Gap Analysis, de Dezembro de 2013; 
k. DNV RP-D102, FMEA, de Janeiro de 2012; 
l. Regras correspondentes das classificadoras para unidades marítimas de 

perfuração Classe 2 ou 3; 
 

iii. Sociedade Classificadora deve ser membro da IACS (International Association of 
Classification Societies); 

iv. A UNIDADE deve apresentar a última inspeção anual de FSVAD (Flag State 
Verification and acceptance document) emitido pela classificadora da embarcação; 

v. Todas as mudanças de comando entre os postos de trabalho devem ser protegidas 
contra acionamento acidental (através de janelas de confirmação ou duplo 
acionamento independente); 

vi. Todas as mudanças de comando devem produzir alarme visual e sonoro e registro 
do evento; 

vii. Todas as alimentações devem ser redundantes e fornecidas por UPSs online; 
Todas as UPSs devem ter dupla alimentação; 

viii. As redundâncias e independências dos SRPs e UPSs devem ser atestadas por 
estudo FMEA; 

ix. Todas as falhas devem produzir alarmes e registro dos eventos, inclusive nos 
SRPs (Sistemas de Referência de Posição); 

x. Deve ser possível extrair o relatório de alarmes e eventos dos equipamentos, em 
formato CSV ou planilha eletrônica; 

xi. Todos os relógios internos, inclusive dos SRPs, devem ser sincronizados 
continuamente, preferencialmente a partir de um receptor GPS. 

 
3.1.3. Sistemas de Referência de Posição (SRPs)  
 
3.1.3.1. Sistemas GNSS de Referência de Posição: 
 

i. No mínimo dois sistemas totalmente independentes; 
ii. Pelo menos dois sistemas devem ser capazes de decodificar sinais GPS L1/L2 e 

GLONASS L1/L2, com possibilidade de upgrade de software para outros sistemas; 
iii. Sinais de correção diferencial devem utilizar meios de transmissão diferentes. No 

mínimo: dois links via satélite, dois UHF e dois IALA; 
iv. Os sistemas devem receber os sinais de, no mínimo, duas giros e duas MRUs; 
v. Acurácia compatível com a execução das operações definidas em contrato. 

 
3.1.3.2. Sistemas Hidroacústicos de Referência de Posição: 
 

i. No mínimo dois sistemas hidroacústicos digitais totalmente independentes, com 
tecnologia inercial; 

ii. Os sistemas devem ser capazes de operar em modo LBL e SSBL/USBL com auxílio 
inercial, com um ou mais transponders associados a cada sistema de referência;  

iii. Os sistemas devem receber simultaneamente os sinais de, no mínimo, duas giros e 
duas MRUs; 
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iv. A unidade deve possuir quantidade de transponders compatível com os modos de 
operação, incluindo o pré-lançamento de um array completo na próxima locação; 

v. No mínimo dois transponders com medição de inclinação (ARA - Acoustic Riser 
Angle); 

vi. Acurácia nos modos LBL e SSBL/USBL compatível com a execução das operações 
definidas em contrato. 

 
3.1.4. Condições Ambientais e Manutenção da posição 
 
3.1.4.1. A UNIDADE deve ser capaz de manter sua posição, em operação normal, quando 
submetida aos valores máximos anuais de corrente, vento e onda coincidentes descritos 
no padrão METOCEAN DATA - CENPES – TECHNICAL SPECIFICATION I-ET-2000.00-
1110-941-PPC-001 - DRILLING PLATFORMS, Anexo I - Seção B, nos setores descritos 
abaixo para as condições intacta (todos os geradores, propulsores e barramentos 
disponíveis) e pior falha (a depender da definição no estudo FMEA): 
 

i. Condição Intacta: navios-sonda devem ser capazes de operar dentro de um setor 
de no mínimo 45° (+/-22,5° em relação ao aproamento de menor resultante das forças 
ambientais) e semisubmersíveis devem ter capacidade para operar dentro de um 
setor de 60° (+/-30° em relação ao aproamento de menor resultante das forças 
ambientais); 

ii. Condição Pior Falha: navios-sonda devem ser capazes de operar dentro de um 
setor de no mínimo 30° (+/-15° em relação ao aproamento de menor resultante das 
forças ambientais) e semisubmersíveis devem ter capacidade para operar dentro de 
um setor de 40° (+/-20° em relação ao aproamento de menor resultante das forças 
ambientais). 

 
3.1.5. Diagrama de Capacidade de Propulsão - Capability Plot 
 
3.1.5.1. O diagrama de capacidade de propulsão deve ser eleborado conforme a diretriz 
IMCA M140, por empresa reconhecida internacionalmente e independente do estaleiro ou 
fornecedores de equipamentos. Nesse estudo, os seguintes cenários devem ser 
contemplados, adicionalmente: 
 

i. Pior falha considerando a indisponibilidade de cada um dos propulsores restantes; 
ii. Pior falha considerando a indisponibilidade de cada um dos geradores restantes; 
iii. Pior falha considerando um propulsor indisponível em outro barramento; 
iv. Pior falha considerando um gerador indisponível em outro barramento; 
v. Falha simultânea de dois propulsores de prôa para navio-sonda e falha de dois 

propulsores de prôa na mesma coluna para semissubmersíveis; 
 
3.1.6. Relatório FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - Análise de Modo de Falha 
e Efeito: 
 

i. O relatório FMEA deve ser elaborado segundo as diretrizes IMCA M166, IMCA M178, 
MTS TECHOP FMEA Testing, MTS TECHOP FMEA Gap Analysis e DNV RP-D102, 
por empresa independente do estaleiro e dos fornecedores dos equipamentos, 
reconhecida internacionalmente pela IMO, IMCA e sociedades classificadoras; 
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ii. Todos os componentes dos sistemas DP, Geração, Propulsão e sistemas auxiliares 
devem ser incluídos no estudo; 

iii. Os testes de verificação devem contemplar todas as configurações possíveis nos 
barramentos do sistema de geração de energia; 

iv. O estudo deve ser apresentado em sua versão final, atualizado após a prova de mar 
e a solução dos problemas encontrados. A PETROBRAS irá solicitar a atualização 
desse estudo ao longo do contrato em caso de incidentes relacionados à geração e 
ao DP, upgrades ou outros modos de falha identificados que afetem a confiabilidade 
da UNIDADE. 

 
3.2. Geração, Propulsão e Sistema de Gerenciamento de Potência 
 
3.2.1. Configuração da geração, propulsão e PMS: 
 

i. No mínimo seis grupo-geradores e seis propulsores azimutais, divididos em, no 
mínimo, três barramentos; 

ii. A potência total do sistema de geração e propulsão deve ser suficiente para a 
manutenção da posição da unidade nas condições contratuais (conforme o 
Capability Plot: intacta, pior falha simples, um gerador em manutenção), além de 
atender a demanda de potência exigida pelos equipamentos de sondagem e 
utilidades; 

iii. A UNIDADE deve operar com os barramentos abertos, sendo desejável que a 
UNIDADE possa operar com os barramentos interligados, sem nenhum prejuízo à 
confiabilidade do sistema; 

iv. Os controles de tensão, frequência, sincronização, divisão de carga ativa e reativa 
dos grupos moto-geradores devem ser digitais; 

v. A UNIDADE deve ser capaz de recuperar a geração e a propulsão automaticamente 
nos casos de blackout total ou parcial. A capacidade de recuperação automática 
deve ser monitorada. O sistema deve alertar o operador caso exista condição que 
impeça o retorno automático da geração, com o registro do evento e do 
reconhecimento da notificação (IMO circ. 1580, item 3.1.7). 

 
 
4. SISTEMAS NAVAIS 

 
4.1. Certificação Estatutária 
 
4.1.1.  Conforme o item 3.1.2, a UNIDADE deve apresentar certificação MODU CODE 
1989 ou mais atual, conforme NORMAN 04 (parágrafo 0218, item e), sendo que não serão 
aceitas isenções aos seguintes itens do referido código: 
 

i. 3.6 (estanqueidade); 
ii. 3.6.4.1 (sistema de comando e sinalização das portas estanques); 
iii. 3.7 (borda livre); 
iv. 4.2.8 (alimentação alternativa para os sistemas vitais); 
v. 4.2.9 (restabelecimento dos sistemas após blackout); 
vi. 4.5 (controle e redundância de equipamentos vitais); 
vii. 4.8 (arranjo de esgotamento); 
viii. 4.8.8.3 (monitoramento de alagamento em salas de bombas); 
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ix. 4.9.3 (redundância de bombas de lastro por sala); 
x. 4.9.6 (apenas quanto à alimentação da bomba de lastro pelo gerador de 

emergência); 
xi. 4.9.8 (identificação local de aberto-fechada das válvulas de lastro); 
xii. 4.9.10 (painel de lastro); 
xiii. 4.9.12 (interdependência entre comando e controle dos sistemas do lastro); 
xiv. 4.9.13 (filosofia de falha segura para as válvulas de lastro, inclusive caixa de mar de 

acionamento remoto); 
xv. 5.3 (sistemas de alimentação de energia de emergência); 
xvi. 5.4 (sistema de partida do gerador de emergência); 
xvii. 5.3.6.7.1 (sistemas de controle e indicação de lastro alimentados pela geração de 

emergência); 
xviii. 14.1 (manual de operação). 
 
4.2. Requisitos Navais Adicionais PETROBRAS  
 
4.2.1. A UNIDADE deve atender aos seguintes itens: 
 

i. Duplo bloqueio das caixas de mar (de refrigeração, de lastro e de incêndio). A 
PETROBRAS recomenda a seguinte configuração para fins de operação e 
manutenção: 1ª válvula manual junto ao mar e 2ª válvula de acionamento remoto. 
Será aceito duplo bloqueio com duas válvulas com acionamento remoto; 

ii. Identificação local dos tubos de sondagem e suspiros; 
iii. A perda de uma sala de bombas ou de um ponto de captação de água salgada, para 

as bombas de refrigeração dos consumidores de geração e perfuração, não deve 
causar um blackout total na UNIDADE. 

 
4.2.2. ITENS OBRIGATÓRIOS para sondas semissubmersíveis. A UNIDADE deve 
atender aos seguintes itens: 
 

i. Todos os ramais de descida para as colunas dos anéis de refrigeração e incêndio 
devem ter válvulas de retenção no nível do convés ou topo de coluna; 

ii. Ambos os sensores de nível independentes requisitados no item 4.8.8.3 (MODU 89) 
devem ter 02 (dois) níveis de medição, sendo um dos sensores com o nível alto 
(high-high) acima do nível alto do outro sensor. Se houver alarme de sobre-tempo 
de operação da bomba de esgotamento os sensores podem ter apenas um nível de 
medição cada; 

iii. Quando houver compartilhamento da ventilação e exaustão entre salas de bombas, 
túneis de acesso e compartimentos de coluna, deve existir automatismo de 
fechamento de watertight dampers quando da atuação de sensores de alagamento 
(nível high-high ou equivalente); 

iv. Os espaços de máquinas (especialmente sala de bombas e locais com caixa de mar) 
devem ter sensores de alagamento em quantidade e distribuição suficientes para 
permitir alarme em caso de alagamento significativo de diferentes partes do 
compartimento; 

v. As válvulas que trabalham abaixo da linha d'água e possuem função crítica devem 
possuir acionamento remoto centralizado. 
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4.3. Reboque de emergência 
 
4.3.1. Constituído por dois sistemas para atracação rápida de rebocador em caso de 
blackout e/ou deriva, um na proa e outro na popa, possiveis de serem operados 
manualmente com rapidez. Para semissubmersíveis, os dois sistemas podem ser na proa 
(boreste e bombordo). 
 
4.3.2. Os sistemas para atracação rápida devem apresentar as seguintes características: 
 

i. Rabicho com pelo menos 03 (três) elos de amarra de bitola mínima 76 mm para 
conexão segura com AHTS; 

ii. Lança retinidas; 
iii. Cabo mensageiro; 
iv. Cabo de reboque com, no mínimo, 100 m de comprimento e dimensionado para 

reboque da UNIDADE na condição dinâmica. O cabo de reboque deve possuir 
soquete tipo spelter ou hard eye nas extremidades;  

v. As áreas destinadas à utilização desses equipamentos devem possuir iluminação de 
emergência suficiente para operações noturnas, mesmo em condição de blackout. 
 

4.3.3. Deve ser previsto a atracação de “barco de segurança" para operação segura em 
locações críticas. 
 
 
5. SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS 
 
5.1. Painel principal de instrumentos do sondador 
 
5.1.1. Com, no mínimo, as seguintes indicações: 
 

i. Indicador de peso no gancho e sobre a broca. Deve dispor de dois sistemas de 
medição totalmente independentes de modo a prover redundância de informação; 

ii. Indicador de torque de conexão (lbf x pé); 
iii. Indicador de rotação da mesa rotativa e do top drive (rpm); 
iv. Indicador de torque da mesa rotativa e do Top Drive (lbf x pé); 
v. Indicador de velocidade das bombas de lama (SPM); 
vi. Contador de cursos das bombas de lama com totalizador; 
vii. Indicador da pressão de bombeio (standpipe 1 e 2) e pressão no choke manifold (lado 

kill e lado choke); 
viii. Indicador de nível (volume) dos tanques ativos de fluido (item 9.9.2) sob forma 

individual e totalizada, utilizando pelo menos 2 (dois) sensores do tipo acústico ou 
radiofrequência em cada tanque, situados em posições diametralmente opostas. Os 
sensores devem possuir sensibilidade para medir até 1 bbl; 

ix. Indicador de nível (volume) dos tanques reservas (item 9.9.2), tanques do sistema 
de tratamento de fluidos (item 9.5), do tanque de tampão (slug pit - item 9.6), dos 
tanques de salmoura e dos tanques de fluido base orgânica (item 9.9.5); 

x. Indicador da variação da vazão de retorno do fluido (se o sensor for do tipo palheta, 
deverá ser instalado após a válvula de fechamento da flowline, a partir do diverter). 
Deve detectar/alarmar variação de + ou - 10% na vazão de retorno; 



  
Convite nº , Contrato nº , Contrato SAP nº  

 

 Página 16 de 110 

O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem expressa 

autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades 

cabíveis. 

xi. Medidor da variação do volume de fluido circulado. Deve detectar/alarmar ganho ou 
perda no sistema ativo de 10 bbl ou menos. 

 
5.2. Sistema Eletrônico de Aquisição, Indicação e Registro dos parâmetros de perfuração, 
completação e posicionamento da plataforma, composto de: 
 
5.2.1.  Interface para o sondador: montada na plataforma de perfuração (drill floor) sob a 
forma de monitor, capacitado para apresentar: 
 

i. Indicação digital ou analógica em tempo real dos parâmetros listados no item 5.1, 
além da taxa de penetração e alarmes sonoros e visuais; 

ii. Indicação sob forma gráfica (strip charts), com seleção feita pelo sondador, da 
evolução dos parâmetros acima nas últimas 48 horas. 

 
5.2.2. Sistema para controle integrado e monitoração dos equipamentos da plataforma de 
perfuração: possibilitar a automação das operações na plataforma, devendo possuir 
software de controle e intertravamento para evitar a colisão dos equipamentos, tombamento 
de colunas e outras falhas operacionais nos diversos cenários (por exemplo, abertura da 
cunha com carga, sem fechamento do elevador, abertura indevida de tamanca do sistema 
de estaleiramento de tubos, etc.). O sistema deve gerenciar todos os equipamentos com 
possibilidade de interferência, tais como, mas não limitados a: 
 

i. Sistema de elevação, rotação e manuseio de coluna, conforme item 11 (guincho de 
perfuração, Top drive, catarina (travelling block), mesa rotativa, equipamento de 
enroscamento e torque de tubos, sistema de manuseio e estaleiramento de 
tubulares, etc.); 

ii. Cunhas, elevadores, chaves de torque e braços de manuseio de tubulares e 
revestimentos, conforme itens 12 e 16; 

iii. Cesta de elevação de pessoas; 
iv. Sistema de manuseio de risers de perfuração e tubulares, conforme item 2.12. 

 
5.2.2.1. O sistema deve possuir registro de todas as operações realizadas, incluindo 
overrides ativados e alarmes. 
 
5.2.3.  Microcomputador/Workstation para display em tempo real, arquivo, impressão e 
processamento dos: 
 

i. Parâmetros de perfuração/completação, permitindo a visualização dos mesmos 
parâmetros do item 5.2.1; 

ii. De todas as operações realizadas nos equipamentos da plataforma de perfuração, 
incluindo overrides ativados e alarmes, conforme item 5.2.2. 

 
5.2.3.1. Deve estar localizado remotamente em relação ao drill floor, na sala do fiscal da 
PETROBRAS.  
 
5.2.3.2. Essa workstation substituirá o registrador de parâmetros convencionais de carta, 
tipo geolograph, sendo que a emissão de relatórios deve ocorrer por impressora ou plotter. 
Essa workstation deve rodar software aplicativo compatível com MS Office, de forma a 
disponibilizar telas com os parâmetros de perfuração/completação em tempo real, histórico, 
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curvas de tendências, gráficos e recursos de impressão. A workstation deve ter um sistema 
de armazenamento de dados capaz de disponibilizar todas as informações dos parâmetros 
das operações realizadas durante os 03 (três) últimos meses, e após este período deverão 
estar disponíveis em meio magnético para análises enquanto durar o CONTRATO. 
 
5.3. Sistema Eletrônico de Aquisição, Indicação e Registro de Dados Meteoceanográficos: 
a UNIDADE deve dispor de sensores meteorológicos (estação meteorológica 
multiparamétrica) e sensores oceanográficos com as seguintes características. 
 
5.3.1. Sensores Meteorológicos 
 
5.3.1.1. Estação meteorológica multiparamétrica com a seguinte especificação ou superior: 
 

i. Anemômetro: possuir um range de medição de 0 a 60 m.s-1 para a velocidade e de 
0 360° para a direção; ter acurácia de 0,3 m.s^-1 ou 1% da leitura para a velocidade 
e 3° para a direção; e o limite de temperatura de sua operação ser plausível com a 
temperatura esperada para as Bacias Brasileiras conforme Anexo I - Seção B; 

ii. Termo-higrômetro: possuir um range de 0 a 100% para umidade relativa e de -10 a 
50°C para temperatura; ter acurácia de 3% para umidade relativa e de 0,3°C para 
temperatura; 

iii. Barômetro: possuir um range de 600 a 1100 hPa; ter uma acurácia de 0,5 hPa – 1 
hPa; e o limite de temperatura de sua operação ser plausível com a temperatura 
esperada para as Bacias Brasileiras conforme Anexo I - Seção B. 

 
5.3.1.2. EPTA Classe M: a critério da UNIDADE, os sensores acima solicitados poderão ser 
compartilhados com os requeridos para operação da EPTA Classe M solicitada no item 
Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
 
5.3.2. Sensores Oceanográficos [a critério da PETROBRAS, poderá ser solicitado 
somente um ou ambos sensores descritos abaixo] 
 

i. Correntômetro pontual: range de 0 a 5 m.s-1 para velocidade e de 0 a 360° para 
direção; acurácia de 1% ou 0,5 cm.s-1 para velocidade e 2° para direção; limite de 
temperatura de operação compatível com as Bacias Brasileiras, conforme Anexo I - 
Seção B; 

ii. Perfilador acústico de corrente: pelo menos um com range máximo de 600 m. Será 
necessário perfilar pelo menos 400 m; e o limite de temperatura de sua operação ser 
plausível com a temperatura esperada para as Bacias Brasileiras, conforme Anexo 
I - Seção B. 

 
5.3.3. Apresentação dos Dados Meteoceanográficos 
 
5.3.3.1. Microcomputador para display em tempo real, arquivo, impressão e processamento 
dos parâmetros dos Sensores Meteorológicos e Oceanográficos, na sala do fiscal da 
PETROBRAS, podendo ser o mesmo utilizado para o item 5.2.3, com leituras horárias 
(médias) disponíveis em tempo real para consulta e verificação. 
 
5.4. Transmissão de Dados em Tempo Real 
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5.4.1. Critérios para a Transmissão de Dados em Tempo Real 
 
5.4.1.1. A CONTRATADA deve disponibilizar dados da UNIDADE, em tempo real, para 
integração com o sistema RTO da PETROBRAS, no padrão WITSML (Wellsite Information 
Transfer Standard Markup Language), atendendo aos seguintes critérios: 
 

i. Destino dos Dados: Servidor PETROBRAS na UNIDADE, conforme item Erro! Fonte 
de referência não encontrada.; 

ii. Infraestrutura: responsabilidade de aquisição e instalação da CONTRATADA. 
Cabeamento conforme item Erro! Fonte de referência não encontrada.; 

iii. Taxa de Envio: os dados devem ser enviados ininterruptamente com um intervalo 
máximo de 1 (um) segundo entre duas medidas consecutivas; 

iv. Disponibilidade: os dados devem estar disponíveis e a transmissão dos mesmos 
deve ocorrer de forma ininterrupta durante todo o período de vigência contratual; 

v. Acesso via IP: a CONTRATADA deverá fornecer o endereço IP e a porta TCP para 
que o computador da PETROBRAS possa conectar via uma interface de rede 
Ethernet e receber os dados no padrão estabelecido pela PETROBRAS; 

vi. Acesso via porta serial: caso não haja a possibilidade de transferência dos dados via 
TCP sobre rede Ethernet, então poderá ser negociada, mediante consulta à 
PETROBRAS, bem como de forma atestada pela CONTRATADA tal 
impossibilidade, a conexão via Porta Serial. Esta conexão deve ser fornecida e 
suportada pela CONTRATADA, sem custos adicionais à PETROBRAS; 

vii. Solução WITSML: a CONTRATADA deve ter software que possibilite a transferência 
via WITSML (versão 1.3.1 ou superior) de qualquer dado adquirido em Tempo Real. 
Os dados transmitidos via WITSML devem seguir rigorosamente o padrão definido 
na especificação do protocolo, contemplando a interface Store e Publish. A interface 
Store deve ficar disponível durante todo o período de vigência contratual. Todos os 
mnemônicos utilizados nos arquivos e no WITSML devem ser validados com a 
PETROBRAS antes de serem utilizados; 

viii. Ajuste Relógio: os dados de tempo devem ter como referência o fuso horário oficial 
de Brasília; 

ix. Dados Adicionais: a PETROBRAS poderá requisitar da CONTRATADA o envio de 
qualquer dado adicional disponível, além dos solicitados nos itens 5.4.2 a 5.4.7, da 
UNIDADE. Os dados adicionais devem começar a ser enviados no máximo 15 
(quinze) dias após a solicitação. 

 
5.4.2. Dados do Sistema de Controle e Supervisão da Sonda 
 
5.4.2.1. A CONTRATADA deve disponibilizar os dados oriundos dos sistemas DCS (Drilling 
Control System), PLC (Programmable Logic Controller), SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) e/ou outro dispositivo eletrônico central do Sistema de Controle e 
Supervisão da Sonda (exemplo: sistemas de Rotação, Circulação, Içamento e 
Compensação). Os seguintes dados/variáveis de instrumentação e controle devem ser 
disponibilizados, nas unidades de medida listadas entre colchetes: 

 
i. Dados do Sistema de Elevação e Rotação, conforme item 11, quando aplicável: 

a. Hook Load [klbf]; 
b. Weight on bit [klbf]; 
c. Block Position (Compensado) [m]; 
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d. Block Position (Não compensado) [m]; 
e. Top Drive torque [lbf.ft]; 
f. Top Drive speed [rpm]; 
g. Rotary Table torque [lbg.ft]; 
h. Rotary Table speed [rpm]. 

ii. Dados da Perfuração/MWD/LWD, quando aplicável: 
a. Hole Depth [m]; 
b. Bit Position [m]; 
c. ROP (Average) [m/h]; 
d. Stand Pipe Pressure [psi], conforme item 10.14; 
e. Trip Tank [bbl], conforme item 10.18; 
f. Waste Pit [bbl]; 
g. Return Pit [bbl]; 
h. Stripping tank [bbl]; 
i. Flow In [galUS/min]; 
j. Flow Out [%]; 
k. Total Active Pumped Volume [bbl]. 

iii. Dados dos Tanques de Fluidos da UNIDADE, conforme item 9.9: 
a. Total Volume [bbl]; 
b. Active Pits [bbl]; 
c. Active Volume [bbl]; 
d. Reserve Pits [bbl]; 
e. Brine [bbl]; 
f. Base Oil Tank [bbl]. 

iv. Tanques do Sistema de Tratamento de fluidos, conforme item 9.5: 
a. Desander [bbl]; 
b. Degasser [bbl]; 
c. Desilter [bbl]; 
d. Sand Trap [bbl]. 
e. Outros tanques do Sistema de Tratamento de fluidos [bbl]; 

v. Slug Pits [bbl], conforme item 9.6; 
vi. Dados das Bombas de Lama, conforme item 9.2: 

a. Pump SPM [stroke/min], para cada bomba de lama da UNIDADE; 
b. Active SPM [stroke/min]; 
c. Active Strokes [stroke]; 

vii. Dados Painel para controle de kick, conforme item 10.19.1, quando aplicável: 
a. Choke Position A [%]; 
b. Choke Position B [%]; 
c. Choke Pressure [psi]; 
d. Choke Temperature [°C]; 
e. Kill Pressure [psi]; 
f. Kill Temperature [°C]; 
g. BOP Pressure [psi]; 

viii. Dados das Chaves de Torque de Tubos e Revestimentos: 
a. Torque Connection [lbf.ft], para o equipamento do item 11.16; 
b. Casing tong Torque [lbf.ft] e [lbf.ft, turn], para os equipamentos dos itens 

11.19 e 16.11; 
c. Tong Torque [lbf.ft] para as chaves do item 14.1 junto ao equipamento do 

item 11.17. 
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5.4.2.2. UNIDADES classificadas como DTO ou DTD conforme definido no item 11: 
UNIDADES dotadas de torre auxiliar, além da torre principal, devem transmitir à 
PETROBRAS os referidos dados de instrumentação e controle oriundos dos Sistemas 
Controle e Supervisão da Sonda instalados junto à torre auxiliar. A CONTRATADA deve 
disponibilizar os seguintes dados/variáveis de instrumentação e controle em Tempo Real, 
de acordo com suas respectivas unidades de medida listadas entre colchetes: 
 

i. Dados do Sistema de Elevação e Rotação, conforme item 11, quando aplicável: 
a. Hook Load [klbf]; 
b. Weight on bit [klbf]; 
c. Block Position (Compensado) [m]; 
d. Block Position (Não compensado) [m]; 
e. Top Drive torque [lbf.ft]; 
f. Top Drive speed [rpm]; 

ii. Dados da Perfuração/MWD/LWD, quando aplicável: 
a. Hole Depth [m]; 
b. Bit Position [m]; 
c. ROP (Average) [m/h]; 
d. Stand Pipe Pressure [psi], conforme item 10.14; 
e. Trip Tank [bbl], conforme item 10.18; 

iii. Dados das Chaves de Torque de Tubos e Revestimentos: 
a. Torque Connection [lbf.ft], para o equipamento do item 11.16; 
b. Casing tong Torque [lbf.ft] e [lbf.ft, turn], para os equipamentos dos itens 

11.19 e 16.11; 
c. Tong Torque [lbf.ft] para as chaves do item 14.1 junto ao equipamento do 

item 11.17. 
 
5.4.3. Dados do Sistema de Controle de Poço 
 
5.4.3.1. Conforme item 10, a CONTRATADA deve disponibilizar os seguintes dados / 
variáveis de instrumentação e controle de BOP, de acordo com suas respectivas unidades 
de medida/status listadas: 
 

i. Dados do BOP: 
a. Status de todas solenoídes dos PODs [ON/OFF]; 
b. Status de todas funções presentes no painel de controle do BOP; 
c. Variáveis analógicas, quando aplicável, de leituras de pressão [psi], 

temperatura [°C], volume [gal], inclinação e azimute [°], isolamento elétrico 
[Ohm] e atenuação [dB] presentes no painel de controle do BOP; 

d. Lista de alarmes e eventos presentes no painel de controle do BOP. 
ii. Dados dos Tensionadores de Riser (para cada tensionador): 

a. Tração [klbf]; 
b. Posição [m];  
c. Sinal para posicionamento da válvula anti recoil [4-20 mA]; 
d. Posição da válvula anti recoil (LVDT) [%]; 
e. Pressão APV [psi]. 

 
5.4.4. Dados do Sistema DP 
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5.4.4.1. A CONTRATADA deve disponibilizar os seguintes dados / variáveis do Sistema de 
Posicionamento Dinâmico da Embarcação (Dynamic Positioning - DP), de acordo com suas 
respectivas unidades de medida/status listadas. 
 
5.4.4.2. Thrusters na embarcação: 
 

i. Status dos thrusters (ligado, disponível para DP, habilitado); 
ii. Força nos thrusters (mt)(%) – command and feedback; 
iii. Rotação dos thrusters (RPM) (%) – command and feedback; 
iv. Potência dos thrusters (kW)(%) – command and feedback; 
v. Força total (mt); 
vi. Azimute - comando e feedback; 
vii. Status do sistema DP – Verde/Amarelo/ Vermelho. 

 
5.4.4.3. Posição da embarcação: 
 

i. Aproamento atual (°); 
ii. Aproamento comandado (°); 
iii. Velocidade de giro comandado (°/min); 
iv. Velocidade de giro atual (°/min); 
v. Posição (Latitude e Longitude); 
vi. Deriva (m); 
vii. Velocidade de deriva (m/min); 
viii. Correnteza do DP / Sea Force (valor e direção); 
ix. Vento (valor e direção); 
x. Modo operacional do sistema (Auto position, joystick, C-Joy...). 

 
5.4.4.4. Sistemas de posicionamento (DGNSS + acústicos): 
 

i. Sistema de referência de posição ativos; 
ii. Peso dos sistemas de referência de posição; 
iii. Gráfico com standard deviation de todos os DGNSS e sistemas acústicos; 
iv. Posição informada pelos sistemas de referência de posição. 

 
5.4.4.5. Dados dos sistemas de posicionamento DGNSS: 
 

i. Posição fornecida por cada DGNSS. 
 
5.4.4.6. Dados dos sistemas de posicionamento Acústicos: 
 

i. Posição da embarcação informada pelo sistema acústico. 
 
5.4.4.7. Dados dos sistemas de posicionamento Inercial: 
 

i. Posição da embarcação informada pelo sistema inercial. 
 
5.4.4.8. Dados Sensores: 
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i. Status das gyros; 
ii. Números de Gyros ativas; 
iii. Leitura das gyros (aproamento); 
iv. Desvios das leituras das gyros; 
v. Status dos anemômetros; 
vi. Anemômetro ativo; 
vii. Leitura de intensidade do vento dos anemômetros; 
viii. Leitura de direção de do vento dos anemômetros; 
ix. Desvios da leitura de intensidade do vento; 
x. Desvios da leitura de direção do vento; 
xi. Status das MRUs; 
xii. Leituras de pitch; 
xiii. Leituras de roll; 
xiv. Leituras de heave; 
xv. Desvios de pitch; 
xvi. Desvios de roll; 
xvii. Desvios de heave. 
 
5.4.4.9. Rede: 
 

i. Field Stations operacionais (Net A e Net B); 
ii. Controladores operacionais (Net A e Net B). 

 
5.4.4.10. A CONTRATADA deve prover os dados estáticos de característica construtiva 
da embarcação e de seus equipamentos, a exemplo da “capacidade máxima dos 
geradores”, “número de thrusters presentes” e “quantidade de bombas”, que estejam 
disponíveis no sistema DP da UNIDADE, que também devem ser transmitidos com o 
objetivo de minimizar a necessidade de se inputar dados de forma manual no sistema. 
 
5.4.5. Dados do PMS 
 
5.4.5.1. A CONTRATADA deve disponibilizar os seguintes dados / variáveis do Sistema de 
Monitoramento de Condições de Equipamentos Críticos das UNIDADES – Power 
Management System (PMS), de acordo com suas respectivas unidades de medida/status 
listadas. 
 
5.4.5.2. Diagrama unifilar de alta e baixa tensão: 
 

i. Potência Nominal dos barramentos; 
ii. Status dos disjuntores (aberto, fechado e trip); 
iii. Status dos bus tie breakers (aberto, fechado e trip); 
iv. Status dos barramentos de alta e baixa tensão (energizado ou desenergizado); 
v. Transformadores energizados; 
vi. Potência reserva; 
vii. Potência nominal disponível; 
viii. Potência utilizada pelo drilling; 
ix. Demais cargas relevantes. 

 
5.4.5.3. Geradores principais e gerador de emergência: 
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i. Status (Thrusters prontos para partir, disponível, parado, em funcionamento, 

disjuntor aberto, disjuntor fechado, trip); 
ii. Potência Aparente (kVA); 
iii. Potência Ativa (kW); 
iv. Potência Reativa (kVAR); 
v. Tensão (kV); 
vi. Frequência (Hz); 
vii. Corrente (A); 
viii. Alarmes ativos. 
 
5.4.5.4. Thrusters: 
 

i. Status (Running, Ready for DP, DP mode); 
ii. Potência Ativa (kW); 
iii. Potência Reativa (kVAr); 
iv. Força (mt) – Comando; 
v. Força (mt) – Feedback; 
vi. Azimute (°) – Comando; 
vii. Azimute (°) – Feedback; 
viii. Sinal para atuação de power limit (ativo ou inativo); 
ix. Status das bombas azimutais (parado, em funcionamento, disjuntor aberto, disjuntor 

fechado, trip); 
x. Status das Bombas de lubrificação (parado, em funcionamento, disjuntor aberto, 

disjuntor fechado, trip); 
xi. Temperatura dos enrolamentos dos motores elétricos; 
xii. Temperatura dos rolamentos; 
xiii. Alarmes ativos. 
 
5.4.5.5. Motores a diesel: 
 

i. Temperatura dos gases de exaustão de todos os cilindros; 
ii. Desvio médio da temperatura dos gases de exaustão dos cilindros; 
iii. Temperatura dos gases de exaustão da turbina; 
iv. Temperatura dos rolamentos; 
v. Horas em funcionamento; 
vi. Alarmes. 

 
5.4.5.6. Sistemas auxiliares: água salgada: 
 

i. Status das bombas de água salgada. 
 
5.4.5.7. Sistemas auxiliares: água doce (dos motores a diesel, thrusters e transformadores): 
 

i. Bombas em funcionamento. 
 
5.4.5.8. Sistemas auxiliares: ar de partida e ar de instrumentação: 
 

i. Status dos compressores. 
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5.4.5.9. Sistemas auxiliares: óleo diesel: 
 

i. Status Bombas dos motores diesel; 
ii. Status Bombas de transferência. 

 
5.4.5.10. Sistemas auxiliares, óleo Lubrificante: 
 

i. Status das Bombas de óleo lubrificante. 
 
5.4.5.11. Dados Sensores: 
 

i. Redes operacionais (A e B); 
ii. Field Stations operacionais (Net A e Net B); 
iii. Controladores operacionais (Net A e Net B). 

 
5.4.5.12. Sistema de ESD: 
 

i. Alimentação do sistema (status da fonte de alimentação e tensão); 
ii. Rede operacional (Net A e Net B); 
iii. Status do ESD. 

 
5.4.5.13. UPS (Uninterrupted Power Supply): 
 

i. Alimentações redundantes operacionais; 
ii. Alarmes; 
iii. Status das UPS. 

 
5.4.5.14. Parâmetros do PMS: 
  

i. Nível ativo do Power Limit; 
ii. Phase back; 
iii. Drilling Power Limit; 
iv. Thruster Power Limit; 
v. Load Shedding; 
vi. Divisão de cargas. 

 
5.4.5.15. A CONTRATADA deve prover os dados estáticos de característica construtiva 
da embarcação e de seus equipamentos, a exemplo de de “capacidade máxima dos 
geradores”, “número de thrusters presentes” e “quantidade de bombas”, que estejam 
disponíveis no Sistema PMS da UNIDADE, com o objetivo de minimizar a necessidade de 
se incluir dados de forma manual no sistema. 
 
5.4.6. Dados do Sistema Eletrônico de Aquisição, Indicação e Registro de Dados 
Meteoceanográficos 
 
5.4.6.1. A CONTRATADA deve disponibilizar os seguintes dados / variáveis do Sistema 
Eletrônico de Aquisição, Indicação e Registro de Dados Meteoceanográficos, de acordo 
com suas respectivas unidades de medida: 
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i. Intensidade do Vento (m.s-1) 
ii. Direção do Vento (°) 
iii. Temperatura do Ar (°C) 
iv. Pressão Atmosférica (hPa) 
v. Umidade relativa do Ar (%) 
vi. Intensidade de Correntes Marinhas (m.s-1) 
vii. Direção de Correntes Marinhas (°) 

 
5.4.7. Dados da Unidade de Bombeio de Alta Pressão (Anexo I – Seção J) 
 
5.4.7.1. A CONTRATADA deve disponibilizar, os dados / variáveis do Sistema de 
Instrumentação da Unidade de Bombeio de Alta Pressão, de acordo com suas respectivas 
unidades de medida: 
 

i. Pressão de bombeio [psi]; 
ii. Vazão de bombeio [bbl/min]; 
iii. Volume bombeado parcial e total [bbl]; 
iv. Densidade [lb/gal US]. 

 
5.4.8. Fornecimento a terceiros 
 
5.4.8.1. A critério da PETROBRAS, os dados de instrumentação e controle oriundos do 
Sistema de Controle e Supervisão da Sonda também devem ser fornecidos em Tempo Real 
às companhias terceirizadas da PETROBRAS na UNIDADE, tais como LWD, MWD, 
Geologia e Mud Logging, sem incorrer em custos adicionais à PETROBRAS e deve ser 
tratado de forma independente e concomitantemente para todos os destinatários, onde o 
fornecimento de dados à uma das partes não desonera a CONTRATADA do fornecimento 
de dados à outra e vice-versa. 
 
5.4.9. Responsabilidades 
 
5.4.9.1.  Todos os insumos, documentos e recursos necessários para a disponibilização 
dos referidos dados são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
6. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
 
6.1. Os sistemas de telecomunicações devem atender à especificação técnica ET-
0600.00-5510-760-PPT-021 anexa ao padrão PETROBRAS PE-2TIC-00091, SERVIÇOS 
DE TELECOMUNICAÇÕES EM SONDAS CONTRATADAS. 
 
7. SEGURANÇA INDUSTRIAL E CONTROLE DE POLUIÇÃO 
 
7.1. Sistema fixo de detecção de gás combustível, CO, CO2 e H2S 
 
7.1.1. Composto de sensores cobrindo, pelo menos, as seguintes áreas: 
 

i. Convés de perfuração; 
ii. Cabine do sondador; 
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iii. Mesa rotativa; 
iv. Flowline; 
v. Diverter; 
vi. Moon pool; 
vii. Peneiras de lama; 
viii. Tanques de lama do sistema ativo e reserva (conforme item 9.9); 
ix. Sala de bombas de lama; 
x. Entradas de ar para os compressores de ar de serviço; 
xi. Entradas de ar para os compartimentos habitados; 
xii. Área da planta de processamento primário (durante teste de formação); 
xiii. Manifold e cabeça de teste (durante teste de formação); 
xiv. Área dos vasos separadores (durante teste de formação); 
xv. Outros locais possíveis de acumulação de gases conforme Análise Preliminar de 

Riscos e Incertezas (APRI). 
 
7.1.2.  O sistema de detecção fixo de H2S deve possuir 2 níveis de alarme: 
 

a. Nível 1: menor ou igual a 8 ppm de H2S na atmosfera; 
b. Nível 2: maior que 8 ppm e menor ou igual a 50 ppm de H2S na atmosfera. 

 
7.1.3.  O sistema de detecção fixo de gás combustível deve possuir 2 níveis de alarme: 
 

a. Nível 1: 20% do LII (Limite Inferior de Inflamabilidade); 
b. Nível 2: 60% do LII (Limite Inferior de Inflamabilidade). 

 
7.1.4.  Os alarmes de presença de gases devem ser sonoros e luminosos (estroboscópico 
ou flash). 
 
7.1.5.  Deve ser prevista a utilização de ventilação forçada nas seguintes áreas: 
 

i. Convés de perfuração; 
ii. Ao redor da subestrutura da torre principal e auxiliar (quando aplicável); 
iii. Peneira de lama; 
iv. Tanques de lama; 
v. Área da planta de processamento primário (quando em operações que utilizem 

planta de teste / planta simplificada de workover); 
vi. Outras áreas onde se julgar conveniente. 

 
7.1.6.  Devem ser instalados detectores de gás hidrogênio nos dutos de exaustão de salas 
de baterias.  
 
7.1.6.1. A atuação de um sensor indicando 20% do LII (Limite Inferior de Inflamabilidade) 
deve ser sinalizada na sala de controle. Adicionalmente, deve-se partir o exaustor reserva.  
 
7.1.6.2. A detecção de gás por 02 (dois) sensores em um nível de 60% de LII (Limite Inferior 
de Inflamabilidade) deve-se adicionalmente inibir a carga profunda das baterias. 
 
7.2. Sistema de detecção de calor e fumaça 
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7.2.1. Sistema de detecção de calor e fumaça do tipo endereçáveis, de modo a permitir a 
identificação remota do ambiente onde ocorre a detecção. Devem ser agrupados em 
malhas em anel, cada um deles associado a um canal de monitoração e alarme. 
 
7.2.2.  Os alarmes manuais de incêndio devem ser, sempre que possível, do tipo 
endereçáveis. 
 
7.2.3.  As ações iniciadas pelo sistema de detecção de incêndio dependem da área de 
risco considerada e devem incluir, no mínimo, as seguintes medidas, onde e quando 
aplicáveis: 
 

i. Bloqueio de fluxo de hidrocarbonetos de/para a área onde houve a detecção; 
ii. Interrupção do fluxo de ventilação e isolamento da área com fechamento de dampers 

nos dutos de ventilação; 
iii. Alarme de incêndio na sala de controle e alarme de emergência na UNIDADE 

marítima; 
iv. Atuação do sistema fixo de combate a incêndio na área afetada; 
v. Desenergização de equipamentos elétricos na área afetada. 

 
7.3. Sistema de combate a incêndio 
 
7.3.1. As salas dos geradores (praça de máquinas), paiol de tintas, cozinha (coifas) e as 
salas de painéis elétricos devem possuir sistema fixo de combate a incêndio, 
preferencialmente do tipo water mist. 
 
7.4. Sistema de ventilação / exaustão 

 
7.4.1. Os seguintes locais devem possuir sistema de ventilação / exaustão: 
 

i. Ccoluna da Unidade de Tratamento de Esgoto; 
ii. Colunas das salas de bombas de lastro; 
iii. Sala do gerador de emergência; 
iv. Sala de baterias 
v. Sala de ar condicionado central; 
vi. Oficina de solda; 
vii. Sanitários; 
viii. Lavanderia; 
ix. Sala dos compressores; 
x. Praça de máquinas; 
xi. Almoxarifados; 
xii. Sala da UNIDADE de Bombeio de Bombeio de Alta Pressão (Anexo I – Seção J); 
xiii. Sala da UNIDADE hidráulica do BOP; 
xiv. Tanques de lama; 
xv. Sala de bombas de lama; 
xvi. Sala de peneiras de lama; 
xvii. Sacaria; 
xviii. Paiol de tintas; 
xix. Sala dos SCR (quando aplicável); 
xx. Convés de perfuração (ventilador dispersor de gás). 



  
Convite nº , Contrato nº , Contrato SAP nº  

 

 Página 28 de 110 

O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem expressa 

autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades 

cabíveis. 

 
7.5. Classificação de Áreas 

 
7.5.1. A Classificação de Áreas deve atender aos requisitos das normas IEC-61892-7 e 
API RP-505. Nos itens que as normas apresentarem soluções diferentes deve ser adotada 
a solução mais restritiva, ou seja, aquela que resultar em maior área classificada e 
classificada com o maior grau de risco. 
 
7.6.   Sistema de Salvatagem 

 
7.6.1. Deve atender ao Código Internacional de Dispositivos Salva Vidas LSA – Life 
Saving Appliance Code e a NORMAM 05 para os requisitos abaixo. 
 
7.6.2. Embarcações salva-vidas (baleeiras) 
 
7.6.2.1. Devem ser distribuídas em "Postos de Abandono" tais que, no caso de perda de 
qualquer um destes, os Postos de Abandono restantes garantam o abandono de 100% da 
população.  
 
7.6.2.2. Devem ser rígidas, fechadas e resistente a fogo. 
 
7.6.3. Embarcação de salvamento (bote de resgate) 

 
7.6.3.1. Deve ser provida de uma embarcação de salvamento, localizada próximo ao nível 
do mar, para facilitar as operações de descida e içamento e ter capacidade para acomodar 
pelo menos cinco (05) pessoas sentadas e uma deitada em maca. 
 
7.6.3.2. O içamento da embarcação de salvamento deve ser feito por um único ponto de 
sustentação do tipo rígido, para facilitar a operação por parte dos seus tripulantes. 
 
7.6.4. Balsas infláveis 

 
7.6.4.1. Devem ser providas balsas infláveis em número suficiente para atender a 100% da 
população máxima prevista (número de leitos na Instalação Marítima), devendo, entretanto, 
ser instaladas, proporcionalmente, junto e/ou próximo às embarcações salva-vidas 
(baleeiras). 
 
7.6.5. Boias salva-vidas 

 
7.6.5.1. As boias salva-vidas devem estar em conformidade com a NORMAM e localizadas 
conforme o Plano de Segurança.  
 
7.6.6. Coletes salva-vidas 

 
7.6.6.1. O tipo e a quantidade de coletes salva-vidas devem estar em conformidade com a 
NORMAM. 
 
7.6.7. Escadas de fuga 
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7.6.7.1. Deve haver escadas de fuga até a linha d'água, pelo menos uma em bombordo e 
uma em boreste. 
 
7.6.8. Refletor de busca 

 
7.6.8.1. Deve haver refletores de busca na proa, na popa, em bombordo e em boreste 
interligados no sistema de geração de emergência. 
 
7.6.9. Rotas de fuga 

 
7.6.9.1. As rotas de fuga devem estar devidamente sinalizadas (sinalização vertical e 
horizontal) e iluminadas, inclusive pelo sistema de geração de emergência, inclusive nas 
áreas internas. 
 
7.6.10. Tabelas de fainas 

 
7.6.10.1. As tabelas de fainas para situações de emergência e abandono, escritas em 
português e inglês, devem estar situadas em locais de fácil visualização e permanência de 
pessoal. 
 
7.7. Equipamentos de respiração autônoma 
 
7.7.1.  A CONTRATADA deve prover os equipamentos relacionados na Tabela 1 – 
Equipamentos de Respiração Autônoma, para operações com risco de concentrações de 
H2S, CO2 e emergências de combate a incêndio. 
 
7.7.2.  Caberá à CONTRATADA garantir a operacionalidade dos equipamentos e 
desenvolver a capacitação dos profissionais que farão uso dos mesmos, bem como a 
criação de planos de manutenção e inspeção.  

 
7.7.3. A CONTRATADA deve prever também a manutenção a bordo de quantidades 
mínimas de acessórios e peças de reposição. 
 
 

Item Quantidade Equipamento 

1.  40 
Conjuntos Autônomos de 30 minutos Drager PSS100 ou similar c/ 
maleta de transporte. 

2.  40 
Cilindros reserva para Conjunto Autônomo de 30 minutos Drager 
PSS100 ou similar. 

3.  35 
Conjuntos Autônomos de trabalho / Fuga de 10 minutos Dräger 
PA90 ou similar c/ maleta de transporte. 

4.  
conforme 
item 7.7.4 

Conjuntos Autônomos de fuga/emergência de 15 minutos Dräger 
SAVER PP ou similar c/ bolsa de transporte. 

5.  3 
Rack sistema cascata com 4 cilindros de 50 Litros (c/ redutor de 
pressão para conexão nos conjuntos autônomos, olhais para 
içamento e eslingas certificadas). 
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Item Quantidade Equipamento 

6.  4 
Rack sistema cascata com 6 cilindros de 50 Litros  (c/ redutor de 
pressão para conexão nos conjuntos autônomos, olhais para 
içamento e eslingas certificadas). 

7.  2 
Cilindro simples de 50 Litros  c/ redutor de pressão para conexão 
no conjunto autônomo para os guindastes (olhais para içamento e 
eslingas certificadas). 

8.  10 Reguladores c/ 2 manômetros, check-valve. 

9.  20 
Manifold de linha direta para 3 pessoas c/ manômetro e engate 
rápido, para ser distribuído nos locais de trabalho. 

10.  60 Mangueira de ar respirável de baixa pressão de 15m c/ engate 
rápido. 

11.  2 
Mangueira de ar respirável de baixa pressão de 30m c/ engate 
rápido . 

12.  3 Mangueira de Alta Pressão de 80m (loop system) . 

13.  1 Kit para teste da Qualidade do Ar c/ Tubos colorimétricos . 

14.  2 
Chicote para enchimento de cilindros de 2m c/ adaptador e 
manômetro. 

15.  2 
Compressor Elétrico de Alta pressão c/ P4 – Sistema de Filtragem 
grau “D”, Separação Automática de Água, drenagem e sistema 
automático de corte em Alta Pressão. 

16.  2 
Sistema de Detecção c/ 8 áreas ativadas individualmente, alarme 
alto e baixo para 24h de monitoramento das áreas perigosas. CO2 

17.  8 Sensores de H2S intrinsecamente seguros c/ proteção para água. 

18.  1 
Sistema de Detecção c/ 8 áreas ativadas individualmente, alarme 
alto e baixo para 24h de monitoramento das áreas perigosas. H2S 

19.  16 Sensores de CO2 intrinsecamente seguros c/ proteção para água. 

20.  25 
Monitores portáteis pessoais de H2S com alarmes e indicadores de 
pico. 

21.  25 
Monitores portáteis pessoais de CO2 com alarmes e indicadores de 
pico. 

22.  2 
DETECTOR DE GAS, multigás com a seguinte configuração: 
Sensor de O2; Sensor de H2S; Sensor CO; Sensor CO2; Sensor 
Gás Combustível; Carregador de Bateria.  

23.  20 Placas de Alerta de H2S, SO2 e CO2. 

24.  2 

Bomba de aspiração “tipo fole” c/ Tubos Colorimétricos – Tipos de 
Tubo reagente e faixas de medição recomendadas (05 caixas de 
cada abaixo):Gás Sulfídrico l/d - 1 a 200ppm ref.: 8101 831Gás 
Sulfídrico 100la -100 a 2000 ppm ref.: CU 29101Gás Carbônico 
100la - .100 a 3000 ppm ref.: 81 01 811Gás Carbônico 0,1%Ia -0,1 
a 6% voI. Ref.: CU 23 501Gás Carbônico 5%Ia - 5 a 60% vol. Ref.: 
CU 20 301. 

25.  1 

Material para treinamento, emissão de certificados, instalação dos 
equipamentos, Kits de calibração, peças sobressalentes dos 
conjuntos autônomos e demais equipamentos necessários à 
manutenção. 

26.  3 Indicadores de Vento (biruta) com poste. 
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Item Quantidade Equipamento 

27.  2 
Ventilador Industrial: tubo axial; 
Acionamento direto com motor elétrico; diâmetro nominal 1000mm; 
vazão 52.890m3/h; proteção para área classificada. 

Tabela 1 – Equipamentos de Respiração Autônoma 

7.7.4.  A quantidade de conjuntos autônomos de fuga deve ser igual ou superior em 10% 
ao POB da UNIDADE. 
 
7.8. Enfermaria 
 
7.8.1. A Enfermaria da UNIDADE deve atender aos seguintes requisitos: 
 
7.8.1.1. Deve ser implementada uma saída da parte interna da enfermaria diretamente para 
o convés para acesso de maca.  
 
7.8.1.2. Deve ser previsto um camarote do profissional de enfermagem em área adjacente, 
com porta de acesso à enfermaria, ou o mais próximo possível da mesma, com dois leitos. 

 
7.8.1.3. Deve haver 3 (três) leitos na enfermaria ou a quantidade que atenda a razão de 1 
leito para 100 tripulantes previsto no POB, conforme NORMAM 01 DPC/2005 Capítulo 09 
Seção V,0924. 
 
7.9. Meio Ambiente 
 
7.9.1. A UNIDADE não poderá descartar para o mar nenhum líquido ou substância 
poluente, em cumprimento à MARPOL (Convenção Internacional para Prevenção da 
Poluição por Navios) de 1973, protocolo de 1978 e emendas de 1984.  
 
7.9.2. A UNIDADE deve dispor de sistema de tratamento de esgoto sanitário (para águas 
cinza e negras), com respectivo sistema de medição de volume de efluente descartado, 
pontos adequados para coleta de amostras antes e após tratamento. 

 
7.9.3. A UNIDADE deve dispor de separador de óleo e água ajustado para somente 
descartar efluentes para o mar com concentrações de óleo abaixo de 15 ppm.  
 
7.10. Meio Ambiente – Espécies Exóticas Invasoras 
 
7.10.1.  A CONTRATADA deve implementar ações de prevenção, erradicação, controle e 
monitoramento de espécies exóticas invasoras, em cumprimento à Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (CDB), da qual o Brasil é signatário (Decreto Legislativo nº 2, de 3 de 
fevereiro de 1994) e à Resolução CONABIO nº 05/2009, que dispõe sobre a Estratégia 
Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras. 
 
7.10.2. A CONTRATADA deve realizar, logo antes de iniciar a navegação ao Brasil ou 
sempre que solicitado pela Autoridade Compentete, a limpeza do casco de forma a garantir 
a inexistência de espécies exóticas invasoras no casco da UNIDADE. 
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7.10.3. Após a limpeza do casco, a CONTRATADA deve apresentar relatório da limpeza, 
contemplando registro fotográfico e filmagem realizada por profissional habilitado. 
 
8. CAPACIDADE DE ESTOCAGEM E RECEBIMENTO DE GRANÉIS E 

FLUIDOS 
 

8.1. Silos de Granéis 
 
8.1.1. UNIDADE dotada dos seguintes silos de granéis com capacidade de 
armazenamento de volume total útil de: 
 

i. Cimento: [6.000 a 8.000] pés³; 
ii. Bentonita: [2.000 a 3.000] pés³; 
iii. Baritina: [5.000 a 7.000] pés³; 
iv. Calcário: [2.000 a 3.000] pés³. 

 
8.1.2. Cada silo para armazenagem de cimento descrito no item 8.1.1-i deve possuir uma 
válvula de coleta na sua linha de descarga, devendo esta estar posicionada entre o silo e a 
válvula de descarga. As válvulas devem ser resistentes à abrasão e ter abertura e 
fechamento de ação rápida (esfera ou borboleta). 
 
8.1.3. Para todos os silos dos itens 8.1.1-(i, ii, iii e iv): 

 
i. Os vents dos silos devem possuir sistema que evite a dispersão de material 

particulado para a atmosfera e para o mar; 
ii. Devem possuir facilidades para transferência dos granéis dos silos para a Unidade 

de Bombeio de Alta Pressão, conforme Anexo I – Seção J; 
iii. Devem ter sistema indicador de peso ou volume e possibilidade de uso do granel 

enquanto a UNIDADE está sendo reabastecida; 
iv. Devem possuir sistema pneumático de transferência de granéis: a UNIDADE deve 

possuir sistema pneumático com desumidificador de ar para transferência de granéis 
dos silos. 

 
8.1.4. Os silos de Baritina e de Calcário dos itens 8.1.1-iii e 8.1.1-iv podem ser utilizados 
para armazenamento de outros granéis. 
 
8.2. Sacaria 
 
8.2.1. UNIDADE dotada de área de sacaria com capacidade de armazenamento de [180 
a 220] m² e [200 a 280] mt, sendo, no mínimo, [90 a 110] m² e [100 a 140] mt de sacaria 
coberta. 
 
8.3. Tanques para fluidos 
 
8.3.1. UNIDADE dotada de tanques para o armazenamento dos seguintes fluidos e 
respectivos volumes mínimos: 
 

i. Óleo Diesel: volume mínimo utilizável para 35 dias de operação da UNIDADE. 
ii. Água Potável: 1.000 (um mil) m3. 
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iii. Água Industrial: [1.000 a 1.400] m3. 
iv. Fluido de perfuração e/ou completação: [7.500 a 12.000] bbl de fluido de perfuração de 

peso [12,0 a 18,0] ppg ou fluido de completação de peso [11,0 a 14,5] ppg. 
v. Fluido salmoura (brine): [2.000 a 6.000] bbl de fluido de salmoura de peso [9,0 a 11,6] 

ppg. 
vi. Fluido base orgânica: [1.500 a 3.000] bbl de fluido base orgânica de peso 7,0 ppg. 

 
8.3.2.  Para os tanques dos fluidos dos itens 8.3.1-iv, 8.3.1-v e 8.3.1-vi, a UNIDADE deve 
atender aos requisitos adicionais definidos no item 9.9. 
 
8.3.3. A UNIDADE deve ser capaz de operar com fluidos de perfuração de até [18,0 a 
20,0] ppg com redução proporcional de volume nos tanques de fluido de perfuração e/ou 
completação (item 8.3.1-iv). 
 
8.3.4.  A UNIDADE deve ser dotada de Sistema de Dessalinização de água do mar capaz 
de processar no mínimo 100 (cem) mt/dia e interligada aos tanques de água potável e água 
industrial (itens 8.3.1-ii e 8.3.1-iii). 
 
8.4. Facilidades para o recebimento de Fluidos e Granéis 
 
8.4.1. Facilidades para o recebimento de fluidos (água potável, água industrial, óleo 
diesel, fluidos de perfuração e/ou completação, salmoura e fluido base orgânica) e granéis 
(cimento, baritina, bentonita e calcário) pelos dois bordos da UNIDADE simultaneamente, 
incluindo linhas, mangotes com flutuadores, conexões, cabos de atracação de 
embarcações de apoio, defensas e fluxômetros, atendendo aos seguintes requisitos: 
 
8.4.1.1.  A UNIDADE deve ter linhas independentes, por ambos os bordos, que possibilitem 
a transferência de fluidos do sistema ativo e reserva (definido no item 9.9), para as 
embarcações de apoio e vice-versa, bem como a transferência de fluidos e granéis, a 
qualquer momento, sem interferir com as operações de perfuração, fabricação e / ou 
tratamento de fluido de perfuração ou completação e com a lavagem dos tanques. Deve 
ser possível a fabricação, transferência, filtração ou tratamento de fluido durante 
recebimento de fluidos e granéis, receber fluido de embarcação de apoio e bombear para 
o poço simultaneamente. 
 
8.4.1.2.  A critério da PETROBRAS, o recebimento de fluidos e granéis poderá ocorrer 
durante a noite. 

 
8.4.1.3.  Os mangotes para recebimento de fluidos e granéis devem ser auto-flutuantes ou 
com flutuadores em número e disposição suficientes tal que garantam a flutuabilidade dos 
mesmos, mantendo-os visíveis, na superfície da água, durante toda a operação de 
transferência. 

 
8.4.1.4.  Os mangotes devem possuir diâmetro nominal mínimo de 4” e ter um comprimento 
que garanta uma distância mínima de 30 (trinta) m entre a embarcação de apoio e a 
UNIDADE (distância de costado a costado) durante todo o bombeio. 
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8.4.1.5.  Uniões de seções em mangotes, para transferência de produtos poluentes, 
somente serão admitidas quando feitas com flange ou quando os mangotes possuírem 
conexões comprovadamente estanques. 

 
8.4.1.6.  Para conexões dos mangotes com as tomadas de fornecimento e recebimento 
devem ser utilizadas válvulas de fechamento automático, tipo Safety Break Away Coupling 
ou similar. 
 
8.4.1.7.  A UNIDADE deve possuir defensas posicionadas adequadamente, mantidas com 
altura recomendada em torno de 01 (um) m acima do lume d'água ou flutuando junto ao 
costado através de boças atadas nas suas extremidades, e serem em número suficiente, 
dependendo do tamanho da embarcação que irá operar (no mínimo 2 defensas em cada 
bordo, sendo desejável 3 defensas). As defensas devem estar posicionadas próximas, no 
entorno, do guindaste da UNIDADE e em região que atue evitando contato da embarcação 
de apoio com estrutura da UNIDADE. 

 
8.4.1.8.  As linhas de recebimento de óleo diesel, água industrial e água potável devem 
possuir medidores de volume (oleômetros e hidrômetros). 
  
8.4.1.9.  As linhas e válvulas de fluidos e granéis devem estar identificadas e pintadas nas 
cores padrão, conforme Norma Regulamentadora NR-26 e Normas ABNT NBR-6493 e 
NBR-7195. 
 
8.4.1.10. Os pontos de conexões dos mangotes com a estação de recebimento de fluidos 
poluente (óleo diesel, fluidos de perfuração e/ou completação, salmoura e fluido base 
orgânica) e granéis (cimento, baritina, bentonita e calcário) na UNIDADE, assim como as 
válvulas da estação sobre o mar, devem estar voltados para o interior da embarcação, em 
área contida, ou possuir barreira de contenção suficiente para conter possíveis vazamentos 
em caso de desconexão do mangote. 
 
9. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FLUIDO 
 
9.1. Considerações Gerais 
 
9.1.1. Todo o sistema de circulação e processamento de fluido deve estar capacitado para 
trabalhar com fluido de peso até [12 a 18,0] ppg. 
 
9.1.2. Conforme item 8.3.3, os tanques de fluidos e o sistema de circulação e 
processamento de fluido devem ter capacidade de operar com fluidos de perfuração de até 
[18,0 a 20,0] ppg com redução proporcional de volume. 
 
9.2. Bombas de Lama 
 
9.2.1.  No mínimo, [03 a 04] ([três a quatro]), de pelo menos 2.200 HP, com jogos de 
camisas que possibilitem operar na máxima vazão do equipamento e também com a 
pressão máxima de 7.500 psi, atendendo às especificações técnicas do fabricante, bem 
como possibilitar operação com a booster line (item 10.15). 
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9.2.2.  As descargas das válvulas de segurança das bombas de lama devem ser 
direcionadas para os tanques ativos (item 9.9.1), slug pits (item 9.6) ou calha de retorno. 

 
9.2.3. Os manifolds de saída de cada bomba de lama devem possuir duplo bloqueio para 
evitar comunicação de pressão entre os diferentes manifolds (manifold do standpipe, 
manifold da linha booster, ou outro). 
 
9.3. Peneiras de Lama 
 
9.3.1. Conjunto de [04 a 06] (quatro a seis) dual deck, que possuam movimento de 
vibração elíptico balanceado e sistema de jateamento de fluido base orgânica ou salmoura 
para limpeza de telas. 
 
9.3.2. O conjunto deve ter capacidade de processar no mínimo [1.200 a 1.500] gpm com 
telas API 200, utilizando um fluido de perfuração com peso de 9 a 11 ppg, viscosidade 
plástica de 20-30 cP e concentração de cascalhos de até 5% em volume. 
 
9.3.3.  O arranjo deve ter flexibilidade para selecionar a operação de quaisquer 
combinações das peneiras e estar preparado para alimentar sistema de secagem de 
cascalho ou sistema alternativo, desde que acordado previamente. 
 
9.4. Mud Cleaner 
 
9.4.1. 01 (um) conjunto com hidrociclones (desareadores e dessiltadores) podendo ser 
acoplado às peneiras do item 9.3, com capacidade para processar [1.200 a 1.500] gpm de 
fluido e que possuam bombas centrífugas com capacidade de gerar pressão de 
alimentação nos hidrociclones (em psi) de 4 vezes o peso do fluido (em ppg). 
 
9.5. Tanques do sistema de tratamento de fluidos 
 
9.5.1. Devem possuir as seguintes características: 
 

i. No mínimo, 04 (quatro) divisões (Sand Trap, Degasser, Desander e Desilter); 
ii. Volume mínimo por tanque de [40 a 65] bbl; 
iii. Descargas independentes; 
iv. Comunicação entre os tanques pela parte superior e inferior com válvulas ou 

comportas de isolamento permitindo a seleção de modo (transferência pelo topo ou 
pela base); 

v. Drenos para limpeza; 
vi. Bypass para os tanques ativos; 
vii. Deve permitir a transferência de fluidos dos tanques do sistema de tratamento de 

fluidos para os tanques ativos e vice-versa, através de bombas adequadas de 
transferência. 

 
9.5.2.  O dimensionamento do sistema de tratamento de fluidos, atendendo às 
características citadas acima, cabe à CONTRATADA, de forma a atender os requisitos de 
processamento de fluidos no sistema. 
 
9.6. Tanques para tampão (slug pits) 
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9.6.1. 02 (dois) com capacidade de no mínimo 120 bbl úteis cada, com agitador exclusivo, 
como descrito no item 9.8. 
 
9.7.  Surge tank 
 
9.7.1.  02 (dois) com indicador de peso e capacidade mínima de 2,25 m³ (80 pés³) cada, 
para utilização com bentonita, baritina e calcário. 
 
9.8. Agitadores dos tanques ativos e reservas 
 
9.8.1. Todos os tanques ativos, reservas, de salmoura e de fluido base orgânica devem 
ter agitadores com capacidade de 0,8 HP, no mínimo, para cada 30 bbl de volume de tanque 
e com pistola de fundo em pelo menos 2 cantos (opostos) de cada tanque. 
 
9.9. Tancagem mínima e configuração dos tanques 

 
9.9.1. Excluindo o trip tank e gumbo box, a UNIDADE deve possuir tancagem de [7.500 a 
12.000] bbl para fluido de peso [12,0 a 18,0] ppg, divididos em pelo menos [06 a 08] ([seis 
a oito]) tanques ativos e, no mínimo, 04 (quatro) tanques reservas. 
 
9.9.1.1. Conforme item 8.3.3, os tanques de fluidos devem ter capacidade de operar com 
fluidos de perfuração de até [18,0 a 20,0] ppg com redução proporcional de volume nos 
tanques. 

 
9.9.2. Os tanques de superfície devem ter capacidade para, no mínimo, [3.000 a 6.000] 
bbl, sendo pelo menos [1.500 a 4.500] bbl de tanques ativos, devendo ser interligados 
através de válvulas e não de comportas, com agitação adequada. Cada tanque deve 
possuir dreno para limpeza. Volume morto máximo de 10% do volume útil do tanque. 

 
9.9.3. Deve ser possível a sucção de qualquer tanque ativo por meio de qualquer bomba 
de lama, mediante o uso de manifold. 

 
9.9.4. Os tanques reservas podem estar na superfície, no interior da UNIDADE (no caso 
de navio-sonda), nas colunas ou nos pontoons (no caso de semissubmersível). Devem 
permitir o armazenamento com agitação adequada, acesso para a limpeza e 
bombeio/recebimento de fluidos para ou dos rebocadores, com ponto de amostragem para 
o recebimento. Além disso, permitir a transferência de fluidos para os tanques ativos com 
vazão mínima de 10 bbl/min. Deve ter um tanque que possa ser isolado, com sistema de 
circulação próprio e com ramificação para a Unidade de Bombeio de Alta Pressão (Anexo 
I – Seção J). 

 
9.9.5. Além dos [7.500 a 12.000] bbl requeridos para fluidos de peso [12,0 a 18,0] ppg, a 
UNIDADE deve possuir uma capacidade de tancagem adicional de no mínimo [2.000 a 
6.000]  bbl para fluido tipo salmoura (peso [9,0 a 11,6] ppg) e [2.000 a 3.000] bbl de fluido 
base orgânica (peso 7,0 ppg), com sistemas de transferência e recebimento de fluidos entre 
os tanques reservas e ativos com vazão de transferência mínima para a superfície de 5 
bbl/min, e com possibilidade de receber e transferir para os rebocadores. 
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9.9.6. Sistema adequado de ventilação / exaustão, conforme item 7.4, na área das 
peneiras, dos tanques ativos e reservas, compatível com as necessidades operacionais, 
mesmo com as portas fechadas. 

 
9.9.7. Os tanques ativos devem ter facilidades para transferência de fluido para a Unidade 
de Bombeio de Alta Pressão (Anexo I – Seção J), com pelo menos 2 linhas independentes, 
que permitam operações paralelas de fabricação, tratamento, limpeza de tanques e 
transferência de fluidos. 

 
9.9.8. Os sistemas de drenos dos tanques ativos devem possuir o alinhamento alternativo 
para o mar para descarte de fluidos base-água e água do mar nos tanques. Essa linha deve 
ser permanentemente lacrada com cadeados e sua abertura deve ser realizada mediante 
abertura de Permissão de Trabalho (PT) e APRI do que está sendo descartado. 

 
9.9.9. Devem ser previstos no mínimo de 02 (dois) tanques para preparo de água de 
mistura para cimentação, dotados com sistema de agitação mecânica, dos quais 01(um) 
tanque com volume útil entre 100 bbl e 200 bbl e 01 (um) tanque com volume mínimo útil 
de 600 bbl. Volume morto máximo de 10% do volume útil de cada tanque. O agitador deve 
estar na altura compatível com o volume morto. 

 
9.9.10. Os tanques ativos, os tanques reservas, os tanques para tampão (slug pits), os 
tanques do sistema de tratamento de fluidos, os tanques de salmoura e tanques de base 
orgânica devem ter indicadores e transmissores de nível (volume) conforme detalhado no 
item 5.1. 

 
9.9.11. Os tanques ativos e os tanques para tampão (slug pits) devem contar com escalas 
graduadas calibradas para aferição visual local, em cada tanque, com divisões a cada pé 
de profundidade e precisão mínima de 40 bbl/pé. 
 
9.9.12. Todos os tanques do sistema ativo e reserva de fluido, incluindo slug pits, os 
tanques do sistema de tratamento de fluidos, trip tank e salmoura devem ser jateados e 
pintados usando esquema epóxi (ou similar) de modo a evitar a contaminação do fluido de 
completação filtrado. 
 
9.9.13. Sistema de lavagem para todos os tanques do tipo lava-a-jato ou pistolas de 
superfície. 
 
9.10. Linhas de transferência de Água, Diesel e MEG 
 
9.10.1. Linhas de água industrial e água do mar com vazão de abastecimento para todos 
os tanques de lama de, no mínimo, 15 bpm. 
 
9.10.2. Linha de bombeio de água do mar na vazão mínima de 1.000 gpm com sucção 
direta do mar para o poço, sem obrigatoriedade de passar pelos tanques ativos, ou com 
transferência da sucção para um tanque intermediário da UNIDADE que não os tanques 
ativos e reservas. 
 
9.10.3. Linha de água industrial e água do mar com vazão mínima de 120 gpm no convés 
principal. 
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9.10.4. Linha de alimentação de diesel, em sistema fechado adequado, interligando tanque 
de diesel da UNIDADE à Unidade de Bombeio de Alta Pressão (Anexo I – Seção J), para 
possibilitar o bombeio regulável de 0,3 a 5,0 bpm para o poço com esta Unidade. 

 
9.10.4.1. O sistema fechado de fornecimento de diesel deve prover sistema de proteção 
que evite a aplicação de sobrepressão. 

 
9.10.5. Linha com diâmetro nominal mínimo de 3" de suprimento de MEG do convés 
principal até a Unidade de Bombeio de Alta Pressão (Anexo I – Seção J). 
 
9.11.  Funil de mistura 
 
9.11.1. No mínimo 02 (dois), com possibilidade de acesso a qualquer tanque ativo ou 
reserva, sendo um para granéis e outro para sacaria, com linhas independentes, podendo 
ser interligados por válvulas. As descargas da linha de mistura devem acessar todos os 
tanques (ativos e reservas), sendo que o funil utilizado para os granéis deve permitir a 
utilização para a sacaria também. 
 
9.12. Especificações adicionais do Sistema de Circulação e Processamento de Fluido 
 
9.12.1. O sistema de circulação e processamento deve estar adaptado para instalação de 
um misturador em linha próximo a janela de entrada de um de seus tanques ativos. Para 
isso deve ser possível realizar derivações das linhas de mistura e tomadas de 4" para os 
mangotes do misturador em linha, garantindo uma vazão mínima de 500 gpm para cada 
mangote. 

 
9.12.2. O sistema estanque de circulação e processamento de fluido também deve 
contemplar a capacidade de fabricar ou tratar fluido em dois tanques simultaneamente com 
linhas independentes, e de fabricar ou tratar fluido em um tanque enquanto alimenta o 
misturador em linha com dois fluidos diferentes. 
 
9.12.3. Todos os conjuntos moto-bombas centrífugos do sistema de circulação e 
processamento de fluido devem atingir 12 bpm com água do mar (1 cp) e 8 bpm com fluido 
de perfuração ou completação (30 cp). 

 
9.13. Unidade de filtração absoluta 
 
9.13.1.  A UNIDADE deve providenciar local, próximo aos tanques ativos, para a instalação 
de unidade de filtração absoluta com tomadas para abastecimento e retorno para os 
tanques e facilidades de alinhamento para filtrar de um tanque ativo diretamente para os 
tanques de salmora. 
 
9.14. Laboratório de fluido  
 
9.14.1. Constituído por um container ou compartimento com dimensões internas 
aproximadas de 3 x 4 metros, para teste de fluidos e dotado de: 
 

i. Ar condicionado; 
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ii. Tomadas para 110 e 220 Volts (3 tomadas, no mínimo, para cada voltagem); 
iii. Tomada de ar comprimido com 125 psi; 
iv. Pia; 
v. Tomada de água industrial, quente e fria; 
vi. Bancada e prateleiras; 
vii. Capela com exaustão para área externa;  
viii. Escrivaninha; 
ix. Geladeira (pequeno porte) para conservação de amostra de fluido; 
x. Garrafa de nitrogênio com linhas para utilização de filtro-prensa (1000 psi) e com 

derivação para o filtro API (300 – 125 psi); 
xi. Exaustor. 

 
9.14.2.  O laboratório deve contar com os seguintes equipamentos com respectivos 
estoques mínimos: 
 

EQUIPAMENTOS MARCA SUGERIDA Quantidade  

Balança pressurizada   2 un 

Balança de Lama   3  un 

Viscosímetro Marsh   3  un 

Caneco Marsh   3  un 

Filtro Prensa API   1  un 

Kit Filtro Prensa APAT completo OFITE mod. 171-51 2  un 

Papel de Filtro (63/90) mm WHATMAN No.50 2  cx cada 

Cápsula de CO2   40 un 

Termômetro faixa (50 - 350) o F   3  un 

Viscosímetro FANN – 35SA/SR12 2  un 

Copo Térmico para Viscosímetro FANN   1  un 

Retorta para 10 ml / 50 ml   1  un cada 

Kit para Teor de Areia   1  un 

Bastão de Vidro   3  un 
Placa de Aquecimento com agitador 
magnético   1  un 

Agitador Completo HAMILTON BEACH 1  un 
Balança de Precisão 0,1 grama p/ Teste 
Piloto   1  un 

Espátula   2  un 

Balão Volumétrico 100/500 ml   3 un cada 

Kit p/ teste de H2S GARRET GÁS TRAIN 1  un 

Medidor de Estabilidade Elétrica com 
baterias sobressalentes FANN 1  un 

Cápsula de Porcelana   3  un 

Cápsula de Polietileno   3  un 

Proveta de 1.000 ml   2  un 

Pipetas de (1/5/10 ml)   5  un cada 
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EQUIPAMENTOS MARCA SUGERIDA Quantidade  

Provetas de 10 ml   5  un 

Provetas de (5/25 ml)    3  un cada 

Papel de pH faixa (0-14) MERCK 5  cx 

"Beckers" de (50/100/250 ml)   4  un cada 

"Erlenmeyer" de 250 ml   4  un 

Vidro Relógio   5  un 

Papel Filtro N° 40 WHATMAN 2  cx 

Papel Filtro N° 42 WHATMAN 2  cx 

Buretas de 25 ml   3  un 

Densímetro (0,75 a 1,1)   1  un 

Phmetro   1  un 

Roller oven portátil com 3 células OFITE mod.174-00-1 1 un 

Suporte para buretas (capac. 3 buretas)   1 un 

Aquecedor (tipo querubino)   1 un 

Densímetro Digital portátil ou similar KYOTO DA 130 2 un 
Analisador de água em óleo por 
infravermelho MINICON ou similar 2 un 

Centrífuga elétrica p/ determ. de BSW em 
óleo com cápsulas c/ escala de precisão de 
0,1 ml e rotação entre 1300 e 2000 rpm 

  1 un 

Banho termoestático   1 un 
 
9.14.3. Bancadas com pia para medição de viscosidade Marsh e peso de fluidos das 
peneiras e tanques de lama. 
 
9.14.4. Centrífuga para determinação de água e sedimentos em petróleo, resistente a 
atmosfera de alta salinidade, dotada de tubos com formato cônico de 100 ml, escala de 
precisão de 0,1 ml abaixo dos 5 ml, regulador de velocidade na faixa de 1.300 a 2.000 rpm 
e dispositivo anti-explosão. 
 
9.14.5. Banho termostático para imersão dos tubos da centrífuga, com precisão de leitura 
de 1°C, faixa de trabalho de 40 a 80° C, resistente a atmosfera de alta salinidade. 
 
9.15. Telas para Extratores de Sólidos 
 
9.15.1. Telas para peneiras de lama, em quantidades suficientes para atender o programa 
de poço, com as seguintes especificações: 
 

Número API D100 (Microns) 
API 10 (scalper/1º/1st deck) >950,0 
API 20 (scalper/1º/1st deck) >780,0 a/to 925,0 
API 35 (scalper/1º/1st deck) >462,5 a/to 550,0 

API 70 >196,0 a/to 231,0 
API 100 >137,5 a/to 165,0 
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Número API D100 (Microns) 
API 120 >116,5 a/to 137,5 
API 140 >95,0 a/to 116,5 
API 200 >69,0 a/to 82 
API 230 >58,0 a/to 69,0 
API 270 >49,0 a/to 58 

 
9.15.2. Telas de mud cleaner, em quantidades suficientes para atender o programa de 
poço, com as especificações abaixo: 
 

Número API D100 (Microns) 
API 230 >58,0 a/to 69,0 
API 270 >49,0 a/to 58 
API 325 >41,5 a/to 49,0 

 
9.16. Equipamentos auxiliares 
 
9.16.1.  01 (uma) empilhadeira e 01 (uma) ponte rolante na sala de sacaria para manuseio 
de bags e sacos. 

 
9.16.1.1. Será aceita a substituição da ponte rolante por uma segunda empilhadeira, 
desde que a movimentação de bags e sacos na sacaria não sejam afetadas por tal 
substituição. 
 
9.16.2. Bomba de sucção tipo Wilden (bomba sapo tipo pneumático), no mínimo 2 (duas) 
de 3” com capacidade de fluidos de 10 litros / min. 
 
[ 
A serem fornecidos conforme necessidade do projeto: 
 
9.16.3. Instalar bases suporte para coflexip, para operações com barcos de estimulação 
em bordos opostos da UNIDADE, dimensionado para 18 mt de carga, conforme projeto, 
Anexo I – Seção E/1. 

 
9.16.4. Providenciar estrutura na saída do flowline, conforme desenho da Anexo I – Seção 
E/2, para instalação de um flowmeter para acompanhamento de vazão de retorno em 
operações de contenção de areia, tais como gravel packing com BOP aberto. 
] 
 
9.17. Facilidades Adicionais para instalação de Equipamentos de Subcontratadas 
operando para a PETROBRAS 
 
9.17.1.  Prover área para a instalação de Sistema Coletor de Cascalhos – SCC, de forma 
a permitir receber cascalhos do Sistema Secador de Cascalhos (Anexo I – Seção K) e 
realizar a transferências de cascalhos dos silos do sistema coletor para o barco cascalheiro, 
atendendo os seguintes requisitos / premissas: 

 



  
Convite nº , Contrato nº , Contrato SAP nº  

 

 Página 42 de 110 

O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem expressa 

autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades 

cabíveis. 

9.17.1.1. A CONTRATADA deve fornecer área livre para movimentação de cargas e 
capacidade de deck para os equipamentos do SCC, conforme Tabela 2 – Sistema Coletor 
de Cascalhos (SCC). 
 
9.17.1.2. Os silos de armazenamento e o transportador pneumático devem ser dispostos 
de forma que as linhas para interligação destes equipamentos não ultrapasse 100 m de 
comprimento, sendo o comprimento recomendável de 50 m. 
 

Equipamento 
Altura útil 

aproximada 
(m) 

Área aproximada do 
equipamento (m²) 

Área aproximada 
operacional (m²) 

Carga de 
deck (mt/m²) 

06 silos de 
armazenamento 6,5 6,1 m² / silo 132 (~22 m²/silo) 5,0 

01 Transportador 
pneumático 

2,75 2,3 m² / transportador 25 1,2 

02 Compressores 2,73 10,3 m² / compressor 60 1,1 
Linhas entre silos 
e transportador 

(DN 5”) 
Não aplicável Não aplicável 

conforme item 
9.17.1.2 

Não 
Aplicável 

Tabela 2 – Sistema Coletor de Cascalhos (SCC) 
 
9.17.1.3. A CONTRATADA deve adotar medidas para viabilizar utilização do funil Belly 
como uma das contingências dos sistemas de processamento de fluidos e cascalhos 
(roscas transportadoras; secadores de cascalhos; coletores de cascalhos, unidades de 
vácuo, etc.), recebendo materiais provenientes da circulação do poço. Após necessidade 
de interrupção da perfuração, deve ser capaz de garantir pelo menos a coleta do volume 
de cascalhos em suspensão no anular, durante a circulação, até completa limpeza do poço. 
 
9.17.1.4. Facilidades durante a instalação do sistema: 

i. Painel elétrico de distribuição para a utilização de lixadeira de 220V/60HZ; 
ii. Máquina de solda de 220/380/440V/3P+T. 

 
9.17.1.5. Facilidades durante a operação do sistema: 

i. Ponto de ar comprimido próximo ao compressor para partida pneumática dos 
equipamentos, pressão entre 80 a 100 psi; 

ii. Ponto de abastecimento de diesel próximo aos compressores (consumo compressor 
75 l/h); 

iii. Energia para o transportador pneumático -  3 fases, 440 - 460 V, 50Hz / 10 A; 
iv. Energia monofásica – 110 V; 
v. Água salgada pressurizada (04 bar), manifold com conexão de 1 ½” ou 2”, vazão de 

30 m³/h.  
 
10. EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE POÇO 
 
10.1.  Resistência à pressão externa 
 
10.1.1. Todos os equipamentos submarinos expostos à pressão do poço, tais como, 
conjunto BOP, riser adapter, coluna de riser, linhas de kill e choke e anéis de unitização 
devem suportar um diferencial de pressão externa de 2.500 psi. 
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10.2.  Especificações para os equipamentos do Sistema de Controle de Poço 
 
10.2.1. Todos os equipamentos do Sistema de Controle de Poço devem ser projetados de 
acordo com as especificações e normas API, não limitado às abaixo listadas, nas versões 
em vigor na data de fabricação destes equipamentos: 
 

i. API SPEC 6A/ISO 10423 – Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment; 
ii. API SPEC 16A – Specification for Drill-Through Equipment; 
iii. API STD 16AR – Standard for Repair and Remanufacture of Drill-Through Equipment; 
iv. API SPEC 16C – Choke and Kill Equipment; 
v. API SPEC 16D – Specification for Control Systems for Drilling Well Control Equipment 

and Control Systems for Diverter Equipment; 
vi. API SPEC 12J – Specification for Oil and Gas Separators; 
vii. API SPEC 16F – Specification for Marine Drilling Riser Equipment;   
viii. API RP 16Q – Recommended Practice for Design, Selection, Operation and 

Maintenance of marine Riser Systems; 
ix. ISO/TR 13624-2 – Petroleum and natural gas industries - Drilling and production 

equipment. Part 2:  Deepwater drilling riser methodologies, operations, and integrity 
technical report; 

x. API RP 17H – Remotely Operated Tools and Interfaces on Subsea Production 
Systems; 

xi. API SPEC 20E – Alloy and Carbon Steel Bolting for Use in the Petroleum and Natural 
Gas Industries; 

xii. API SPEC 20F – Corrosion Resistant Bolting for Use in the Petroleum and Natural 
Gas Industries; 

xiii. API STD 53 – Well Control Equipment Systems for Drilling Wells; 
xiv. API STD 64 – Diverter Equipment Systems. 
 
10.2.2. Em caso de conflito, o texto deste presente documento prevalece sobre as 
especificações e normas citadas acima. 
 
10.2.3. Observações para as normas API SPEC 20E e API SPEC 20F: 
 
10.2.3.1. Os parafusos do riser e do BOP que não estão em conformidade com a API 
SPEC 20E e API SPEC 20F devem ser submetidos a inspeção para avaliação de 
integridade e dureza. Além disso, deve ser evidenciado que estes parafusos não têm 
revestimento superficial de zinco. São considerados aprovados para utilização os parafusos 
que não tenham danos, tenham dureza até 34 HRC e não tenham revestimento superficial 
de zinco. Parafusos não aprovados em qualquer um destes critérios devem ser 
substituídos. 
 
10.2.3.2. Definição de parafusos drill-through: parafusos cuja falha pode resultar na 
liberação de fluido do poço para o meio ambiente. 

 
10.2.3.3. Para os parafusos drill-through do BOP poderá ser concedido prazo pela 
PETROBRAS para disponibilização dos mesmos a bordo da UNIDADE e substituição na 
primeira janela operacional disponível. 
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10.2.3.4. Os parafusos de riser, desde que aprovados nos critérios referidos no item 
10.2.3.1, não necessitarão ser substituídos. 
 
10.3. Blowout Preventer (BOP) 
 
10.3.1. Configuração do BOP 
 
10.3.1.1. 01 (um) conjunto BOP de 18 ¾” com pressão de trabalho de 15.000 psi, 
resistente a H2S, composto pelos seguintes itens principais e atendendo às seguintes 
configurações: 
 
10.3.1.1.1. 02 (dois) preventores anulares com pressão de trabalho de 10.000 psi. Devem 
suportar uma pressão reversa (pressão de cima para baixo - teste negativo do poço) de no 
mínimo 1.300 psi. 
 
10.3.1.1.2. 05 (cinco) preventores de gaveta com pressão de trabalho de 15.000 psi, 
capacidade de suportar uma pressão reversa (pressão de cima para baixo - teste negativo 
do poço) de no mínimo 2.000 psi e com a seguinte configuração do topo para a base do 
BOP: 

 
i. 02 (dois) preventores de gaveta cega-cisalhante que corte tubo de perfuração de 6 

5/8”, 50,46 lb/pé, V-150; revestimento de 9 7/8”, 66,9 lb/pé, C-125 ou SDSS-125; 
revestimento de 11 ¾”, 88,11 lb/pé, C-110; revestimento de 13 5/8”, 88,2 lb/pé, C-
110 HC; revestimento de 10 ¾”, 85,3 lb/pé C-110 HC; [a depender do projeto: 
revestimento de 10 ¾”, 108,7 lb/pé, SDSS-125; revestimento de   14”, 115 lb/pé, C-
125 HC; 12 ¼” com 120,43 lb/ft ou 109,35 lb/ft; C 110; revestimento de 11 ¾”, 119,96 
lbf/ft, SDSS]; cabos (perfilagem, BCS, etc.); arame (slickline - OD 0,125”); flexitubo; 
flatpack e JRC; 

ii. 03 (três) preventores de gaveta de tubo fixa ou variáveis, conforme programação a 
ser definida pela PETROBRAS. 

 
10.3.1.1.3. Características da JRC (Junta de Riser Cisalhável) 
 

JUNTA DE RISER CISALHÁVEL 

Item OD 
(mm) 

ID 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Tensão de 
Escoamento 

Tensão 
Última 

Elongação 
(%) 

Quantidade 

J
R
C 
1 

Produção 168,28 130,2 19,4 75 95 10 1 
Anular 38,1 23,8 7,15 80 100 12 1 
Controle 14,3 7,9 3,2 80 100 12 1 
Controle 14,3 7,9 3,2 80 100 12 15 
Elétrico 19,05 - 2,413 - - - 1 

J
R
C 
2 

Produção 162,4 130,2 16,1 80 95 18 1 
Anular 42,16 22,8 9,68 60 75 35 1 
Controle 9,525 6,223 1,651 60 75 35 15 
Controle 9,525 7,036 1,245 105 130 25 1 
Elétrico 19,05 - 2,413 - - - 1 
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10.3.2. Configuração dos preventores de gaveta e acessos ao BOP 
 
10.3.2.1.  No mínimo 06 (seis) acessos ao conjunto BOP, assim distribuídos: linha 01 - 
abaixo do anular, abaixo da gaveta cega-cisalhante superior, abaixo da gaveta de tubos 
superior e abaixo da gaveta de tubos inferior; linha 02 - abaixo da gaveta cega-cisalhante 
inferior e abaixo da gaveta de tubos intermediária. Cada um destes acessos deve possuir 
02 (duas) válvulas gaveta do tipo fail safe close, conforme item 10.3.5.1. 
 
10.3.2.2.  A distância entre o topo do alojador de alta pressão da cabeça de poço à base 
da gaveta cega-cisalhante inferior deve ser no mínimo de 3,50 m. 

 
10.3.2.3.  A distância entre a base da gaveta cega-cisalhante inferior e o topo da gaveta 
de tubos inferior deve ser no mínimo de 1,80 m. 
 
10.3.2.4.  A distância entre o topo do alojador de alta pressão e a base da gaveta de tubos 
inferior deve ser no mínimo de 1,50 m. 

 
10.3.2.5. Sistema de Travamento dos preventores de gaveta: deve possibilitar o 
fechamento da gaveta com pressão de atuação reduzida, para operações de stripping, e 
posterior aumento desta pressão, sem necessidade de abertura do preventor. 
 
10.3.2.6. A UNIDADE deve possuir: 
 

i. Gavetas fixas para todos os tamanhos das colunas de perfuração citados no item 
12 e gavetas variáveis cobrindo o range de colunas de perfuração do item 12 em 
dois intervalos, por exemplo, de 3 ½” a 6 5/8” e de 5” a 6 5/8” (ou 5” a 7”), o que for 
o caso; 

ii. Coluna para teste de pressão das gavetas do BOP em todo o seu range de operação; 
iii. Possuir elemento de vedação do preventor anular e gavetas reservas de todos os 

tipos utilizados no BOP. 
 
10.3.3. Testes de Aceitação – Capacidade de Corte das gavetas cisalhantes 
 
10.3.3.1. A capacidade de corte das gavetas cisalhantes será comprovada mediante os 
seguintes testes e condições: 
 

i. Para efeito de avaliação da capacidade de corte, a pressão de corte obtida no teste 
de superfície deverá ser corrigida considerando o BOP stack instalado no poço e 
com uma pressão correspondente ao maior peso de fluido perfuração/completação 
na máxima lâmina d’água contratual da UNIDADE aplicada em seu interior; 

ii. Critério de aceitação: a pressão de corte corrigida deverá ser menor que a pressão 
final obtida após o completo fechamento da gaveta cisalhante que efetuou o corte; 

iii. A PETROBRAS não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que venha a 
ocorrer em razão dos testes de corte.   

 
10.3.3.2. Gavetas cega-cisalhantes: corte do tubo de perfuração/assentamento, 
revestimento, cabos (perfilagem, BCS, etc), flatpack, arame, flexitubo e JCR especificados 
no itens 10.3.1.1.2 e 10.3.1.1.3 sem tração, seguido de teste de estanqueidade (pressões 
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baixa e nominal). Após o teste, será efetuada inspeção visual, líquido penetrante e outras 
necessárias para verificar a existência de danos na gaveta e haste do pistão. 
 
10.3.3.3. Caso seja constatada a existência de danos no teste referido no item 10.3.3.2, 
o teste será repetido com a finalidade de certificar-se que a gaveta ainda possui capacidade 
de corte. 
 
10.3.3.4. O teste será feito utilizando a função EDS com fechamento de duas gavetas 
cisalhantes. No teste de corte com a gaveta cega-cisalhante, esta será a segunda gaveta 
a ser fechada na sequência de desconexão. 
 
10.3.3.5. O teste será efetuado com pressão nos acumuladores igual a pressão de partida 
das bombas da unidade hidráulica (pump start pressure). As bombas devem estar 
desligadas. 
 
10.3.3.6.  O teste será efetuado utilizando uma linha de suprimento de fluido dimensionada 
de modo que a perda de carga nesta linha seja equivalente a perda de carga quando 
operando pela linhas rígidas do riser (item 10.4.2.1) na máxima lâmina d’água de operação 
da UNIDADE. 
 
10.3.3.7.  Os acumuladores dos sistemas de acionamento reservas do BOP (itens 
10.4.5.3 e 10.4.5.4)  devem estar completamente descarregados. 
 
10.3.3.8.   A UNIDADE deve dispor de registrador eletrônico de pressão com resolução 
0,1 s e 1 psi, para monitoramento e registro simultâneo das pressões de fechamento e 
abertura dos preventores de gaveta cisalhantes durante os testes de corte. Os sensores de 
pressão devem ser instalados próximo a entrada da câmara de fechamento e próximo a 
entrada da câmara de abertura dos preventores. O registrador deve disponibilizar arquivos 
xls ou csv. 
 
10.3.3.9.   O tubo da coluna de perfuração/assentamento para corte deverá ser fornecido 
pela UNIDADE. Os demais itens serão fornecidos pela PETROBRAS. A UNIDADE deve 
fazer a preparação necessária nos materiais para o teste de corte, incluindo o fornecimento 
de contrapeso (150 lb, 250 lb, 500 lb, 1000 lb e 1500 lb) para ser fixado na extremidade dos 
cabos e arame. No caso de falha nos testes de corte sem tração, serão realizados testes 
de corte com a utilização dos contrapesos. A critério da PETROBRAS, o resultado destes 
testes poderá ser utilizado para subsidiar as operações até a implementação da correção 
definitiva. 
 
10.3.3.10. A UNIDADE será responsável pela realização de ensaio de tração dos tubos das 
colunas de perfuração/assentamento, revestimento e JRC utilizados nos testes de corte, 
incluindo coleta de amostras, para avaliar suas propriedades mecânicas, devendo 
contemplar as seguintes características: 

 
i. Tensão de escoamento; 
ii. Tensão última; 
iii. Tensão de ruptura; 
iv. Elongação; 
v. Módulo de elasticidade; 
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vi. Dureza. 
 
10.3.4. Conectores do BOP 
 
10.3.4.1. 01 (um) conector hidráulico para o LMRP, do tipo “liberação em grande ângulo”, 
com as seguintes características: 
 

i. Deve existir haste indicadora de fácil visualização para verificar a posição lock - 
unlock do conector com ROV; 

ii. Deve possuir dispositivo hidráulico para fixação e liberação do anel de vedação, 
permitindo sua substituição no fundo do mar com auxílio de ROV; 

iii. Não é permitida a utilização de válvula de retenção pilotada no circuito de travamento 
do conector do LMRP ou outro dispositivo que possa impedir o seu destravamento. 

 
10.3.4.2. 01 (um) conector hidráulico para o BOP (wellhead connector) de 18 ¾”, com 
groove para anéis VX/VT e pressão de trabalho igual a do preventor de gavetas, compatível 
com mandril H-4 de 27” standard ou large bore (com ombro de carga) com capacidade para 
resistir a um momento fletor (bending moment) de 4.000.000 lb.pé e atendendo às 
seguintes características:  
 

i. Deve possuir dimensões (diâmetro, altura, swallow) que possibilite seu 
assentamento nos equipamentos conforme desenhos dimensionais apresentados no 
Anexo I – Seção C-1 e C-2. Se necessário, deve ser equipado com anel 
centralizador para evitar que haja colisão entre o conector e o topo do mandril da 
BAP/ANM; 

ii. Deve existir dispositivo do tipo POCV (pilot operated check valve) e acumulador de 
11 gal no circuito hidráulico de travamento com loop de mangueira para corte com 
ROV ou sistema equivalente; 

iii. Deve possuir dispositivo hidráulico para fixação e liberação do anel de vedação, 
permitindo sua substituição no fundo do mar com auxílio de ROV; 

iv. Deve existir haste indicadora de fácil visualização para checar a posição lock - unlock 
do conector com ROV. 

 
[A depender do projeto, o conector de 16 ¾” e os anéis para este equipamento não serão 
solicitados] 
 
10.3.4.3. 01 (um) conector hidráulico adicional para mandril H-4 de 16 ¾” x 10.000 psi, 
com conexão superior para conectar diretamente no bloco inferior do BOP de gavetas e 
respectivo test stump. Deve atender às mesmas características listadas no item 10.3.4.2, 
subitens i a iv, do conector de 18 ¾” x 15.000 psi. 
 
10.3.4.4. A UNIDADE deve dispor de anéis VX, VGX, VX/VT e VGX/VT de 16 ¾” e 18 ¾” 
convencionais em aço inoxidável e inconel 718, além de anel especial com inserto de 
chumbo para o conectores dos itens 10.3.4.2 e 10.3.4.3. A quantidade de anéis a bordo 
deve ser suficiente para 02 (dois) poços, incluindo a previsão de testes na superfície. 
 
10.3.5. Válvulas das linhas de kill, choke e booster do BOP 
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10.3.5.1. 12 (doze) válvulas gaveta do tipo fail safe close para acesso ao BOP, conforme 
item 10.3.2.1, com comando remoto com linha hidráulica para abrir e sistema do tipo 
subsea hydraulic close-assist, com capacidade de vedação nos dois sentidos de fluxo. 
 
10.3.5.2. 02 (duas) válvulas gaveta do tipo fail safe open nas linhas de kill e choke do 
LMRP, sendo uma válvula em cada linha, com comando remoto para abertura e 
fechamento, visando possibilitar testes dessas linhas durante a descida do LMRP sem o 
BOP. 
 
10.3.5.3. 01 (uma) válvula de isolamento para teste da linha de booster (item 10.7.6) no 
LMRP, com comando remoto para abertura e fechamento. 
 
10.3.6. Junta Flexível Inferior 
 
10.3.6.1. Junta flexível inferior do tipo uniflex joint com range mínimo de 10º. Deve possuir 
luva de desgaste fixa, dispensando manobras de instalação ou retirada e diâmetro interno 
compatível com o conjunto BOP. 
 
10.3.7. Estrutura do BOP 
 
10.3.7.1. Estrutura (frame) compatível com a BAJA (Base de Jateamento), MUD MAT 
(Base de Perfuração) e BAP (Base Adaptadora de Produção), utilizadas pela PETROBRAS, 
conforme desenhos apresentados no Anexo I – Seção C-1. 
 
10.3.8. Funil Down 
 
10.3.8.1. Funil down de fácil instalação e retirada para operações em poços de 18 ¾” x 
15.000 psi e atendendo às seguintes características: 
 
[A critério da PETROBRAS e dos equipamentos submarinos a serem instalados, as 
dimensões do funil down poderão sofrer modificações nas suas dimensões] 
 

i. Deve possuir diâmetro externo mínimo de 62“ e máximo de 72” e possibilitar o 
assentamento do BOP na BAP de 18 ¾” e demais equipamentos apresentados no 
Anexo I – Seção C-1 e C-2, sem necessidade de retirada do funil down quando da 
instalação do BOP nestes equipamentos. Alternativamente, poderá ser utilizado funil 
down com diâmetro externo mínimo de 72", que possa ser removível com auxílio do 
ROV, com o BOP no fundo; 

ii. O ângulo do funil down deve ser definido de modo a não haver contado entre 
superfície interna do funil down e o anel instalado no topo do mandril da cabeça de 
poço, BAP, ANM etc. 
 

10.3.9. Sensor de Pressão e Temperatura 
 
10.3.9.1. O BOP deve possuir sensor de pressão e temperatura com exatidão de [25 a 
150] psi e 1ºC. 
 
10.3.9.1.1.O sensor deve ser instalado no BOP de tal modo que permita a leitura de pressão 
e temperatura no interior do poço com a gaveta de tubos intermediária fechada. 
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10.3.10. Indicadores de Nível 
 
10.3.10.1. Devem ser instalados pelo menos 01 (um) indicador de nível nos seguintes 
locais: 

 
i. LMRP; 
ii. BOP (Lower stack – parte inferior do conjunto BOP); 
iii. Na parte superior da flex joint ou primeira junta de riser. 

 
10.3.10.2. A marcação da escala de ângulo deve ser feita na superfície de deslizamento da 
esfera. Não é aceito indicador de nível com escala marcada no topo (superfície 
transparente). 
 
10.3.11. Características Adicionais do BOP 
 
10.3.11.1. Devem existir 02 (duas) “prateleiras de estacionamento” no BOP para facilitar o 
posicionamento de anéis novos para os conectores hidráulicos para troca com ROV. 
 
10.3.11.2. Braços para posicionamento de transponders para mapeamento da cabeça de 
poço. 
 
10.3.11.2.1.  Deve ser disponibilizado na parte mais alta da estrutura do LMRP 02 (dois) 
braços diametralmente opostos com suportes adequados para instalação de transponders 
de posicionamento submarino.   
 

i. Serão aceitos braços auto-retráteis ou removíveis com comprimento mínimo de 
2.000 mm além da estrutura do LMRP e capacidade de carga mínima de 70 kg. 

ii. O suporte instalado na extremidade de cada braço deve ter diâmetro interno maior 
ou igual 180 mm e altura mínima de 1.300 mm, podendo ser vazado. A unidade será 
responsável pela adequação necessária nos suportes para recebimento do 
transponder. 

 
10.4.  Sistema de acionamento e controle do conjunto BOP/diverter 
 
10.4.1. Características gerais do Sistema de acionamento e controle do conjunto 
BOP/diverter 
 
10.4.1.1. O sistema de controle deve ser projetado para fornecer fluido hidráulico na 
pressão e vazão suficientes para atender o tempo de resposta das funções do sistema 
BOP/diverter. 
 
10.4.1.2. Os acumuladores dos sistemas de acionamento reservas do BOP (itens 10.4.5.3 
e 10.4.5.4) não podem ser utilizados para executar funções high pressure, sequências de 
desconexão de emergência e demais funções do sistema de controle principal. 

 
10.4.1.3. A linha de dreno de todos os acumuladores de fundo (sistema principal, acústico, 
autoshear/deadman) deve possuir uma válvula com acionamento por ROV em série com a 
válvula de acionamento remoto. 
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10.4.1.4. A unidade hidráulica deve possuir pelo menos dois conjuntos moto-bomba que 
devem ser alimentados por barramentos principais distintos.  

 
10.4.1.5. O sistema de acionamento e controle do BOP deve ser dotado de uma função 
high pressure shear para acionamento dos preventores de gaveta cega-cisalhante superior 
e inferior diretamente com a pressão máxima de operação. 

 
10.4.1.6. O preventor de gaveta cisalhante tipo super-shear/casing-shear deve ser 
acionado diretamente com a máxima pressão de operação. 

 
10.4.1.7. O sistema de controle do BOP deve permitir o travamento de cada preventor de 
gaveta de forma individualizada. 

 
10.4.1.8. Cada POD deve possuir medidor de volume (flowmeter) que permita registrar o 
volume de fluido utilizado para atuar as funções do BOP. 

 
10.4.1.9. O sistema de acionamento e controle do BOP/diverter deve possuir um medidor 
de volume de superfície. 
 
10.4.2. Linhas de suprimento hidráulico do BOP 
 
10.4.2.1. Linhas rígidas hidráulicas (conduit lines): devem existir pelo menos 02 (duas) 
linhas para suprimento hidráulico dos PODs do sistema de controle do BOP. 

 
10.4.2.2. Redundância das linhas de suprimento hidráulico: além das linhas do item 
10.4.2.1, a UNIDADE deve possuir uma mangueira (hot line) que permita manter o controle 
de todas as funções do conjunto BOP. 
  
10.4.2.3. O manifold hidráulico de interligação das linhas rígidas e hot line deve possuir 
redundância e dupla barreira nos pontos de falha comum. 
 
10.4.3. Sequências para desconexão de emergência do LMRP (EDS)  
 
10.4.3.1. Acionada a partir dos painéis remotos de controle do BOP/diverter (item 10.4.7), 
devendo incorporar os seguintes modos: 
 

i. EDS sem fechamento das gavetas cisalhantes, completado no tempo máximo de 30 
segundos (autoshear/deadman em desarme); 

ii. EDS com fechamento da gaveta cega-cisalhante superior e posterior fechamento da 
gaveta cega-cisalhante inferior, com tempo máximo de 90 segundos 
(autoshear/deadman em arme na gaveta cega-cisalhante inferior); 

iii. EDS com fechamento da gaveta cega-cisalhante inferior e posterior fechamento da 
gaveta cega-cisalhante superior, com tempo máximo de 90 segundos 
(autoshear/deadman em arme gaveta cega-cisalhante superior). 

 
10.4.3.2.  Observações ao item 10.4.3.1 e respectivos subitens: 
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i. Em cada um dos painéis remotos (item 10.4.7) devem existir comandos para pré-
seleção do modo de EDS e um único comando para acionamento do EDS pré-
selecionado. A seleção do modo de EDS em um dos painéis deve ser refletida nos 
demais painéis automaticamente; 

ii. As sequências de EDS devem atuar as funções “armar”, “ventilar” e “desarmar” o 
sistema autoshear/deadman, bem como o modo de seleção do sistema 
autoshear/deadman, conforme sequência de EDS selecionado; 

iii. Não é admitida a sobreposição entre o fechamento das gavetas cisalhantes. A 
sobreposição de outras funções com o fechamento das gavetas cisalhantes é 
admitida, porém o tempo de atuação deve ser o mínimo necessário para a atuação 
destas funções com segurança; 

iv. Os tempos de EDS são cronometrados a partir da atuação no painel até a completa 
extensão da haste indicadora de desconexão do conector do LMRP; 

v. Para diminuição do tempo de EDS, não é permitida a utilização de válvulas de 
descarga rápida que utilizam linha piloto para sua abertura, como por exemplo, 
válvula de retenção pilotada. 

 
10.4.4. Sistema de UPS (Uninterruptable Power Supply) 
 
10.4.4.1. O sistema de acionamento e controle do BOP/diverter de ser dotado de sistema 
de UPS duplo, onde cada sistema de UPS deve ser capaz de manter a operação total do 
sistema de controle por um período mínimo de duas horas em caso de corte no 
fornecimento primário. 
 
10.4.4.2.  Cada sistema de UPS deve ser dedicado a um POD específico, porém com 
possibilidade de interligação cruzada, ou seja, em caso de falha de uma UPS, o sistema 
remanescente deve ser capaz de alimentar ambos os PODs. Cada UPS deve ser interligada 
a barramentos principais distintos.  
 
10.4.4.3. O sistema de UPS deve possuir alarme visual e sonoro de falha da UPS e da 
alimentação principal nos painéis de controle do BOP. 
 
10.4.4.4. A falha na UPS não pode levar a perda da alimentação principal.  
 
10.4.4.5. O painel de distribuição elétrica entre UPS e o sistema controle do BOP não deve 
possuir pontos de simples falha. 
 
10.4.5. Sistemas de acionamento reserva (backup) do BOP 
 
10.4.5.1. A UNIDADE deve obrigatoriamente possuir os sistemas reservas abaixo: 
 

i. Sistema de Hot Stab; 
ii. Sistema Acústico Digital; 
iii. Sistema Autoshear/Deadman. 

 
10.4.5.2.  Sistema de Hot Stab 
 
10.4.5.2.1.Devem existir painéis no LMRP e no BOP com receptáculos apropriados, 
conforme API RP 17H, de modo a possibilitar atuação de funções com auxílio de ROV, 
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utilizando conexão compatível com hot stab tipo “C”, de alta vazão, de modo que o 
fechamento das gavetas seja efetuado em 45 segundos, conforme API STD 53. O projeto 
desta conexão por hot stab deve incluir mecanismo de travamento do stab para evitar 
desacoplamento indevido e deve ter pressão de trabalho mínima de 5.000 psi. 
 
10.4.5.2.2. Todas as funções listadas nos itens 10.4.5.2.3 e 10.4.5.2.4 devem ser atuadas 
de forma independente, não podendo ser compartilhadas entre si ou com outras funções 
não listadas. 
 
10.4.5.2.3. Painel do LMRP deve possuir no mínimo as seguintes funções: 

 
i. Retração de stabs e/ou stingers; 
ii. Destravamento primário dos conectores das linhas de kill e choke; 
iii. Destravamento secundário dos conectores das linhas de kill e choke; 
iv. Destravamento primário do conector do LMRP; 
v. Destravamento secundário do conector do LMRP; 
vi. Outras necessárias para a desconexão segura do LMRP.  

 
10.4.5.2.4. Painel do BOP deve possuir no mínimo as seguintes funções: 
 

i. Destravamento primário do conector da cabeça de poço; 
ii. Destravamento secundário do conector da cabeça de poço; 
iii. Fechamento e travamento da gaveta cega-cisalhante superior; 
iv. Fechamento e travamento da gaveta cega-cisalhante inferior; 
v. Armar o sistema “autoshear/deadman”. 

 
10.4.5.2.5. No caso de sistema de travamento com acionamento independente do 
fechamento da gaveta, o sistema de hot stab deve ser projetado para manter a pressão de 
fechamento da gaveta até que o sistema de travamento seja acionado. 
 
10.4.5.2.6. Operação com flying leads 

 
10.4.5.2.6.1.  Deve existir um stab tipo “C” adequadamente posicionado no BOP e 
interligado aos acumuladores dos sistemas acústico e autoshear/deadman (itens 
10.4.5.3.2 e 10.4.5.4.3), com duas válvulas de bloqueio operadas por ROV, que pode ser 
utilizado para operação de todas as funções dos painéis de hot stab, com níveis de pressão 
compatível com a máxima pressão de operação dos equipamentos instalados. Além disso, 
deve possuir válvula para drenar a pressão da função atuada sem descarregar os 
acumuladores. 
 
10.4.5.3. Sistema Acústico Digital 
 
10.4.5.3.1.Deve ser acionado a partir de 01 (uma) estação fixa utilizando no mínimo um 
transdutor fixado ao casco da embarcação, com alcance mínimo de 4 (quatro) km, e 
também a partir de 01 (uma) estação móvel (módulo de controle portátil), utilizando cabo 
armado e transdutor e atendendo às seguintes condições: 
 

i. Deve possuir as funções “armar” e “desamar” para isolar o fluido de operação das 
válvulas de comando das funções; 
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ii. Devem existir 02 (dois) receptores independentes no BOP atuando um POD acústico 
com acumuladores hidráulicos dedicados e independentes dos demais sistemas de 
controle do BOP; 

iii. Deve possibilitar a operação em toda a faixa de lâmina d’água contratual da 
UNIDADE; 

iv. Deve existir transmissor de pressão para leitura remota da pressão dos 
acumuladores nos painéis de controle do conjunto BOP/diverter (item 10.4.7) e um 
manômetro local para leitura com ROV; 

v. A pressão residual dos acumuladores referida nos subitens do item 10.4.5.3.2 deve 
ser maior que a pressão de corte corrigida determinada no item 10.3.3.1-ii. 
 

10.4.5.3.2. Os acumuladores do sistema acústico digital devem ser dimensionados 
utilizando o método “B” conforme descrito no API Spec 16D. O volume útil requerido deve 
ser no mínimo o correspondente a 110% do volume para atuar todas as funções 
necessárias para realizar uma desconexão segura do LMRP, atendendo às seguintes 
condições operacionais: 
 

i. Acionar a gaveta cega-cisalhante inferior, acionar a gaveta cega-cisalhante superior 
e demais funções para a desconexão segura do LMRP. A pressão residual dos 
acumuladores, após o acionamento da gaveta cega-cisalhante superior, deve ser 
suficiente para cortar o tubo mais resistente da coluna de perfuração do item 
10.3.1.1.2. 

  
10.4.5.3.3. O sistema acústico digital deve atuar no mínimo as seguintes funções: 
 

i. Fechamento e travamento da gaveta cega-cisalhante superior, incluindo corte dos 
elementos especificados no item 10.3.1.1.2; 

ii. Fechamento e travamento da gaveta cega-cisalhante inferior, incluindo corte dos 
elementos especificados no item 10.3.1.1.2; 

iii. Retração dos stabs e/ou stingers; 
iv. Destravamento primário dos conectores das linhas de kill e choke; 
v. Destravamento secundário dos conectores das linhas de kill e choke; 
vi. Destravamento primário do conector do LMRP; 
vii. Destravamento secundário do conector do LMRP; 
viii. Outras necessárias para a desconexão segura do LMRP. 
 
10.4.5.4. Sistema autoshear/deadman 
 
10.4.5.4.1. Deve comandar o fechamento automático de uma gaveta cega-cisalhante do 
BOP nos seguintes casos: 
 

i. Autoshear: Desconexão do LMRP; 
ii. Deadman: Perda dos sinais elétrico e/ou hidráulico de ambos PODs. 

 
10.4.5.4.2. O sistema deadman deve ser projetado de modo a possibilitar seu teste com o 
BOP no fundo, simulando falhas dos sinais elétricos e/ou hidráulicos em cada POD de forma 
individualizada, não sendo permitido o desligamento do POD ou outra operação que possa 
afetar a capacidade do sistema em realizar uma desconexão de emergência. 
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10.4.5.4.3. Os acumuladores do sistema autoshear/deadman devem possuir volume útil 
correspondente a 110% do volume necessário para fechar uma gaveta cega-cisalhante do 
BOP, incluindo corte dos elementos especificados no item 10.3.1.1.2. Devem ser 
dimensionados utilizando o método “C” conforme descrito no API Spec 16D, atendendo às 
seguintes condições: 

 
i. A pressão residual dos acumuladores, após o fechamento da gaveta cega-

cisalhante, deverá ser maior que a pressão de corte corrigida determinada no item 
10.3.3.1-ii. 

ii. Deve existir transmissor de pressão para leitura remota da pressão dos 
acumuladores nos painéis de controle do conjunto BOP/diverter (item 10.4.7) e um 
manômetro local para leitura com ROV. 
 

10.4.5.4.4. Em cada um dos painéis remotos (item 10.4.7) devem existir os seguintes 
comandos para o sistema autoshear/deadman: 
 

i. “Armar” a função autoshear/deadman; 
ii. “Ventilar” a função autoshear/deadman; 
iii. Desarmar a função autoshear/deadman; 
iv. Selecionar a gaveta cega-cisalhante que será ativada pelo sistema 

autoshear/deadman. 
 

10.4.5.4.5. O sistema autoshear/deadman deve possuir os seguintes modos de operação / 
seleção: 
 

i. Fechamento da gaveta cega-cisalhante inferior; 
ii. Fechamento da gaveta cega-cisalhante superior. 

 
10.4.5.4.6. Características adicionais do sistema deadman: caso utilizem baterias para 
operação, deve haver possibilidade de leitura remota da capacidade de carga das baterias 
e alarme de baixa nível de carga. 
 
10.4.6. Compartilhamento dos acumuladores dos sistemas acústico e 
autoshear/deadman 
 
10.4.6.1. Os acumuladores dos sistemas acústico (item 10.4.5.3.2) e autoshear/deadman 
(item 10.4.5.4.3) podem ser compartilhados entre si, porém não podem ser utilizados para 
suprimento do sistema principal (PODs). Neste caso, devem possuir 02 (duas) válvulas 
isoladoras em série, em cada sistema, uma com comando remoto e outra, como backup, 
acionada por ROV, de modo que a perda de um dos sistemas não implique na perda total 
destes backups. A válvula isoladora de acionamento remoto deve possuir comando para 
abrir e fechar e não deve ter sua posição alterada em caso de perda de pressão nas linhas 
de comando (por exemplo, na desconexão do LMRP). 
 
10.4.7. Painéis remotos de controle do conjunto BOP/diverter  

 
10.4.7.1. Devem existir pelo menos 02 (dois), sendo um localizado dentro da cabine do 
sondador e outro na sala do Tool Pusher ou Ponte de Comando. O sistema de sinalização 
dos painéis deve ser do tipo green mode. 
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10.5. Anel tensionador para Coluna de Riser 
 
10.5.1. 01 (um) anel tensionador rotativo do tipo ball bearing, roller bearing ou fluid bearing 
específico para riser de perfuração e compatível com a Junta Telescópica (item 10.6). 
 
10.6.  Junta telescópica para Coluna de Riser 
 
10.6.1. Junta telescópica com curso de pelo menos 55 pés, packer preferencialmente triplo 
ou, no mínimo, duplo, com acionamento hidráulico e pneumático e comutação automática, 
conforme item 10.6.2, sistema de travamento do barrilete interno com acionamento 
hidráulico ou pneumático e preparação para utilização com anel tensionador. No caso de 
packer duplo, deve haver um packer backup de emergência para instalação, sem 
necessidade de desmontagem da junta telescópica, no caso de falha de uns dos dois outros 
packers para continuidade operacional. A UNIDADE deve possuir junta telescópica reserva 
com as mesmas especificações. 
 
10.6.2. O sistema hidráulico/pneumático de acionamento dos packers deve ser projetado 
de modo que, em caso de perda da pressão de acionamento do packer em operação, o 
outro packer deve ser energizado automaticamente por outra fonte de energia, evitando 
vazamentos de lama. A pressão de comutação deve ser, no mínimo, 5 psi acima da pressão 
de vedação do packer. O sistema deve ser dotado de alarme de baixa pressão hidráulica e 
pneumática. O sistema de acionamento pneumático deve ser dotado de vaso (1 m³) de 
pressão dedicado, com válvula de retenção para evitar o retorno de ar para o sistema de ar 
comprimido. Alternativamente, podem ser utilizadas as APVs Standby do sistema de ar de 
alta pressão, com válvula redutora de pressão e válvula de alívio para proteção contra 
sobrepressão. 
 
10.6.3. Todas as funções de controle e monitoramento da junta telescópica devem ser 
diponibilizadas nos painéis de controle do conjunto BOP/diverter (item 10.4.7) ou próximo 
a este.  
 
10.6.4. (ITEM RECOMENDÁVEL) A PETROBRAS recomenda a instalação, abaixo dos 
packers, de um coletor de fluido, provido de bomba de acionamento e desligamento 
automático e manual, de forma a evitar o derramamento de fluido para o mar. O coletor 
deve possuir sensor de nível, alarme sonoro e visual (nível alto e bomba operando) na 
cabine do sondador e permitir direcionar o fluido para o waste tank ou similar. 
 
10.7.  Juntas de riser de perfuração 
 
10.7.1. Devem ser em número suficiente para operar na lâmina d’água máxima 
especificada acrescida de pelo menos 10% com comprimento mínimo de 70 pés, pup joints 
em quantidade e comprimento variados, possibilitando balanceio em qualquer lâmina 
d’água, com variação de 5 pés. 
 
10.7.2. A coluna de riser deve possuir: 
 

i. 01 (uma) linha de kill; 
ii. 01 (uma) linha de choke; 
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iii. 01 (uma) linha de booster (item 10.15); 
iv. 02 (duas) linhas de suprimento hidráulico (item 10.4.2) para o sistema de controle 

do BOP. 
 
10.7.3. A coluna de risers deve estar dimensionada para suportar os esforços decorrentes 
das condições meteoceanográficas das Bacias Brasileiras (conforme detalhado no Anexo 
I – Seção B) na máxima lâmina d’água contratual e considerando o máximo peso de fluido 
de perfuração de [12,0 a 18,0] ppg, bem como, em cenários de perda severa. Nestes casos, 
os equipamentos submarinos ficarão submetidos a um diferencial de pressão externa da 
ordem expressa no item 10.1. Deve ser apresentada riser analysis considerando esta 
situação operacional e outras específicas para cada poço, em conformidade com o Anexo 
I – Seção G. 
 
10.7.4. As linhas de kill e choke devem ter pressão de trabalho compatível com a do 
preventor de gavetas, diâmetro interno mínimo de 4” e ser resistente a H2S. 

 
10.7.5. Todos os pontos com mudança de direção das linhas de kill e choke (inclusive flex-
loop, kick-out sub, gooseneck, linhas de superfície até o choke manifold, etc.), em raio curto, 
(R/d<10, onde “R” é o raio da curva e “d” é o diâmetro interno da tubulação), devem ser 
equipados com proteção antierosão do tipo target flange ou colchão de amortecimento 
(comprimento mínimo igual ao diâmetro da tubulação) no sentido poço x superfície. 
 
10.7.6. A linha de booster deve possuir diâmetro interno mínimo de 4” e ter capacidade 
para circular 1.500 gpm de fluido de perfuração de [12,0 a 18,0] ppg à máxima lâmina 
d’água contratual. A pressão de trabalho desta linha não deve ser inferior a 3.000 psi. 
 
10.8.  Equipamentos de manuseio de riser 
 
10.8.1.  A UNIDADE deve possuir todos os equipamentos para manuseio, descida e 
instalação do BOP e sistema de risers de perfuração. 
 
10.8.2. 02 (duas) ferramentas de manuseio (running tools) com acionamento hidráulico, 
projetadas para não possibilitar a abertura com carga. 

 
10.8.3. 02 (duas) chaves hidráulicas e/ou pneumáticas para enroscar e aplicar torque nas 
porcas e parafusos do riser e dos equipamentos do sistema de controle de poço, de forma 
rápida e controlada. 
 
10.8.4. 01 (um) gimbal para reduzir o momento fletor na área de sustentação do riser. 
 
10.8.5. 01 (um) spider com acionamento hidráulico. 
 
10.9. Tensionadores de riser  
 
10.9.1. Tensionadores de riser com sistema anti-recoil em número e capacidade para 
descida do conjunto BOP/LMRP e operação segura na máxima lâmina d’água proposta, 
atendendo às seguintes condições simultâneamente: 
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10.9.1.1. Considerar um par de tensionadores fora de operação para manutenção e/ou 
eventuais reparos. 
 
10.9.1.2. Capacidade para manter sobre tração a coluna de risers e o conjunto BOP na 
máxima lâmina d’água de operação e considerando o máximo peso do fluído de perfuração 
de [12,0 a 18,0] ppg. A tração aplicada não poderá ser transmitida para a cabeça de poço, 
que deve ser mantida sobre compressão de no mínimo 50.000 lb. 

 
10.9.1.3. O sistema riser anti-recoil deve ter sua atuação incorporada às sequências de 
desconexão de emergência do LMRP (EDS), conforme item 10.4.3. 
 
10.10. Choke manifold 
 
10.10.1. 01 (um) choke manifold atendendo às seguintes condições: 
 
10.10.1.1. Ter pressão de trabalho compatível com a do preventor de gavetas, não possuir 
pontos de simples falha e ser resistente a H2S. Todas as interligações do choke manifold 
com outros sistemas e atmosfera devem possuir 02 (duas) válvulas gavetas em série. 
 
10.10.1.2. O arranjo deve permitir intercâmbio funcional entre as linhas de kill e choke nas 
operações de injeção, retorno e monitoramento de pressão. 
 
10.10.1.3. Toda mudança de direção ou curvas de raio curto (R/d<10, onde “R” é raio da 
curva e “d” é o diâmetro interno da tubulação) devem ser protegidas com dispositivo 
antierosão do tipo target flange ou colchão de amortecimento (comprimento mínimo igual 
ao diâmetro da tubulação) nos dois sentidos de fluxo. As linhas devem possuir diâmetro 
interno mínimo de 3”. 
 
10.10.1.4. Em cada lado do choke manifold, associado às linhas de kill e choke, deve existir 
um par de estranguladores de fluxo ajustáveis (chokes). Pelo menos um choke de cada par 
deve possuir acionamento remoto, com backup manual, via painel de controle. Todos os 
estranguladores de fluxo devem possibilitar total vedação quando fechados e submetidos 
à pressão de 10.000 psi. O diâmetro equivalente de abertura total do chokes não deve ser 
inferior a 1 ½”. 
 
10.10.1.5. Devem existir 02 (dois) conjuntos constituídos por transdutores de pressão para 
leitura de pressão no painel de controle de kick e um manômetro com resolução de 100 psi 
e exatidão de +/- 50 psi, localizados a montante dos estranguladores, sendo, um conjunto 
na linha de kill e outro na linha de choke. Deve existir válvula de isolamento antes dos 
transdutores e manômetros.  
 
10.10.1.6. Entre os chokes manuais devem ser instalados medidores agrupados em um 
mini-painel, para leitura das pressões das linhas de kill, choke e stand pipe com resolução 
de 25 psi e exatidão de +/- 25 psi. Não é permitida a utilização do sinal do transdutor usado 
para a leitura de pressão do painel de controle de kick. 
 
10.10.1.7. Devem existir 02 (duas) válvulas em série a montante de cada choke ajustável 
com classe de pressão compatível com a do preventor de gavetas.  
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10.10.1.8. Devem existir pontos para injeção de glicol ou metanol nas linhas de kill e choke 
a montante dos estranguladores ajustáveis com 02 (duas) válvulas gaveta em série. 
 
10.10.1.9.  Deve existir 01 (uma) linha interligando o stand pipe manifold ao choke manifold, 
a montante dos chokes ajustáveis, com 02 (duas) válvulas em série com classe de pressão 
compatível com a do preventor de gavetas para proteger a interface entre os dois sistemas. 
 
10.10.1.10. Deve existir 01 (uma) linha para interligação do choke manifold com a Unidade 
de Bombeio de Alta Pressão (Anexo I – Seção J), a montante dos chokes ajustáveis, com 
02 (duas) válvulas em série, com classe de pressão compatível com a do preventor de 
gavetas, possuindo conexão weco fig. 2202 em sua extremidade. 
 
10.10.1.11. Devem existir 02 (duas) câmaras de expansão independentes, separadas por 
02 (duas) válvulas gavetas, no choke manifold (associadas aos lados kill e choke) provendo 
redundância. Cada câmara de expansão deve possuir manômetros protegidos por válvulas 
e no mínimo os seguintes pontos de saída: 

 
i. Para o separador atmosférico; 
ii. Para overboard (bombordo e boreste); 
iii. Para o tanque de manobra (trip tank) e stripping tank. 

 
10.10.1.12. As linhas entre o choke manifold e o separador atmosférico não devem possuir 
curvas de 90 graus ou raio curto (R/d<10, onde “R” é raio da curva e “d” é o diâmetro interno 
da tubulação). Casos inevitáveis devem possuir dispositivo de proteção antierosão tipo 
target flange ou colchão de amortecimento (comprimento mínimo igual ao diâmetro da 
tubulação). 
 
10.10.1.13. As linhas entre o choke manifold e as mangueiras da junta telescópica não 
devem possuir curvas de raio curto (R/d < 10 x, onde “R” é o raio de curvatura e “d” é o 
diâmetro interno da tubulação). Casos inevitáveis devem possuir dispositivo de proteção 
antierosão tipo target flange ou colchão de amortecimento (comprimento mínimo igual ao 
diâmetro da tubulação) no sentido poço x superfície. As linhas devem possuir diâmetro 
interno mínimo de 3”. 

 
10.10.1.14. As linhas para overboard (bombordo e boreste) na saída do choke manifold 
não devem possuir curvas de raio curto (R/d < 10, onde “R” é o raio de curvatura e “d” é o 
diâmetro interno da tubulação). Casos inevitáveis deverão possuir dispositivo de proteção 
antierosão tipo target flange ou colchão de amortecimento (comprimento mínimo igual ao 
diâmetro da tubulação). 
 
10.11. Separador Atmosférico 
 
10.11.1. 01 (um) separador atmosférico atendendo às seguintes condições: 
 
10.11.1.1. Deve ser do tipo base fechada com capacidade mínima de processamento de 
10 MMSCF/dia de gás, vazão de fluido de 1.000 gpm, interligado ao choke manifold. 
 
10.11.1.2. O controle e a monitoração das condições de operação do separador devem ser 
feitos a partir da cabine do sondador. 
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10.11.1.3. A tubulação de saída deve terminar em queda livre na peneira e não poderá ter 
interligação com outras linhas. 
 
10.11.1.4. O selo hidráulico deve ser dimensionado para a máxima vazão de gás, 
considerando a massa específica do fluido no interior do selo hidráulico igual a 5,7 ppg. A 
CONTRATADA deve apresentar o memorial de cálculo do separador. 
 
10.11.1.5. A saída do dreno do selo hidráulico deve ser posicionada em local que permita 
a fácil monitoração de vazamentos. Não pode ser direcionada para o mar, tanques ativos, 
tanques do sistema de tratamento de fluidos e similares. 
 
10.11.1.6. Não é aceito selo hidráulico do tipo tubulações concêntricas, devido a dificuldade 
de inspeção da integridade da tubulação interna. 
 
10.11.1.7. Deve possuir sistema de monitoração da integridade do selo hidráulico baseado 
no diferencial de pressão entre a seção superior do separador e a base do selo hidráulico. 
Deve ser composto por 02 (dois) indicadores de pressão, alarme sonoro e visual e gráfico 
de barras ou luzes indicadoras da integridade do selo hidráulico. O sistema deve alarmar 
quando o nível do selo hidráulico atingir 50% a 60% do valor original. Deve ser instalado 
próximo ao painel de controle de kicks. 
 
10.11.1.8. Linha de ventilação secundária independente, com diâmetro mínimo de 3”, 
conectada na parte superior da tubulação de saída à jusante do selo hidráulico e 
extremidade pelo menos 3 m acima do topo do separador.  
 
10.11.1.9. Linha de ventilação principal com extremidade acima do bloco de coroamento, 
dimensionada para que as perdas de carga não sejam superiores à hidrostática do selo 
hidráulico, considerando a massa específica do fluido no interior do selo hidráulico igual a 
5,7 ppg. 
 
10.11.1.10. Entrada secundária, com válvula de bloqueio próximo ao separador, para 
permitir bombear fluido oriundo dos tanques do sistema de tratamento de fluidos (item 9.5). 
 
10.12. Desgaseificadores do Sistema de Tratamento de Fluidos (item 9.5) 
 
10.12.1. A UNIDADE deve possuir 02 (dois) desgaseificadores, cada um com capacidade 
de processar no mínimo 1.000 gpm de fluido [12,0 a 18,0] ppg, instalados de tal modo a 
possibilitar refluxo (reprocessamento), impedindo a saída de fluido gaseificado para os 
tanques ativos.  
 
10.12.2. A linha de ventilação (descarte de gás) de cada desgaseificador deve ser 
independente, não podendo ser conectadas entre si ou às linhas de ventilação principal dos 
separadores atmosféricos.  
 
10.12.3. Os tanques de descarga e sucção dos desgaseificadores devem possuir 
interligação na parte superior, conforme item 9.5. 
 
10.13. Sistema diverter  
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10.13.1. Sistema diverter com pressão de trabalho mínima de 500 psi e linhas de 
ventilação com diâmetro interno mínimo de 12”, atendendo as seguintes recomendações: 
 
10.13.2. O elemento de vedação do diverter deve possuir diâmetro de passagem mínimo 
de 19,25” e permitir o fechamento total sem coluna no poço. 
 
10.13.3. Devem existir 02 (duas) linhas de ventilação, sendo uma para bombordo e a 
outra para boreste. A perda de carga nas linhas de ventilação não deve ser superior a 80% 
da pressão de trabalho do packer da junta telescópica quando circulando fluido com 1.500 
gpm.  

 
10.13.4. O suprimento pneumático para controle das funções do sistema diverter deve 
dispor de um sistema reserva de armazenamento de ar ou de nitrogênio, protegido por 
válvula de retenção para o caso de falha do sistema principal de ar de baixa pressão da 
UNIDADE. Deve-se utilizar válvula redutora de pressão e válvula de alívio para proteção 
contra sobrepressão, se necessário. 

 
10.13.5. Separador atmosférico de gás de riser 

 
10.13.5.1. Deve existir 01 (um) separador atmosférico tipo base fechada com capacidade 
mínima de processamento de 15,0 MMSCF/dia de gás e vazão de fluido de 1.500 gpm, 
instalado de modo a permitir o direcionamento do fluido oriundo do riser para as linhas de 
ventilação do diverter ou este separador, evitando o descarte para o mar. Deve atender as 
seguintes recomendações: 
 
10.13.5.2. O controle e a monitoração das condições de operação do separador devem ser 
feitos a partir da cabine do sondador. 
 
10.13.5.3. A tubulação de saída deve terminar em queda livre na peneira e não pode ter 
interligação com outras linhas. 
 
10.13.5.4. O selo hidráulico deve ser dimensionado para a máxima vazão de gás, 
considerando a massa específica do fluido no interior do selo hidráulico igual a 5,7 ppg. A 
CONTRATADA deve apresentar o memorial de cálculo do separador. 
 
10.13.5.5. A saída do dreno do selo hidráulico deve ser posicionada em local que permita 
a fácil monitoração de vazamentos. Não poderá ser direcionada para o mar, tanques ativos, 
tanques do sistema de tratamento de fluidos e similares. 
 
10.13.5.6. Não é aceito selo hidráulico do tipo tubulações concêntrico, devido a dificuldade 
de inspeção da integridade da tubulação interna. 
 
10.13.5.7. Deve possuir sistema de monitoração da integridade do selo hidráulico baseado 
no diferencial de pressão entre a seção superior do separador e a base do selo hidráulico. 
Deve ser composto por 02 (dois) indicadores de pressão, alarme sonoro e visual e gráfico 
de barras ou luzes indicadoras da integridade do selo hidráulico. O sistema deve alarmar 
quando o nível do selo hidráulico atingir 50% a 60% do valor original. Deve ser instalado 
próximo ao painel de controle de kicks. 
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10.13.5.8. Linha de ventilação secundária independente, com diâmetro mínimo de 3”, 
conectada na parte superior da tubulação de saída à jusante do selo hidráulico e 
extremidade pelo menos 3 m acima do topo do separador. 
 
10.13.5.9. Linha de ventilação principal independente com extremidade acima do bloco de 
coroamento, dimensionada para que as perdas de carga não sejam superiores à 
hidrostática do selo hidráulico, considerando a massa específica do fluido no interior do selo 
hidráulico igual a 5,7 ppg. 
 
[A critério da PETROBRAS poderá ser solicitado somente um separador atmosférico que 
atende aos itens 10.11 e 10.13.5] 
 
10.13.5.10. No caso de apenas um separador atmosférico para atender aos itens 10.11 
e 10.13.5, este deverá possuir capacidade mínima de processamento de 15,0 MMSCF/dia 
de gás e vazão de fluido de 1500 gpm. O sistema deverá ser projetado de modo a impedir 
o alinhamento simultâneo para o diverter e choke manifold. 
 
10.13.6. As linhas de ventilação do diverter e de interligação do diverter com o separador 
não devem conter curvas de 90 graus ou de raio curto (R/d < 20, onde “R” é o raio da curva 
e “d”, o diâmetro da tubulação). Casos inevitáveis devem possuir target flange ou colchão 
de amortecimento (comprimento mínimo igual ao diâmetro interno da tubulação). 
 
10.13.7. As válvulas das linhas de ventilação do diverter e interligação do separador com 
o diverter devem ser do tipo passagem plena (não são aceitas válvulas tipo borboleta), com 
classe de pressão compatível com o sistema diverter.  
 
10.13.8. As válvulas de controle de fluxo devem possuir intertravamento de tal modo a 
impedir o completo fechamento do poço. 
 
10.14. Stand pipe manifold (manifold do tubo bengala)  
 
10.14.1. Deve possuir 02 (dois) ramos independentes com classe de pressão mínima 
7.500 psi.  
 
10.14.2. Devem existir 02 (dois) conjuntos constituídos por 01 (um) transdutor de pressão 
para leitura de pressão no painel de controle de kick, 01 (um) transdutor de pressão para 
leitura de pressão no mini-painel do choke manifold e 01 (um) manômetro para leitura de 
pressão local com resolução de 100 psi e exatidão de +/- 50 psi, sendo um conjunto em 
cada ramo (“bengala”), possibilitando redundância. Todos os transdutores e manômetros 
devem estar isolados por válvula. 
 
10.14.3. Deve existir um choke manual ajustável para permitir despressurizações do 
sistema. 
 
10.14.4. Além da mangueira principal para o top drive, deve existir uma mangueira 
reserva conectada ao segundo tubo “bengala” ou armazenada em local adequado com a 
mesma classe de pressão. 
 



  
Convite nº , Contrato nº , Contrato SAP nº  

 

 Página 62 de 110 

O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem expressa 

autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades 

cabíveis. 

10.14.5. Deve possuir facilidade para instalação de sensor de pressão da unidade de mud 
logging com válvula de bloqueio. 
 
10.14.6. Deve possuir sub especial com saída lateral com conexão weco fig. 1502 (T-
piece) para instalação de sensor de pressão da unidade de MWD, instalado entre o tubo 
“bengala” e a mangueira de fluido de perfuração do top drive. 
 
10.15. Linha de booster  
 
10.15.1. Deve originar-se na sala de bombas de lama em manifold específico que 
possibilite intercambiabilidade entre todas as bombas de fluido de perfuração/completação. 
Preferencialmente deve haver possibilidade de bombear diretamente para a linha de 
booster (item 10.7.6) sem passar pelo stand pipe manifold. Caso a mesma linha passe pelo 
stand pipe manifold, deve haver duplo bloqueio com válvulas gavetas. 
 
10.16. Equipamentos Auxiliares 
 
10.16.1. A UNIDADE deve possuir os equipamentos abaixo relacionados: 
 

i. Pelo menos 02 (duas) válvulas de prevenção interna de coluna (tipo Inside BOP) 
com pressão de trabalho igual a do preventor de gavetas, resistência mínima à 
tração igual à capacidade de carga nominal do top drive para cada tipo de 
conexão/rosca e com as mesmas características dos tubos de perfuração do item 
12. 

ii. Pelo menos 02 (duas) válvulas de segurança de coluna com diâmetro interno mínimo 
de 3” (exceto para coluna de perfuração de 3 ½”), com pressão de trabalho igual a 
do preventor de gavetas para cada tipo de conexão/rosca e com as mesmas 
características dos tubos de perfuração do item 12.  

iii. No mínimo 20 (vinte) metros de mangueira metálica flexível (tipo coflexip) com 
diâmetro nominal de 2”, conexões weco fig. 2202 e classe de pressão compatível 
com a do preventor de gavetas, para serem conectadas à coluna em caso de kick 
com altas pressões. 

iv. 02 (dois) subs especiais caixa-pino, com diâmetro interno mínimo de 3” e 3 ¾” 
(exceto para coluna de perfuração de 3 ½”), resistência mínima de 600.000 lb, saída 
lateral com conexão WECO fig. 2202 e classe de pressão compatível com a do 
preventor de gavetas (kill sub) para cada tipo de conexão/rosca e com as mesmas 
características dos tubos de perfuração do item 12. 

 
10.17. Unidade hidráulica para teste de BOP, ANM e linhas de kill e choke  
 
10.17.1. Com vazão mínima de 10 gpm e facilidades para registro dos testes em carta. A 
escala utilizada deve ser compatível para atender com precisão todo o range de pressões.  
 
10.18. Tanque de manobra (trip tank) 
 
10.18.1. Com volume mínimo de 40 bbl e capacidade para medir variações de até 0,5 bbl, 
utilizando instrumentação de nível, com leitura na cabine do sondador, e uma escala 
mecânica de mesma graduação na linha de visada do sondador. A escala mecânica poderá 



  
Convite nº , Contrato nº , Contrato SAP nº  

 

 Página 63 de 110 

O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem expressa 

autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades 

cabíveis. 

ser substituída por sistema alternativo totalmente independente do sistema principal e com 
diferente modo de falha. 
 
10.18.2. Deve possuir 02 (duas) bombas centrífugas dedicadas para enchimento do poço.  
 
10.18.3. Na linha de enchimento do poço (linha de ataque) deve existir uma válvula de 
retenção ou válvula de controle remoto, localizada próxima do alojador do diverter para 
impedir o fluxo do poço para o tanque de manobra. 
 
10.18.4. A sucção das bombas de enchimento do poço deve estar situada a no mínimo 1 
(um) pé do fundo e esse volume morto não pode estar incluído na capacidade nominal do 
equipamento. 
 
10.18.5. Deve possuir 02 (duas) bombas para enchimento do tanque de manobra com 
desligamento automático. A saída da linha de enchimento deve estar localizada numa altura 
intermediária do corpo do tanque de manobra para evitar a formação de espuma.  
 
10.18.6. A válvula de controle de fluxo do retorno do fluido do poço para o tanque de 
manobra deve possuir comando remoto na cabine do sondador e intertravamento com a 
válvula da flowline (peneira de lama), ou seja, a abertura de uma válvula deve estar ligada 
ao fechamento da outra válvula. 
 
10.18.7. Devem existir alarmes sonoros e visuais em níveis de fluido pré-estabelecidos 
no tanque de manobra. 
 
10.18.8. Deve existir janela de inspeção para limpeza, se do tipo fechado. 
 
10.18.9. Devem existir sensores de H2S e CH4 adequadamente posicionados, 
monitorando o tanque de manobra, conforme item 7.1. 
 
10.19. Sistema de instrumentação para detecção e controle de kicks 
 
10.19.1. A UNIDADE deve dispor dos equipamentos abaixo descritos, montados em um 
painel para controle de kick, atendendo aos requisitos do anexo “G” do API SPEC 16C, não 
limitado aos abaixo listados: 
 

i. Localizado dentro da cabine do sondador próximo ao painel de controle das 
bombas de lama; 

ii. Dispor de 02 (dois) indicadores de pressão para leitura do revestimento (lado kill 
e lado choke), 02 (dois) indicadores de pressão para leitura da pressão de 
bombeio (standpipe 1 e 2) e 01 (um) indicador de pressão para leitura da pressão 
do BOP (pressão do interior do poço), todos com resolução mínima de 25 psi. 
Todos os indicadores devem operar dentro da faixa de pressão entre 20% e 80% 
da escala máxima de trabalho. Utilizar medidores em cascata para leituras de 
baixa, média e alta (por exemplo: 1.500, 5.000 e 20.000 psi). O sistema de 
transdutores, referidos nos itens 10.10.1.5 e 10.14.2 e do sensor do BOP, 
referido no item 10.3.9, junto com estes indicadores, deve permitir leitura com 
exatidão de +/-25 psi; 

iii. Contador de cursos de todas as bombas de lama (strokes) e totalizador; 
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iv. Indicador de velocidade das bombas de lama; 
v. Controle independente dos chokes remotos; 
vi. Indicador de posição dos chokes remotos; 
vii. Medidores para monitorar as fontes de energia do sistema (hidráulica, ar 

comprimido, elétrica etc.); 
viii. Regulador de velocidade de operação dos chokes (pode ser instalado fora da 

cabine do sondador em local de fácil acesso). Deve possibilitar o ajuste do tempo 
para a completa abertura ou fechamento dos chokes para valores na faixa de 30 
segundos ou menos; 

ix. Não deve possuir sistema de abertura automática dos chokes; 
x. Deve existir sistema de acionamento backup do painel de controle (manual, com 

nitrogênio ou outros), prevendo falha no suprimento principal. 
 
11. SISTEMA DE ELEVAÇÃO, ROTAÇÃO E MANUSEIO DE COLUNA 
 
11.1. Classificação da UNIDADE conforme item 2.3 
 
11.1.1. Os tipos de UNIDADE definadas no item 2.3 devem ter o sistema de elevação, 
rotação e manuseio de coluna atendendo aos requisitos abaixo. 
 
11.2. UNIDADES UTO 
 
11.2.1. UNIDADES classificadas como UTO devem possuir: 
 

i. Torre principal atendendo aos requisitos do item 11.5. 
 
11.2.1.1. UNIDADES classificadas como UTO devem executar, no mínimo, as seguintes 
operações:  
 
11.2.1.1.1. Simultaneamente às operações de perfuração ou perfilagem na torre, as 
operações abaixo: 
 

i. Montagem e estaleiramento de tubos de perfuração e BHA; 
ii. Montagem e estaleiramento de colunas de avaliaçaõ de 3 ½” a 5”. 

 
11.2.1.1.2. Simultaneamente às operações de completação na torre, as operações abaixo: 
 

i. Montagem e estaleiramento de colunas de produção de 3 ½” a 7”; 
ii. Montagem e estaleiramento de seções triplas de DPR de 6 5/8” ou duplas de riser 

de completação 9 5/8” (dados completos no Anexo I – Seção D). 
 
11.3. UNIDADES DTO 
 
11.3.1. UNIDADES classificadas como DTO devem possuir os equipamentos abaixo: 
 

i. Torre principal atendendo aos requisitos do item 11.5; 
ii. Torre auxiliar atendendo aos requisitos do item 11.6. 
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11.3.1.1. UNIDADES classificadas como DTO devem executar, no mínimo, as seguintes 
operações:  
 
11.3.1.1.1. Simultaneamente às operações de perfuração ou perfilagem na torre principal, 
as operações abaixo, mas não necessariamente simultaneamente entre si, na torre auxiliar: 
 

i. Montagem e estaleiramento de tubos de perfuração e BHA; 
ii. Montagem e estaleiramento de revestimentos de 7” a 14”; 
iii. Montagem e estaleriamento de colunas de avaliação de 3 ½” a 5". 

 
11.3.1.1.2. Simultaneamente às operações de avaliação na torre principal, as operações 
abaixo, mas não necessariamente simultaneamente entre si, na torre auxiliar: 
 

i. Montagem e estaleiramento de tubos de perfuração e BHA; 
ii. Montagem e estaleriamento de colunas de avaliação de 3 ½” a 5". 

 
11.3.1.1.3.Simultaneamente às operações de completação na torre principal, as operações 
abaixo, mas não necessariamente simultaneamente entre si, na torre auxiliar: 
 

i. Montagem e estaleiramento de colunas de produção/avaliação de 3 ½” a 7”; 
ii. Montagem e estaleiramento de seções triplas de drill pipe riser (DPR) de 6 5/8” 

(dados completos no Anexo I – Seção D);  
iii. Preparação e montagem de equipamentos submarinos (BAP e ANM ou ANMH) e 

ferramentas (FIBAP, FIANM/TRT e FDR), inclusive durante a manobra de riser de 
perfuração. 
 

11.3.1.1.4. Para UNIDADES DTO equipadas com sistema Trip Saver ou similar, 
simultaneamente às operações de perfuração, completação e avaliação na torre principal, 
as operações abaixo, mas não necessariamente simultaneamente entre si, na torre auxiliar: 
 

i. Montar e descer de tubos de perfuração e BHA; 
ii. Montar e descer de colunas de produção/avaliação de 3 ½” a 7”; 
iii. Montar e descer DPR de 6 5/8”; 
iv. Montar e descer revestimentos de 7” a 36”. 

 
11.4. UNIDADES DTD 
 
11.4.1. UNIDADES classificadas como DTD devem possuir os equipamentos abaixo: 
 

i. Torre principal deve atender aos requisitos do item 11.5; 
ii. Torre auxiliar deve atender aos requisitos do item 11.7. 

 
11.4.1.1. UNIDADES classificadas como de DTD devem executar, além das operações 
descritas no item 11.3.1.1, no mínimo, as seguintes operações: 
 

i. Montar, descer e assentar revestimentos de 13 3/8” a 36” utilizando a torre auxiliar 
ou torre principal, a critério da PETROBRAS; 

ii. Em paralelo com a descida e retirada do BOP na lâmina d’água contratada utilizando 
a torre principal, outras atividades de perfuração e/ou completação na torre auxiliar,  
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inclusive descida de equipamentos submarinos (BAP, ANM ou ANMH e Tree Cap) e 
ferramentas (FIBAP, FIBOP/BOPW, FIANM/TRT e FDR). 

 
11.5.  Torre Principal da UNIDADE 
 
11.5.1. A Torre principal da UNIDADE deve possuir sistema de elevação, incluindo guincho 
de perfuração, bloco de coroamento, compensador, swivel, catarina (travelling block), 
braços dos elevadores e demais equipamentos, com capacidade estática mínima de 
[1.500.000 a 2.000.000] lb. 
 
11.5.2. A capacidade de carga mínima estabelecida neste item atende aos níveis de carga 
provenientes dos equipamentos da PETROBRAS a serem manuseados e descidos no poço 
através da torre principal. Adicionalmente, o sistema de elevação da UNIDADE deve estar 
dimensionado para suportar as cargas estáticas e dinâmicas máximas esperadas durante 
as operações com os equipamentos da CONTRATADA, tais como a instalação do BOP, 
para a máxima lâmina d’água do contrato. 
 
11.5.3. A torre principal deve possuir: 
 

i. Altura útil suficiente para manusear e operar seções triplas das colunas dos itens 
12.1 e 12.2 e  2 e seções triplas de DPR 6 5/8” (dados completos no Anexo I – 
Seção D);  

ii. Capacidade de estaleiramento simultâneo de (pode ser acessível e compartilhado 
com a torre auxiliar, caso a UNIDADE seja classificada como DTD ou DTO): 

a. 3.000 m de DPR 6 5/8”, seção tripla, range 3; 
b. 8.000 metros de drill pipe de 5”, 5 ½” ou 5 7/8”, seção tripla, range 3; 
c. 1.500 metros de drill pipe de 3 ½” OD, seção tripla, range 2 ou 3; 
d. 3.000 metros de drill pipe de 6 5/8”, seção tripla, range 3; 
e. 300 metros de BHA de perfuração (comandos, HW e drill collars). 

iii. Proteção de elastômero ou equivalente, crown block bumper, abaixo das polias do 
bloco de coroamento, a fim de reduzir danos que possam ser causados na 
eventualidade de um impacto da catarina (travelling block) no bloco; 

iv. Sistema de elevação catarina (travelling block) / bloco de coroamento com 
dispositivo de retenção do cabo de perfuração, com limite de deslocamento superior 
e inferior, indicação de velocidade e posição; 

v. Guincho de perfuração conforme item 11.9; 
vi. Top drive conforme item 11.8; 
vii. Mesa rotativa conforme item 11.10; 
viii. Sistema de Compensação conforme item 11.11;  
ix. No mínimo, os seguintes equipamentos de montagem, manuseio e estaleiramento 

de seções de tubos e revestimentos: 
a. Sistema de manuseio e estaleiramento automático de seções de tubos 

conforme item 11.14; 
b. Suporte (poste ou outro dispositivo) conforme item 11.15; 
c. Equipamento de enroscamento e torque de tubulares, conforme item 11.11; 
d. Equipamento de torque para chaves flutuantes, conforme item 11.17; 
e. Chaves flutuantes para as tubulações da UNIDADE, conforme item 14.1; 
f. Equipamento de enroscamento e torque de revestimentos, conforme item 

16.11; 
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g. Equipamento de torque para DPR epara coluna de produção/avaliação, 
conforme item 11.19. 

x. Subestrutura com capacidade para operação simultânea de descida do revestimento 
mais pesado (definido no item 2.5.2), com a máxima capacidade de estaleiramento 
de tubos (definido no item 11.5.3-ii), na máxima lâmina de água de operação da 
UNIDADE e nas condições ambientais especificadas na Anexo I – Seção B; 

xi. Sistemas de sustentação de cargas, conforme item 11.13; 
xii. Dispositivo de circulação simplificado, conforme item 11.20. 

 
11.5.4. O deck de perfuração (rig floor) da torre principal deve possuir sistema de guinchos 
pneumáticos ou hidráulicos, sendo pelo menos 04 (quatro) guinchos de carga e 02 (dois) 
guinchos tipo man rider. Todos devem possuir sensor de carga e dispositivo de proteção 
para não ultrapassar a capacidade do equipamento. 
 
11.5.4.1. Os guinchos de carga devem ter capacidade mínima de 5 mt cada, sendo que 
pelo menos um deve ter capacidade mínima de 10 mt. 
 
11.5.4.2. Os guinchos tipo man rider devem ser providos de fonte de energia reserva 
(acumuladores dedicados) para permitir sua operação em caso de perda do suprimento 
principal. 
 
11.5.5. A torre principal deve ter capacidade para operação com flexitubo conforme item 
11.18. 
 
11.6. Torre auxiliar para UNIDADES DTO 
 
11.6.1.  A Torre auxiliar de UNIDADE DTO deve possuir sistema de elevação, incluindo 
guincho de perfuração, bloco de coroamento, swivel, catarina (travelling block), gancho, 
braços dos elevadores e demais equipamentos, com capacidade estática mínima de 
[750.000 a 1.000.000] lb. 
 
11.6.2. A capacidade de carga mínima estabelecida neste item atende aos níveis de carga 
provenientes dos equipamentos da PETROBRAS a serem manuseados e descidos no poço 
através da torre auxiliar em paralelo às operações na torre principal, conforme item 
11.3.1.1. 
 
11.6.3. A torre auxiliar deve possuir: 
 

i. Altura útil suficiente para manusear e operar seções triplas de tubo de perfuração 
range 3; 

ii. Proteção de elastômero ou equivalente, crown block bumper, abaixo das polias 
do bloco de coroamento, a fim de reduzir danos que possam ser causados na 
eventualidade de um impacto da catarina (travelling block) no bloco; 

iii. O sistema de elevação catarina (travelling block) / bloco de coroamento com 
dispositivo de retenção do cabo de perfuração, com limite de deslocamento 
superior e inferior, indicação de velocidade e posição; 

iv. Guincho de perfuração conforme item 11.9. 
v. No mínimo, os seguintes equipamentos de montagem, manuseio e 

estaleiramento de seções de tubos e revestimentos: 
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a. Sistema de manuseio e estaleiramento automático de seções de tubos 
conforme item 11.14; 

b. Suporte (poste ou outro dispositivo) conforme item 11.15; 
c. Equipamento de enroscamento e torque de tubulares, conforme item 11.16; 
d. Equipamento de torque para chaves flutuantes, conforme item 11.17; 
e. Chaves flutuantes para as tubulações da UNIDADE, conforme item 14.1; 
f. Equipamento de enroscamento e torque de revestimentos, conforme item 

16.11; 
g. Equipamento de torque para DPR e coluna de produção/avaliação, conforme 

item 11.19. 
vi. Subestrutura com capacidade para estaleiramento de tubos (definido no item 

11.6.3-x), na máxima lâmina de água de operação da UNIDADE e nas condições 
ambientais especificadas no Anexo I – Seção B; 

vii. Sistemas de sustentação de cargas, conforme item 11.13, podendo ser o mesmo 
utilizado na torre principal; 

viii. Dispositivo de circulação simplificado, conforme item 11.20, podendo ser o 
mesmo utilizado na torre principal; 

ix. Para UNIDADES classificadas como DTO equipadas com sistema Trip Saver ou 
similar, este sistema deve possuir: 
a. Duplo travamento independente evitando a liberação acidental do elemento 

ancorado; 
b. Capacidade de movimentar seções de tubos especificadas no item 11.3.1.1.4 

livremente entre a mesa auxiliar e a mesa principal sem afetar a segurança e 
as demais operações em paralelo; 

c. Capacidade de ancorar seções de tubos especificadas no item 11.3.1.1.4 
com carga máxima de 700.000 lbs. 

x. Capacidade mínima para estaleiramento dos seguintes tubulares (pode ser 
acessível e compartilhado com a torre principal):  

a. Revestimentos e coluna de produção/avaliação (capacidade não 
simultânea): 
i. 100 seções de coluna de produção/avaliação de 3 ½” a 7” (até 32 lb/pé) 

ou revestimento de 7” (32 lb/pé); 
ii. 33 seções de revestimento de 16” (96 lb/pé); 
iii. 80 seções de revestimento de 14” (115 lb/pé) ou 13 5/8” (88,2 lb/pé) ou 

13 3/8” (72 lb/pé); 
iv. 100 seções de revestimento de 10 ¾” (85,3 lb/pé) ou 9 7/8” (66,9 lb/pé) 

ou 9 5/8” (53,5 lb/pé). 
 
11.6.4. O deck de perfuração (rig floor) da torre auxilar deve possuir sistema de guinchos 
pneumáticos ou hidráulicos, sendo pelo menos 04 (quatro) guinchos de carga e 02 (dois) 
guinchos tipo man rider. Todos devem possuir sensor de carga e dispositivo de proteção 
para não ultrapassar a capacidade do equipamento. 
 
11.6.4.1. Os guinchos de carga devem ter capacidade mínima de 5 mt cada, sendo que 
pelo menos um deve ter capacidade mínima de 10 mt.  
 
11.6.4.2. Os guinchos tipo man rider devem ser providos de fonte de energia reserva 
(acumuladores dedicados) para permitir sua operação em caso de perda do suprimento 
principal. 
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11.6.4.3. Dos 04 (quatro) guinchos de carga disponíveis na torre auxiliar, 02 (dois) poderão 
ser compartilhados com a torre principal, resultando em 06 (seis) guinchos de carga 
disponíveis na torre principal e auxiliar. 
 
11.6.4.4. Dos 02 (dois) guinchos tipo man rider disponíveis na torre auxiliar, 01 (um) 
poderá ser compartilhado com a torre principal, resultando em 03 (três) guinchos do tipo 
man rider disponíveis na torre principal e auxiliar. 
 
11.7.  Torre auxiliar para UNIDADES DTD 
 
11.7.1. A Torre auxiliar de UNIDADE DTD deve possuir sistema de elevação, incluindo 
guincho de perfuração, bloco de coroamento, compensador travado, swivel, catarina 
(travelling block), gancho, braços dos elevadores e demais equipamentos, com capacidade 
estática mínima de [1.500.000 a 2.000.000] lb (a capacidade combinada da torre auxiliar e 
principal deve ser de [2.500.000 a 3.500.000] lb). 
 
11.7.2. A capacidade de carga mínima estabelecida neste item atende aos níveis de carga 
provenientes dos equipamentos da PETROBRAS a serem manuseados e descidos no poço 
através da torre auxiliar em paralelo às operações na torre principal, conforme item 
11.4.1.1.  
 
11.7.3. A torre auxiliar deve possuir, além de todos os equipamentos e capacidades 
listados no item 11.6, os seguintes equipamentos, independentes dos equipamentos da 
torre principal: 
 

i) Guincho de perfuração conforme item 11.9; 
ii) Top drive, conforme item 11.8, e capacidades mínimas: capacidade de carga de 

[1.500.000 a 2.000.000] lb, torque contínuo de 60.000 lb.pé a 90 rpm, torque no pipe 
handler de 94.000 lb.pé e pressão de trabalho de 7.500 psi; 

iii) Mesa rotativa, conforme item 11.10, e capacidade de carga mínima de [1.500.000 a 
2.000.000] lb; 

a. Para a mesa rotativa da torre auxiliar não é requisito mandatório a função de 
rotação e torque; 

iv) Sistema de compensação, conforme item 11.11, e capacidade de carga de [800.000 
a 1.000.000] lb. 

v) A subestrutura da torre auxiliar deve ter capacidade para operação simultânea de 
descida do revestimento mais pesado (definido no item 2.5.2), com a máxima 
capacidade de estaleiramento de tubos (definido no item 11.6.3-x), na máxima 
lâmina de água de operação da UNIDADE e nas condições ambientais especificadas 
no Anexo I – Seção B. 

 
11.7.4. A torre auxiliar para UNIDADES classificadas como DTD deve ter capacidade para 
operação com flexitubo conforme item 11.18. 
  
11.8. Top drive 
 
11.8.1. Top drive para operação em poços de até 10.000 m de profundidade de poço com 
as seguintes características mínimas: capacidade de carga nominal de [1.500.000 a 
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2.000.000] lb, torque contínuo de 67.000 lb.pé a 110 rpm, torque no pipe handler de 115.000 
lb.pé e pressão de trabalho de 7.500 psi.  
 
11.8.2. Deve possuir mecanismo de retração. 
 
11.8.3. O controle do top drive deve dispor de sistema tipo soft torque para minimizar os 
danos à coluna devido a variação de torque, vibração e o efeito stick-slip. 
 
11.8.4. Manter na UNIDADE pelo menos 4 saver subs para top drive, para cada diâmetro 
de coluna da UNIDADE, conforme item 12, com resistência mínima à tração igual a 
capacidade de carga nominal das respectivas colunas. 
 
11.9. Guincho de perfuração 
 
11.9.1. Guincho de perfuração com freio eletro-magnético com banco de baterias 
independente (sistema backup) ou sistema de freio regenerativo. 
 
11.9.2. O guincho de perfuração deve ser equipado com freio à disco com possibilidade de 
teste automático da capacidade de frenagem, sem a necessidade de hangoff da catarina 
(travelling block) e travamento manual para bloqueio dos cálipers que não estão sendo 
testados. A aprovação e reprovação do teste deve ser realizada pelo sistema de controle 
do guincho de perfuração. 
 
11.10. Mesa rotativa 
 
11.10.1. Mesa rotativa com diâmetro de passagem de mínimo de 60 ½“, com bucha 
adaptadora de 60 ½” para 49 ½”  e master bushing bipartida (split adapter)  apropriada para 
uso com os insertos do item 14.10. O acionamento da mesa rotativa deve ser realizado por 
motor elétrico ou hidráulico independente com limitador de torque. Capacidade de carga 
mínima de [1.500.000 a 2.000.000] lb e torque mínimo de 45.000 lb.pé. 
 
11.11.  Sistema de Compensação 
 
11.11.1. Sistema de compensação passiva com compensador ativo integrado com, no 
mínimo, [800.000 a 1.000.000] lb de carga útil compensada e curso efetivo mínimo de 
compensação de 25 (vinte e cinco) pés. 

 
11.11.2. O sistema de compensação passiva com compensação ativa integrada deve 
possibilitar a utilização simultânea do compensador passivo e ativo em todas as operações 
da UNIDADE, tais como perfuração, testemunhagem, assentamento de equipamento, 
perfilagem etc. 
 
11.12. Sistema de Ar de Alta Pressão 
 
11.12.1. O sistema de ar de alta pressão deve possuir válvula de bypass para possibilitar 
a equalização da pressão antes da abertura da válvula principal de enchimento dos vasos 
de pressão ou do equipamento (para os tensionadores, item 10.9, ou compensador, item 
11.11), de modo a reduzir a velocidade de enchimento e consequentemente o aumento de 
temperatura indesejado. 
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11.13. Sistemas de sustentação de cargas 
 
[A critério da PETROBRAS, poderá ser fornecido um ou os dois sistemas de cargas abaixo] 
 
11.13.1. Sistema do tipo Lift Frame ou similiar 
 
11.13.1.1. Do tipo articulado ou telescópico, e dimensionado para [350 a 400] mt de tração, 
para a ligação entre o equipamento instalado no poço e o sistema de elevação de carga da 
UNIDADE com as seguintes características: 
 

i. O sistema deve estar dividido em três partes: corpo superior, longarinas e corpo 
inferior. Estas partes devem ser interligadas através de articulações visando facilitar 
a montagem e a movimentação na UNIDADE. As articulações podem ser 
substituídas por um sistema telescópico; 

ii. O corpo superior deve conter tubo de elevação para utilização de elevadores com 
perfil dos tubos de perfuração de, no mínimo, 6 5/8”, e estar dotado de guincho 
hidráulico com capacidade de carga de 20 mt com medição de carga sustentada pelo 
gancho e alcance mínimo de 50 m;  

iii. As longarinas podem ser rígidas ou telescópicas. Em caso de sistemas rígidos, estes 
devem ser compostos por longarinas principais de 12 m e 01 (um) par de extensões 
com seções de 5 m. Em caso de sistemas telescópicos, estes devem ter ajustes 
entre 12 m e 17 m; 

iv. O corpo inferior deve estar dotado para receber e acunhar tubos com diâmetro 
externo variando de 3 ½” a 13 5/8”, e permitir a passagem de flanges de até 20”;  

v. O espaçamento interno livre após a montagem do conjunto deve ser de 15 m x 2,5 
m; 

vi. O sistema principal deve constar ainda de um sistema de mesa auxiliar para suporte 
de equipamentos de flexitubo, slickline e wireline, com capacidade mínima de 
sustentação de 40 mt. Deve ser dotada de movimentação vertical e horizontal;  

vii. A movimentação vertical deve ser milimétrica visando a não transferência de cargas 
para a conexão de interface, e com indicação no painel de controle da carga 
sustentada pela mesa; 

viii.  A movimentação horizontal deve permitir a completa retirada do equipamento de 
flexitubo do eixo do poço, visando operação conjunta;  

ix. Pontos de pressão pneumática e hidráulica com conexão rápida na altura da mesa 
auxiliar, para utilização de ferramentas de torque;  

x. Unidade de força para operação dos sistemas hidráulicos do sistema de 
sustentação, dotado de um painel de controle independente com instrumentos que 
indiquem a carga no gancho do guincho e na mesa auxiliar;  

xi. Toda a unidade deve ser para aplicação em área classificada Zona 2, temperatura 
T3, conforme item 7.5;  

xii. A unidade de força do sistema de sustentação de cargas deve fornecer um circuito 
hidráulico com extensão mínima de 50 m a fim de alimentar o seu painel de controle;  

xiii. O painel de controle do sistema de sustentação de cargas deve ter circuito hidráulico 
com extensão mínima de 40 m, a fim de alimentar o sistema de sustentação de 
cargas; 

xiv. Chave de torque pneumática para conexão dos parafusos dos flanges de Flexitubo 
com capacidade para torques de até 4.000 lbs/ft.  As porcas utilizadas são: Flange 
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API  4 1/16" x 10ksi - porcas de 1 13/16"; Flange API 4 1/16" x 15ksi - porcas de 2 
3/16"; Flange API 5 1/8" x 15ksi - porcas de 2 3/8"; Flange API 11" x 10ksi - porcas 
de 2 3/4". 

 
11.13.2. Sistema de sustentação de cargas para [350 a 400] mt de tração 
 
11.13.2.1. Para a ligação entre o equipamento instalado no poço e o sistema de elevação 
da UNIDADE com as seguintes características: 
 

i) O sistema deve ser composto de 05 elementos: espaçador superior, braços 
articulados, braços de elevadores, elevador de braços estendidos (espaçador 
inferior) ou similar e talha ou guincho de carga; 

ii) O uso do espaçador superior e do elevador de braços estendidos poderá ser 
dispensado em algumas operações específicas, a critério da PETROBRAS. 

 
11.13.2.2.  Espaçador superior (viga espaçadora / upper frame) conforme Figura 1 – 
Espaçador superior 
 

i) Viga dimensionada para [350 a 400] mt de tração. O equipamento pode dispor na 
parte superior de sistema de olhais e pinos para a conexão com o sistema de 
elevação de carga da UNIDADE por meio de braços de elevadores (item 11.13.2.5) 
e manilhas conectados ao top drive. Opcionalmente, a viga pode dispor em sua parte 
superior de um sub de içamento integrado, o qual deve ser compatível com o 
elevador e com os braços de elevadores (item 11.13.2.5); 

ii) Na parte inferior, o equipamento deve dispor de olhais e pino para conexão de braços 
de elevador, braços articulados (item 11.13.2.4) ou, opcionalmente, eslingas com 
mesma capacidade dos braços articulados, espaçados em, no mínimo, 2,0 m 
(considerando a parte interna dos olhais);  

iii) (02) dois olhais (principal e secundário)  para instalação de talha ou guincho de carga 
(item 11.13.2.6), sendo o principal centralizado na viga e com capacidade de 20 mt 
de carga e o secundário com capacidade mínima de 10 mt; 

iv) Tal viga deve possuir altura máxima de 3 m caso possua sub de içamento integrado 
e de 1,5 m caso não possua sub integrado, conforme Figura 1 – Espaçador superior. 
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Figura 1 – Espaçador superior 

 
11.13.2.3.  Espaçador inferior (Elevador de Braços Estendidos - EBE), conforme Figura 2 
– Elevador de Braços E 
 

i) A UNIDADE deve fornecer EBE com capacidade de [350 a 400] mt de tração. O 
equipamento deve dispor na sua parte superior de um sistema que permita a 
conexão de braços articulados (item 11.13.2.4) espaçados em, no mínimo, 2,50 m 
(considerando o centro do pino de travamento dos braços articulados), 
proporcionando uma largura útil com o conjunto montado de, no mínimo, 2,00 m. Em 
seu centro, o EBE deve possuir um orifício para instalação de buchas com diâmetro 
de passagem de, no mínimo, 485 mm. A altura entre a base do ombro de apoio da 
bucha e a base do elevador não deve exceder a extensão de 600 mm; 

ii) A abertura proporcionada pelo EBE deve ser igual àquela proporcionada pela viga 
espaçadora superior, de tal forma que os braços articulados utilizados formem um 
ângulo reto tanto com o EBE como também com a viga espaçadora superior; 

iii) O EBE deve possuir buchas e/ou adaptadores com perfis de assentamento 
compatíveis com os subs de içamento/colunas com os seguintes diâmetros/ângulos: 
5” / API 18 graus, 5 ½” / API 18 graus, 5 7/8” / API 18 graus, 6 5/8” / API 18 graus 
(DPR ou coluna de assentamento); 

iv) O mecanismo de travamento deve dispor de redundância para evitar que os 
adaptadores ou buchas para diferentes perfis de assentamento saiam de posição, 
inclusive durante a verticalização do conjunto. O uso de parafusos de fixação de anel 
de segurança, de adaptadores ou de buchas bipartidas na estrutura principal do 
elevador é obrigatório. Todos os parafusos de fixação requeridos devem ser 
instalados durante a operação do equipamento, ou seja, devem existir parafusos de 
fixação em quantidade extra; 
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v) Caso o travamento ocorra com o auxílio de buchas bipartidas, estas também devem 
possuir travas que impeçam sua abertura. Deve ser mantida inspeção visual de 
pinos, de soldas da estrutura, de buchas bipartidas, dos adaptadores conforme 
determinação do fabricante de regularidade de inspeção (seguindo também a norma 
API 8D). Deve ser feita inspeção com partículas magnéticas das soldas dos olhais 
da estrutura, também conforme periodicidade determinada pelo fabricante (seguindo 
norma API 8D); 

 

 
Figura 2 – Elevador de Braços Estendidos 

 
vi) Adicionalmente deve ser fornecido dispositivo para apoio do elevador de braço 

estendido de modo que permita a montagem e desmontagem da SFT / cabeça de 
teste e mangueira(s) metálica(s) flexível(eis) na horizontal fora do caminho crítico 
(mesa de apoio para EBE na posição de entrada do top sub da cabeça quando 
deitada). O dispositivo deve ter regulagem de altura e capacidade de carga de 10 mt 
com estudo comprobatório da capacidade em questão. 

 
11.13.2.4.  Braços articulados (long bails) 
 

i) Dois (02) braços longos (preferencialmente articulados) com comprimento de 18 m 
e dimensionados para [350 a 400] mt de tração ([175 a 200] mt/cada), para 
operações de arame, cabo elétrico, TH (Terminal Head) ou SFT (Surface Flow Tree). 
Tais braços devem possuir, no máximo, dois segmentos de forma a prover a ligação 
entre a viga espaçadora superior (item 11.13.2.2) e o EBE (item 11.13.2.3). Devem 
também ser compatíveis com manilhas conectadas ao EBE, com manilhas 
conectadas à viga espaçadora superior e também devem ser compatíveis com o top 
drive da UNIDADE (no caso de não utilização da viga espaçadora superior) e os 
elevadores automatizados da UNIDADE (no caso de não utilização do EBE); 
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ii) A UNIDADE deve prover todo o sistema de elevação, incluindo manilhas, olhais, 
pinos, e demais acessórios de carga, sendo todos estes elementos compatíveis 
entre si. 

 
11.13.2.5.  Braços de Elevadores (do tipo Weldless link) 
 

i) Além dos braços de elevadores convencionais do top drive, a CONTRATADA deve 
fornecer braços de 5,5 m com capacidade de [350 a 400] mt ([175 a 200] mt / cada), 
para interligar o Top Drive à viga espaçadora superior (item 11.13.2.2). Estes braços 
devem proporcionar espaço suficiente entre o pipe handler e o elevador para a 
montagem da viga espaçadora superior (item 11.13.2.2). 

 
11.13.2.6.  Talha ou guincho de carga 
 

i) Talha pneumática de 20 mt ou guincho hidráulico ou pneumático com capacidade de 
20 mt e de liberação útil de 30 m de cabo para instalação na parte inferior da viga 
espaçadora superior para auxiliar no içamento de equipamentos para operações de 
flexitubo, arame e cabo elétrico. 

 
11.14. Sistema de manuseio e estaleiramento automático de seções de tubos 
 
11.14.1. Com capacidade para montar, manusear e estaleirar seções de tubos entre o 
estaleiro de tubos, centro da mesa rotativa, e o sistema de alimentação de tubulares 
(conforme definido no item 2.12) no convés de perfuração. 
 
11.15. Suporte (poste ou outro dispositivo) 
 
11.15.1. Do tipo fixo ou removível, deve permitir a fixação de dispositivo (tipo push master) 
para movimentação de chave hidráulica para o centro da mesa rotativa em operações de 
montagem de coluna de produção/avaliação ou descida de drill pipe riser. 
 
11.16. Equipamento de enroscamento e torque de tubulares 
 
11.16.1. Do tipo iron roughneck ou similar, para operação conjunta com o sistema de 
manuseio do item 11.14, para o enroscamento e torque das mesmas tubulações utilizadas 
com as chaves dos itens 14.1 e 14.2. 
 
11.17. Equipamento de torque 
 
11.17.1. Do tipo ezy-torque / cathead hidráulico ou similar com capacidade mínima de 
32.000 lb de modo que, em conjunto com as chaves flutuantes descritas no item 14.1, 
possibilite a aplicação e registro com precisão e exatidão do torque aplicado nas conexões, 
na faixa de 3.000 lb.pé a 165.000 lb.pé. 
 
11.18. Operação com equipamentos de nitrogênio/flexitubo 
 
11.18.1. A torre principal ou torre auxiliar deve possuir espaço suficiente para montagem 
de injetor de flexitubo e área destinada ao posicionamento dos equipamentos de 
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nitrogênio/flexitubo conforme os seguintes requisitos e Figura 3 – Área destinada aos 
equipamentos de nitrogênio/flexitubo abaixo: 

 

 
Figura 3 – Área destinada aos equipamentos de nitrogênio/flexitubo 

 
i. Área frontal a abertura do V-Door (rampa, deck, estrutura) com largura mínima 

de 5,0 m, livre de estruturas transversais entre a torre e unidade de FT; 
ii. Área destinada à unidade de FT, de pelo menos 40 m², com largura mínima de 

6,0 m, e deve ter capacidade de carga mínima de 5,0 mt/m² para posicionamento 
do carretel de Flexitubo; 

iii. Área adjacente ao item acima com no mínimo 100 m² e largura mínima de 5 
metros; 

iv. Capacidade mínima de carga de guindaste de 54 mt na posição da lança para 
alcançar o local de posicionamento do carretel de Flexitubo; 

v. Facilidades para fornecimento de diesel filtrado, ar comprimido (110 psi), água e 
energia trifásica (440 V e 220 V, 60 Hz). 

vi. A altura livre do V-door deve possibilitar a operação dos equipamentos de 
flexitubo conforme a Figura 4 – Altura livre do V-door e item 11.18.2.  

 
11.18.2. Para a operação com flexitubo, considerar as seguintes premissas (referência 
Figura 4 – Altura livre do V-door): 
 

i) Altura mínima do stick-up (segmento AC) de 18 m; 
ii) O ângulo limite de trabalho do flexitubo (α - alpha) deve estar entre 30° e 45°;  
iii) A distância de segurança mínima entre o V-door e o cabo do flexitubo (segmento 

BB’) deve ser de 2,0 m;  
iv) Para efeitos de dimensionamento, considerar as seguintes dimensões do carretel do 

flexitubo: 5,08 (C) x 2,59 (L) x 4,42 (A);  
v) A CONTRATADA deve ajustar a distância entre o nível da saída do cabo do flexitubo 

(ponto E) e o nível do deck de perfuração (ponto C).  
 

11.13 Vista Superior (Ilustrativo)

Torre

Mesa Rotativa Item 11.13.i

FlexiTubo

Legenda

Item 11.13.i

Item 11.13.ii

Item 11.13.iii

Item 11.13.ii (Carretel, Unidade Potência, etc).

Item 11.13.iii (Containers de apoio, 

cestas de ferramenta, etc).
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Figura 4 – Altura livre do V-door 

11.18.3. A torre principal ou auxiliar deve ter os seguintes olhais instalados no V-door: 
 

i. 01 (um) olhal certificado com capacidade de 15 mt para posicionamento das polias 
ou meias-luas utilizadas para descida de umbilical;  

ii. 02 (dois) olhais certificados com capacidade de 12 mt para posicionamento das 
polias ou meias-luas utilizadas para descida de cabos de controle de equipamentos 
submarinos. 

 
11.19. Equipamento de enroscamento e torque de coluna de produção/avaliação e 
DPR 
 
11.19.1. Do tipo Casing roughneck ou similar com as seguintes chaves hidráulicas com 
back-up e monitorador eletrônico de torque: 
 

i. Mandíbulas para os DPR 6 5/8" com capacidade mínima útil de torque de 35.000 lb.pé; 
ii. Mandíbulas para os tubos de produção 7”, 6 5/8”, 5 ½”, 4 ½” e 3 ½”, com capacidade 

mínima útil de torque de 2.500 lb.pé; 
iii. Sistema de enroscamento específico para os tubos de produção em metalurgia especial, 

com mandíbulas de 7”, 6 5/8”, 5 ½”, 4 ½” e 3 ½”, com capacidade mínima útil de torque 
de 2.500 lb.pé. Devem ser providos elementos que permitam o enroscamento sem 
danificar a superfície dos tubos de produção, como por exemplo: mordentes de baixa 
penetração (máximo 0,008") e com materiais não ferrosos; 

iv. O monitorador eletrônico de torque deve permitir a parada automática do enroscamento 
em casos que atinja o torque ótimo prematuramente. Além disso, deve ser oferecido 
sistema gráfico baseado na contagem do número de voltas e que alerte em casos que 
o perfil de enroscamento esteja fora do perfil padrão previsto pelo fabricante da rosca. 
O sistema deve possibilitar a geração, em tempo real, dos gráficos dos torques das 



  
Convite nº , Contrato nº , Contrato SAP nº  

 

 Página 78 de 110 

O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem expressa 

autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades 

cabíveis. 

conexões. No final da operação deve ser entregue ao fiscal da PETROBRAS um 
relatório com todos os gráficos das conexões realizadas; 

v. Devem ser previstos um sistema na torre principal e um sistema na torre auxiliar. 
 
11.20. Dispositivo de circulação simplificado 
 
11.20.1. Do tipo side entry sub ou similar, para operações de bombeio de fluidos para o 
poço e acesso para operações through tubing: 
 

i. O dispositivo pode ser fornecido em conjunto único ou modulável a partir de outros 
componentes. Caso seja modulável, deve ser possível prepará-lo em operação off-line; 

ii. Deve ser dimensionado para suportar 400 mt de tração e 10.000 psi de pressão interna 
simultaneamente; 

iii. Deve possibilitar bombeios de fluidos variados isentos de sólidos (inclusive fluidos 
ácidos) com vazões de até 25 bpm; 

iv. O conjunto completo deve possuir diâmetro interno de 5”, com drift mínimo de 4 7/8”; 
v. Deve possuir um acesso lateral para bombeio, com a conexão voltada para baixo 

(curva). A conexão nesta extremidade deve ser do tipo WECO 3” fig. 1502. Este 
elemento deve suportar no mínimo o peso de uma linha metálica flexível (coflexip) de 3” 
com 15 metros de extensão; 

vi. Deve possuir uma válvula acima e outra abaixo da saída lateral, com capacidade para 
vedação em ambos os sentidos. Estas válvulas devem possuir atuação mecânica ou 
hidráulica. Caso possuam atuação hidráulica, devem ser do tipo fail as is e possuir 
mecanismo de override tanto para abertura, como para fechamento; 

vii. Deve possuir conexão API 6 5/8” FH pino na sua extremidade inferior para conexão na 
coluna de DPR (item 12.3); 

viii. Deve possuir pescoço no topo com perfil 6 5/8” / API 18 graus, com comprimento livre 
suficiente para instalação de elevador automatizado da UNIDADE (item Erro! Fonte de 
referência não encontrada.) e elevador de braços estendidos (item 11.13.2.3); 

ix. Deve ser fornecido crossover de 6 5/8” FH pino (ou outra conexão utilizada no topo do 
dispositivo) para 8 ¼”-6 Stub Acme-2G (ID 5”) para viabilizar montagem de 
equipamentos de arame acima do dispositivo, conforme Tabela 3 – Subs de Perfuração 
e Completação. 

 
12. COLUNAS E ACESSÓRIOS DE PERFURAÇÃO / COMPLETAÇÃO 
 
12.1.  Coluna de Assentamento de Revestimentos 

 
12.1.1.  [2.000 a 2.500] m de drill pipes de OD 6 5/8", peso nominal mínimo de 50,46 lb/pé, 
conexão 6 5/8", grau mínimo V-150 (ou equivalente), com capacidade de tração mínima de 
1.500.000 lbf, slip crushing mínimo de 1.400.000 lbf, espessura mínima de parede de 95% 
(RBW - Remanining Body Wall) da espessura nominal, range III, tool joint com máximo OD 
nominal de 8 ½” e mínimo ID de 3 ½”, recobrimento interno plástico (IPC TK34XT ou 
similar), make and break, coluna 100 % inspecionada e certificada com protetores plásticos 
de rosca. 
 
12.1.2. A coluna de assentamento deve ter conexão com duplo espelho (selo) e possuir 
geometria interna que impeça a formação de anel interno de cimento. 
 



  
Convite nº , Contrato nº , Contrato SAP nº  

 

 Página 79 de 110 

O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem expressa 

autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades 

cabíveis. 

12.1.3. A CONTRATADA deve ter um plano de inspeção / limpeza da coluna de 
assentamento para verificar e evitar que coluna suja / contaminada com cimento ocasione 
falha nas operações. 
 
12.2.  Colunas de Perfuração 
 
[A critério da PETROBRAS poderão ser solicitadas uma ou mais colunas das listadas 
abaixo, com alteração do comprimento de cada coluna] 
 
12.2.1. 4.000 m de drill pipes de OD 6 5/8", peso nominal de 34 lb/pé, Grau S-135 (mínimo), 
com espessura mínima de parede de 95% (RBW) da espessura nominal, upset interno e 
externo com smooth hard face (casing friendly), range III, tool joint com máximo OD nominal 
máximo de 8 ½” e mínimo ID de 4", conexão e corpo do tubo com capacidade de tração 
mínima de 1.000.000 lbf na condição premium, mínimo make up torque de 50.000 pé.lbf, 
capacidade a torção do tool joint de 90.000 pé.lbf, recobrimento interno plástico (IPC 
TK34XT ou similar), make and break, coluna 100% inspecionada e certificada com 
protetores plásticos de rosca, slip crushing mínimo 1.000 klbf, capacidade mínima do ombro 
de elevação (elevator shoulder) de 1.000 klbf. 
 
12.2.2. 5.000 m de drill pipes de OD 5 7/8",  peso nominal de 23,4 lb/pé, Grau V-150, com 
espessura mínima de parede de 95% (RBW) da espessura nominal, upset interno e externo 
com smooth hard face (casing friendly), range III, tool joint com máximo OD nominal máximo 
de 7" e mínimo ID de 4", conexão e corpo do tubo com capacidade de tração mínima de 
740.000 lbf na condição premium, mínimo make up torque de 45.000 pé.lbf, mínima 
capacidade a torção do tool joint de 80.000 pé.lbf, recobrimento interno plástico (IPC 
TK34XT ou similar), make and break, coluna 100% inspecionada e certificada com 
protetores plásticos de rosca, slip crushing mínimo 700 klbf, capacidade mínima do ombro 
de elevação (elevator shoulder) de 800 klbf. 
 
12.2.3. 2.000 m de drill pipes de OD 5 7/8", peso nominal de 26,3 lb/pé, Grau V-150, com 
espessura mínima de parede de 95% (RBW) da espessura nominal, upset interno e externo 
com smooth hard face (casing friendly), range III, tool joint com máximo OD nominal máximo 
de 7" e mínimo ID de 4", conexão e corpo do tubo com capacidade de tração mínima de 
840.000 lbf na condição premium, mínimo make up torque de 45.000 pé.lbf, mínima 
capacidade a torção do tool joint de 80.000 pé.lbf, recobrimento interno plástico (IPC 
TK34XT ou similar), make and break, coluna 100% inspecionada e certificada com 
protetores plásticos de rosca, slip crushing mínimo 800 klbf, capacidade mínima do ombro 
de elevação (elevator shoulder) de 800 klbf. 

 
12.2.4. Os itens 12.2.2 e 12.2.3 devem ser configurados de forma a evitar erros de 
montagem, podendo utilizar conexões diferentes ou marcação por grooves nos tool joints. 
Caso seja feita opção por conexões diferentes, a diferença entre os tool joints não deve ser 
superior a ¼”, para evitar necessidade de troca de Bearing Assembly em operações com 
MPD (Anexo I – Seção H). 

 
12.2.5. 5.000 m de drill pipes de OD 5 ½”, peso nominal de 21,9 lb/pé, Grau V-150, com 
espessura mínima de parede de 95% (RBW) da espessura nominal, upset interno e externo 
com smooth hard face (casing friendly), range III, tool joint com máximo OD nominal máximo 
de 6 5/8" e mínimo ID de 4", conexão e corpo do tubo com capacidade de tração mínima 
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de 680.000 lbf na condição premium, mínimo make up torque de 40.000 pé.lbf, mínima 
capacidade a torção do tool joint de 80.000 pé.lbf, recobrimento interno plástico (IPC 
TK34XT ou similar), make and break, coluna 100% inspecionada e certificada com 
protetores plásticos de rosca,  capacidade mínima do ombro de elevação (elevator 
shoulder) de 680 klbf. 
 
12.2.6. 1.500 metros de drill pipes de 3 ½”, peso nominal 15,5 lb/pé, Grau S-135 (mínimo), 
com espessura mínima de parede de 95% (RBW) da espessura nominal, upset externo com 
smooth hard face (casing friendly), range II ou III, tool joint com máximo OD nominal máximo 
de 4 ¾” e mínimo ID de 2,4", corpo do tubo com capacidade de tração mínima de 450.000 
lbf na condição premium, mínimo make up torque de 10.000 pé.lbf (na condição premium), 
recobrimento interno plástico (IPC TK34XT ou similar), make and break, coluna 100% 
inspecionada e certificada com protetores plásticos de rosca. 

 
12.2.7. As colunas de perfuração deste contrato poderão ser utilizadas como coluna de 
assentamento, quando a PETROBRAS considerar cabível esta opção. 
 
12.3.  Coluna de DPR 
 
12.3.1. [2.000 a 2.500] metros de drill pipes de OD 6 5/8", peso nominal de 40,0 lb/pé, 
conexão 6 5/8" FH, Grau S-135 (mínimo), com espessura mínima de parede de 95% (RBW) 
da espessura nominal, upset interno e externo com smooth hard face (casing friendly), 
range III, tool joint com máximo OD nominal de 8 ½” e mínimo ID de 5", mínimo make up 
torque de 44.000 klb*ft (na condição premium), conexão com capacidade de tração mínima 
de 1.310 klbf, mínima capacidade a torção do tool joint de 70.000 lbf.ft (classe premium), 
make and break, coluna 100% inspecionada e certificada com protetores plásticos de rosca, 
slip crushing mínimo 950 klb, capacidade mínima do ombro de elevação (elevator shoulder) 
de 1.000 klbf. 
 
12.3.1.1. Como esta coluna será utilizada em substituição à coluna de DPR (excluindo-se 
operações envolvendo fluxo de hidrocarbonetos do poço), deve-se garantir um ID mínimo 
de 5" para permitir a instalação de coletor de detritos e/ou plug do tubing hanger (TH). 
 
12.3.1.2. A coluna de DPR deste contrato poderá ser utilizada como coluna de 
assentamento, quando a PETROBRAS considerar cabível esta opção. 
 
12.4. Subs e Pup Joints 
 
12.4.1. A UNIDADE deve possuir todos os subs e reduções necessários para compor as 
colunas com as ferramentas pertencentes à UNIDADE, inclusive para garantir a 
compatibilidade com as colunas solicitadas nos itens 12.1, 12.2 e 12.3 com os demais 
elementos de coluna solicitados neste Anexo I – seção A. 
 
12.4.2. A UNIDADE deve fornecer, no mínimo, 02 (duas) unidades cada de pup joints das 
colunas solicitadas nos itens 12.1, 12.2 e 12.3  com comprimentos de 5 pés, 10 pés, 15 
pés e 20 pés. 
 
12.5. Tubulares pesados 
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[Os tubulares pesados poderão ser ajustados conforme as colunas do item 12.2] 
 
12.5.1. Comandos – Drill Collars (DC) 
 

i. 20 (vinte) DC 9 ½” x 7” 5/8” REG, com pescoço para elevador. 
ii. 24 (vinte e quatro) DC 8” ou 8 ¼” x 6 5/8” REG, com pescoço para elevador. 
iii. 30 (trinta) DC 6 ¾” x NC50, com pescoço para elevador. 
iv. 22 (vinte e dois) DC 4 ¾” x NC38, make up torque mínimo de 10.000 lb.ft. 
v. Os comandos devem ser espiralados e com recessos para elevador e cunha. 

 
12.5.2. Heavy Weight Drill Pipe (HWDP) 
 

i. 30 (trinta) HWDP 6 5/8” OD, com as mesmas características e conexão da coluna de 
DP 6 5/8” OD fornecida no item 12.2.1. 

ii. 30 (trinta) HWDP 5 7/8” OD, com as mesmas características e conexão da coluna de 
DP 5 7/8” OD fornecida nos itens 12.2.2 e 12.2.3. 

iii. 30 (trinta) HWDP 5 ½” OD, com as mesmas características e conexão da coluna de 
DP 5 ½” OD fornecida no item 12.2.5. 

iv. 16 (dezesseis) HWDP 3 ½” OD, com as mesmas características e conexão da coluna 
de DP 3 ½” OD fornecida no item 12.2.6. 

 
12.5.3. Short Drill Collars (SDC) 
 

i. 03 (três) SDC 9 ½” x 7 5/8” REG de comprimentos 5’, 10’ e 15’ (dois de cada). 
ii. 02 (dois) SDC 8” ou 8” ¼” x 6 5/8’ REG de comprimentos 5’, 10’ e 15’ (dois de cada). 
iii. 02 (dois) SDC 6 ¾” x NC50 comprimentos 5’, 10’ e 15’ (dois de cada). 
iv. 02 (dois) SDC 4 ¾” x NC38 comprimentos 5’, 10’ e 15’ (dois de cada). 
v. Os comandos devem ser espiralados e com recessos para elevador e cunha. 

 
12.6. Bit subs 
 
[Os bit subs poderão ser ajustados conforme as colunas do item 12.2] 
 

i. 02 (dois) bit subs de 9 ½” OD, 7 5/8” REG cx X 7 5/8” REG cx, com alojador para float 
valve. 

ii. 02 (dois) bit subs de 8” ou 8 ¼” OD, 6 5/8” REG cx X 6 5/8” REG cx, com alojador 
para float valve. 

iii. 02 (dois) bit subs de 6 ¾” OD, 4 ½” REG cx X NC50 cx, com alojador para float valve. 
iv. 02 (dois) bit subs de 4 ¾” OD, 3 ½” REG cx X NC38 cx, com alojador para float valve. 
 
12.7. Jogos completos de float valves 
 
[Os jogos completos de float valves poderão ser ajustados conforme as colunas do item 
12.2] 
 

i. 01 (um) com furo central para 9 ½”. 
ii. 01 (um) com furo central para 8” ou 8 ¼”. 
iii. 01 (um) com furo central para 6 ¾”. 
iv. 01 (um) com furo central para 4 ¾”. 
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12.8. Manifold portátil e acessórios para operações de completação, avaliação e 
workover 

 
12.8.1. Características técnicas do manifold portátil e acessórios 
 
12.8.1.1. Todos os equipamentos devem possuir certificados de inspeção anual.  As linhas 
chicksan e respectivos acessórios devem ser adequados para trabalho com H2S. Todos os 
equipamentos descritos nos subitens a seguir e que têm contato com fluidos produzidos e 
injetados no poço devem, exceto quando explicitamente especificado no texto individual de 
cada item, manter sua integridade e vedação para qualquer repetição e combinação das 
operações descritas nos itens 17.1.2 a 17.1.9, dentro do range de temperatura de 32 °F a 
212 °F. 
 
12.8.2. Manifold portátil 
 
12.8.2.1. 01 (um) manifold portátil para entrada de linhas e alinhamentos diversos 
conforme desenho no Anexo I – Seção E/3 e características abaixo:  
 

i. Permitir entradas e alinhamentos da Unidade de Nitrogênio, Unidade de Bombeio, 
Unidade de Bombeio de Alta Pressão (Anexo I – Seção J), standpipe manifold, planta 
de processamento primário, bore de produção e bore de anular de SFT, barco de 
estimulação, retorno para peneiras, etc.; 

ii. Sensores de pressão nas linhas de acesso ao bore de produção e anular, com 
respectivas mangueiras e manômetros, com o objetivo de monitorar as pressões 
durante operações diversas de completação e workover (indução de surgência com 
nitrogênio, acidificação, teste de produção/formação, amortecimento do poço, etc.); 

iii. Os equipamentos devem permitir o posicionamento dos manômetros em frente à 
cabine do sondador, de forma que este possa acompanhar as operações em 
andamento; 

iv. As válvulas e derivações do manifold devem ser intercambiáveis com os demais 
acessórios do item 12.8.3 que devem ser fornecidos. 

 
12.8.3. Acessórios 
 

i. Linhas rígidas integrais do tipo chicksan (não serão aceitas do tipo rosqueadas) 2" 
WECO fig. 1502. Quantidade: 150 metros. 

ii. Loop articulado com swivel para linha chicksan 2" WECO fig. 1502. Quantidade: 5 
unidades. 

iii. Curva/joelho rígida para linha chicksan 2" WECO fig. 1502. Quantidade: 10 unidades. 
iv. Válvula tipo Low Torq, 2" WECO fig. 1502. Quantidade: 8 unidades. 
v. Derivação em Y, 2" WECO fig. 1502, com conexão macho na "perna" do Y e fêmea 

nas outras duas extremidades. Quantidade: 4 unidades. 
vi. Derivação em T, 2" WECO fig. 1502, com conexão macho em duas entradas do T, 

sendo uma delas a saída lateral. A outra conexão deve ser fêmea. Quantidade:  4 
unidades. 

vii. Crossover 1" (fêmea) x 2" WECO fig. 1502 (macho). Quantidade: 2 unidades. 
viii. Crossover 2" (fêmea) x 3" WECO fig. 1502 (macho). Quantidade:  2 unidades. 
ix. Crossover 3" (fêmea) x 4" WECO fig. 1502 (macho). Quantidade:  2 unidades. 
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x.  Crossover 2" macho x 2" macho WECO fig. 1502. Quantidade:  5 unidades 
xi. Crossover 2" fêmea x 2" fêmea WECO fig. 1502. Quantidade:   5 unidades 
xii. Crossover 2" WECO fig. 1502 (macho) x 2" WECO fig. 2202 (conforme os 

equipamentos da UNIDADE que contenham conexão 2" WECO fig. 2202 especificadas 
no item 10). Quantidade 3 unidades. 

xiii. Crossover 3" WECO fig. 1502 (macho) x 3" WECO fig. 2202 (conforme os 
equipamentos da UNIDADE que contenham conexão 2" WECO fig. 2202 especificadas 
no item 10). Quantidade 2 unidades. 

xiv. Crossover 2" WECO fig. 2202 (macho) x 2" WECO fig. 1502 (fêmea) para conexão de 
coflexip 2" com conexão WECO fig. 1502. Quantidade: 2 unidades. 

xv. Crossover 2" WECO fig. 2202 (macho) x 3" WECO fig. 1502 (fêmea) para conexão de 
coflexip 3" com conexão WECO fig. 1502. Quantidade: 2 unidades. 

xvi. Crossover 1" macho x 1" macho WECO fig. 1502. Quantidade:  2 unidades. 
xvii. Crossover 3" fêmea x 3" fêmea WECO fig. 1502. Quantidade:  2 unidades. 
xviii. Crossover 4" fêmea x 4" fêmea WECO fig. 1502. Quantidade:  2 unidades. 
xix. Tampão 2" WECO fig. 1502 macho. Quantidade:  2 unidades. 
xx. Tampão 2" WECO fig. 1502 fêmea. Quantidade:  2 unidades. 
xxi. Test plug 2" WECO fig. 1502 macho x 1/2" NPT caixa. Quantidade:  2 unidades 
xxii. Mangueira flexível 2" WECO fig. 1502 com 20 m de extensão para trabalho com 10.000 

psi, exclusiva para operações de completação. Fluidos a serem bombeados: água do 
mar, fluido de completação, diesel e MEG. Esta mangueira não será utilizada para 
acidificação, produção de hidrocarbonetos ou operações de cimentação.  Quantidade:  
4 unidades. 

 
13. SUBS DE PERFURAÇÃO/COMPLETAÇÃO 
 
13.1. Relação de Subs 
 
[A relação de sub poderá ser ajustada conforme as colunas do item 12.2 e os tubulares do 
item 12.5] 
 
13.1.1. A UNIDADE deve possuir no mínimo os seguintes subs de perfuração/completação, 
em condições de operação, novos, e segundo as normas API: 
 

SUBS DE PERFURAÇÃO / COMPLETAÇÃO 
CAIXA PINO CAIXA PINO QUANTIDADE 

7 5/8” REG - 7 5/8” REG - 2 

- 7 5/8” REG 6 5/8” REG - 3 

- 6 5/8” REG NC50 - 2 

- 6 5/8” REG DP CON. - 2 

6 5/8” REG - 6 5/8” REG - 2 

4 ½” REG - NC50 - 2 

- 7 5/8” REG - 7 5/8” REG 1 

- 6 5/8” REG - 6 5/8” REG 1 

- NC50 - NC50 2 
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SUBS DE PERFURAÇÃO / COMPLETAÇÃO 
CAIXA PINO CAIXA PINO QUANTIDADE 

- DP CON. - DP CON. 2 

7 5/8” REG - 6 5/8” REG - 2 

6 5/8” REG - NC50 - 2 

6 5/8” REG - DP CON. - 2 

6 5/8” REG - - NC50 2 

6 5/8” REG - - DP CON. 2 

- 7 5/8” REG - 6 5/8” REG 1 

7 5/8” REG - - 6 5/8” REG 1 

NC50 - - 6 5/8” REG 2 

DP CON. - - 6 5/8” REG 2 

- 6 5/8” REG - 4 ½” REG 3 

NC50 - NC50 - 2 

DP CON. - DP CON. - 2 

NC50 - - DP CON. 2 

DP CON. - - NC50 2 

NC50 - - NC38 3 

DP CON. - - NC38 3 

- NC50 NC38 - 2 

- DP CON. NC38 - 2 

NC50 - - 4 ½” REG 2 

DP CON. - - 4 ½” REG 2 

NC50 - - 3 ½” REG 2 

DP CON. - - 3 ½” REG 2 

3 ½” REG - NC38 - 2 

- 4 ½” REG - NC50 2 
 4 ½” REG - DP CON. 2 

- 3 ½” REG - NC38 2 

- 3 ½” REG NC38 - 2 

- NC50 4 ½” EU - 2 

- DP CON. 4 ½” EU - 2 

6 5/8” FH  -  - NC50 4 

NC50  -  - 6 5/8” FH 2 

6 5/8” FH  -  - 6 5/8” REG 05* 

6 5/8” REG  -  - 6 5/8” FH 04* 

3 ½” EU   -  - NC38 2 
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SUBS DE PERFURAÇÃO / COMPLETAÇÃO 
CAIXA PINO CAIXA PINO QUANTIDADE 

NC38  -  - 3 ½” EU 2 

NC50  -  - 4 ½” VAM 
TOP 

2 

NC50  -  - 5 ½” VAM 
TOP 

2 

NC50  -  - 6 5/8” VAM 
TOP 

2 

DP CON.  -  - 
4 ½” VAM 

TOP 2 

DP CON.  -  - 
5 ½” VAM 

TOP 2 

DP CON.  -  - 
6 5/8” VAM 

TOP 2 

5 ½” FH   NC50 2 

NC50   5 ½” FH 2 

DP CON.   5 ½” FH 2 

5 ½” FH   DP CON. 2 

 DP CON. 
8 ¼”-6 Stub 

Acme-2G (ID 5”)  2 

 DP CON. 
4 7/8”-6 Stub 

Acme-2G (ID 3 
¾”) 

 2 

 DP CON. 6 5/8” FH (ID 3 
¾”) 

 2 

 NC50 6 5/8” FH (ID 3”)  3 

 
6 5/8” FH (ID = 

3”) NC50  2 

Tabela 3 – Subs de Perfuração e Completação 

 
13.2. Observações sobre a relação de Subs 
 
13.2.1. DP CON. se refere à rosca do conector, caixa ou pino, correspondente aos 
utilizados nas colunas dos itens 12.1, 12.2 e 12.3. 
 
13.2.2. A UNIDADE deve possuir, além dos subs e das reduções acima, todos aqueles 
necessários para compor as colunas com ferramentas pertencentes à UNIDADE, inclusive 
para garantir a compatibilidade com as colunas do item 12 com os demais elementos de 
coluna solicitados neste Anexo I – Seção A. 

 
13.2.3. Os subs DP CON pino x 4 ½” EU caixa devem ter diâmetro interno mínimo de 4”. 

 
13.2.4. Os subs DP CON caixa x (4 1/2"; 5 1/2"; 6 5/8") VAM TOP pino devem ter diâmetro 
interno mínimo de 4”. 
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13.2.5. Os subs de NC50 pino x 4 ½” EU caixa deve ter diâmetro interno mínimo de 3”. 

 
13.2.6. Os subs de NC50 caixa x (4 1/2"; 5 1/2"; 6 5/8") VAM TOP pino devem ter diâmetro 
interno mínimo de 3”. 
 
13.2.7. Os crossovers (XO) assinalados com (*) na coluna “Quantidade” devem possuir as 
mesmas propriedades e a mesma resistência a tração dos tubos do item 12.3. 

 
13.2.8. Os crossovers (XO) devem possuir o máximo ID possível, sendo no mínimo igual 
ao elemento de menor diâmetro ao qual ele pode ser conectado. 

 
13.2.9. Os crossovers (XO) 6 5/8" REG pino x DP CON. caixa devem ter comprimento que 
permita o fechamento de pelo menos uma gaveta de tubos do BOP quando realizada a 
operação de assentamento de revestimento utilizando ferramenta de assentamento. A 
altura de referência entre a conexão da ferramenta de assentamento e o topo do alojador 
de alta pressão é de aproximadamente 1,5 m. 
 
14. ACESSÓRIOS PARA MANUSEIO DE COLUNA 
 
14.1. Jogos de chaves flutuantes 

 
14.1.1. Com mandíbulas e acessórios para atender as seguintes condições: 
 
14.1.1.1. Diâmetros maiores ou iguais a 3 ½” e menores ou iguais a 9 ½”, com capacidade 
de torque até 30.000 lb.pé, com sensores de torque. 
 
14.1.1.2. Diâmetros maiores ou iguais a 3 ½” e menores ou iguais a 9 ½”, com capacidade 
de torque até 100.000 lb.pé, com sensores de torque. 
 
14.1.1.3. Diâmetros maiores ou iguais a 6” e menores ou iguais a 9 ½”, com capacidade 
de torque até 200.000 lb.pé, com sensores de torque. 

 
14.2. Chave pneumática (Drill Pipe Spinner)  

 
14.2.1. Para as colunas de perfuração do itens 12.1 , 12.2 e 12.3, podendo estar integrada 
ao equipamento do item 11.16. 
 
14.3. Elevadores hidráulicos ou pneumáticos 
  
14.3.1. Para os seguintes tubulares e conexões e conforme as capacidades de carga 
citadas: 
 
14.3.1.1. Coluna de Produção, capacidade de carga (mínima) para 500 klbs: 

i. 3 ½” VAM TOP → conexão com luva retangular sem external upset; 
ii. 4 ½” VAM TOP → conexão com luva retangular sem external upset; 
iii. 5 ½” VAM TOP → conexão com luva retangular sem external upset; 
iv. 6 5/8" VAM TOP → conexão com luva retangular sem external upset; 
v. 7" VAM TOP → conexão com luva retangular sem external upset. 
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14.3.1.2. Coluna de avaliação com capacidade de carga (mínima) para 750 klbs: 5", 26,7 
ppf, Hydrill 563 com conexão com luva retangular sem external upset.  
 
14.3.1.3. Coluna de avaliação com capacidade de carga (mínima) para 500 klbs: 3 ½”, 
HYDRILL 563, com conexão com luva retangular sem external upset. Pode ser utilizado o 
elevador do item 14.3.1.1. 
 
14.3.1.4. Colunas de perfuração dos itens 12.1, 12.2 e 12.3 com capacidade compatível 
com a máxima profundidade contratual dos poços (500 mt no mínimo). 
 
14.3.1.4.1.Para a coluna do o item 12.1, o elevador deve ser hidráulico de acionamento 
remoto, completo e capacidade mínima de 650 mt. 
 
14.3.1.5. Todos os elevadores do item 14.3 devem ter indicador de luva remoto para evitar 
que fechem nas luvas. 
 
14.4. Aranha (buffle plate) 
 
14.4.1. Para conexão dos comandos especificados no item 12.5.1, sendo duas para cada 
conexão. 
 
14.5. Chave de brocas tricônicas 
 
14.5.1. 01 (uma) para cada diâmetro: 36", 28", 26”, 18 1/8", 17 ½”, 16”, 14 ¾”, 12 ¼”, 9 ½”, 
9”, 8 ½”, 6 1/8”, 6” e 5 7/8”. 
 
14.6. Cunhas para as colunas de trabalho 
 
14.6.1. Manual tipo longa para as colunas de perfuração dos itens 12.1, 12.2 e 12.3. 
Quantidade: 02 (duas) unidades para cada tipo de tubulação. 
 
14.6.2. Manual tipo longa para 3 ½”, 4 ½”, 5", 5 ½”, 5 7/8” e 6 5/8". Quantidade: 01 (uma) 
un para cada diâmetro (ou adaptável). 
 
14.6.3. Manual tipo longa para 3 ½”, 4 ½”, 5", 5 ½”, 5 7/8” e 6 5/8" que não possuem "aba 
de proteção" para permitir a passagem de cabos e umbilicais. Quantidade: 01 (uma) un 
para cada diâmetro (ou adaptável). 
 
14.6.4. As cunhas devem ser próprias para trabalhos offshore, onde sofrem de cargas 
dinâmicas e capacidade para 350 mt (modelo SDHL da NOV ou similar). 
 
14.6.5. Cunha automática para os mesmos diâmetros dos itens 14.6.1 e 14.6.2 para 350 
mt. 
 
14.6.6. Cunha hidráulica, acionamento remoto a partir da cabine do sondador, completa, 
capacidade mínima de 750 mt, compatível com o item 12.1. (Sugestão de modelos: sistema 
XP-1000 ou PS-495). 
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14.6.7. Cunha manual tipo longa para os comandos do item 12.5.1: 02 (duas) para cada. 
 
14.7.  Colar de segurança para comandos 
 
14.7.1. Para os comandos do item 12.5.1: um por diâmetro (ou adaptável). 
Preferencialmente pneumático para evitar uso de marreta. 
 
14.8.  Elevadores para comandos 
  
14.8.1. Elevadores para comandos do item 12.5.1 com capacidade mínima de 100 mt: 02 
(duas) unidades de cada. 
 
14.9. Limpador para drill pipes (Pipe Wipers) 
 
14.9.1.  Limpador para as colunas de perfuração dos itens 12.1, 12.2 e 12.3: 03 (três) un 
de cada dimensão, permanentemente a bordo e em bom estado. 
 
14.10. Insert bowls para mesa rotativa 
 
14.10.1. Com diâmetro de passagem 2 3/8" a 10" OD e descrições abaixo. 
 

i. Devem ter rasgos para passagem de cabo / umbilical de tamanho de 2,5" x 4,3".  
ii. Deve ser bipartido. O rasgo do item anterior deve ser feito fora da junção das peças 

do insert bowl. 
 
14.11. Jogo de calibres API SPEC 7 
 
14.11.1. Para os diâmetros das brocas 36", 28", 26”, 18 1/8", 17 ½”, 16”, 14 ¾”, 12 ¼”, 9 
½”, 9”, 8 ½”, 6 1/8”, 6” e 5 7/8”: 01 (uma) un de cada. 
 
14.12. Gabaritos de tubos 
 
14.12.1. Gabaritos de tubos com pescoço de pescaria para wire line, com os seguintes 
diâmetros (duas un de cada): 2", 2 1/8", 2 1/4", 2 3/8", 2 1/2", 2 3/4", 2 7/8", 3", 3 1/2", 3 
3/4", 3 7/8", 3,795”, 4,545” e 5,666”. 
 
14.12.2. Gabaritos, em teflon, para a coluna de DPR do item 12.3, com pescoço de 
pescaria para wire line, com diâmetros os seguintes diâmentros, 02 (duas) unidades de 
cada: 3,9” e 1,95”. 
 
14.13. Equipamentos para BHA de jateamento 
 
14.13.1. Mesa auxiliar, cunha e bucha de 9 ¾” para descida do BHA de jateamento. 
 
14.14. Braços para Elevadores 
 
14.14.1. 02 (dois) braços adequados para os elevadores de coluna de produção de 3 ½” 
EU, com capacidade de 100 mt e para diâmetro do olhal até 3” com folga, e de 4 ½” EU, 
com capacidade de 150 mt e para diâmetro de olhal até 4 ¼” com folga. 
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14.14.2. 02 (dois) braços com 6 m de comprimento e com capacidade para 350 st (175 st 
cada), para operações de manobras de descida de coluna de produção/avaliação e coluna 
de DPR (item 12.3). 
 
14.14.3. 02 (dois) braços adequados para elevadores do item 14.3 e dimensionados para 
500 mt de tração (250 mt  / cada). 
 
14.15. Baú de lama 
 
14.15.1.  Baú de lama compatível com as colunas do item 12 para operação com fluido 
de perfuração e/ou completação. 
 
15. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE PESCARIA 
 
[As ferramentas e acessóriso poderão ser ajustadas conforme as colunas dos itens 12.1, 
12.2, 12.3 e 12.512.2] 
 
15.1. Considerações Gerais 
 
15.1.1. A UNIDADE deve dispor das ferramentas e acessórios abaixo relacionados, bem 
como os necessários para pescar os tubulares fornecidos pela CONTRATADA (inclusive 
coluna cisalhada após hang-off), em boas condições operacionais, de acordo com as 
normas API (SPEC 7-2,A RP 7G-2) e com os sobressalentes mínimos recomendados pelos 
fabricantes. 
 
15.2. Overshots 
 
15.2.1. 01 (um) overshot BOWEN ou similar, série 150, 11 1/4" OD, tipo FS, PN C-12822, 
conexão 6 5/8" REG caixa, completo, com pelo menos 2 (duas) garras e respectivos Spiral 
grapple control, Mill controls e packers para cada um dos diâmetros: 9 5/8”, 9 1/2”, 9 3/8”, 
9 1/4”, 9 1/8", 9", 8 7/8", 8 3/4", 8 5/8", 8 1/2”, 8 3/8", 8 1/4”, 8 1/8", 8”, 7 7/8”, 7 3/4”, 7 5/8”, 
7 1/2", 7 3/8", 7 1/4", 7 1/8", 7” , 6 7/8", 6 3/4”, 6 5/8”, 6 1/2”, 6 3/8", 6 1/4", 6 1/8", 6", 5 7/8”, 
5 3/4", 5 5/8", 5 1/2” e 5 3/8" e os seguintes acessórios: 
 

i. Extension subs com comprimentos de 42” e 60"; 
ii. Oversize guide 11 ¼ x 15”; 
iii. Oversize guide 11 ¼ x 18”; 
iv. Oversize guide 11 ¼ x 21”; 
v. Oversize guide 11 ¼ x 26”; 
vi. Wall hook guide 42” long”; 
vii. Mill extensions e mill guides para 6 5/8”, 5 7/8, 5 ½”, 5”;  
viii. 11 ¼” Special Flat Bottom Long Guide W/ Solft Metal ON B (tamanho deve ser 

menor que distância entre a gaveta cisalhante e a gaveta de hang-off superior); 
ix. 11 ¼”  Special Flat Bottom Short Guide W/ Solft Metal ON B; 
x. 02 (dois) lock rings; 
xi. 02 (dois) spacers; 
xii. 01 (um) breakout clamp. 
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15.2.2. 01 (um) overshot BOWEN ou similar, série 150, 9 5/8” OD, Tipo FS, PN 264 
conexão 6 5/8” REG caixa, completo, com pelo menos 2 (duas) garras e respectivos Spiral 
Grapple Controls, Mill Controls e Packers para cada um dos diâmetros 8”, 7 7/8”, 7 3/4”, 7 
5/8”, 7 1/2”, 7 3/8”, 7 1/4”, 7 1/8”, 7”, 6 7/8”, 6 3/4”, 6 5/8”, 6 1/2”, 6 3/8”, 6 1/4”, 6 1/8”, 6”, 5 
7/8”, 5 3/4”, 5 5/8”, 5 1/2”, 5 3/8”, 5 1/4”, 5 1/8”, 5” e 4 7/8”, com os seguintes acessórios: 
 

i. Extension subs com comprimentos de 42” e 60"; 
ii. Oversize guide 9 5/8” x 15”; 
iii. Oversize guide 9 5/8” x 11”; 
iv. Wall hook guide 42” long; 
v. Mill Extensions para 6 5/8”, 5 7/8”, 5 1/2” e 5”;  
vi. Mill Guides para 6 5/8”, 5 7/8”, 5 1/2” e 5”;  
vii. 02 (dois) lock rings; 
viii. 02 (dois) spacers; 
ix. 01 (um) breakout clamp. 

 
15.2.3. 01 (um) overshot BOWEN ou similar, série 150, 8 7/8” OD, tipo SH, Oversized para 
9 1/8”, PN 9850, conexão NC50 cx, completo, com pelo menos 2 (duas) garras e respectivos 
Spiral Grapple Controls, Mill Controls e Packers para os 7 3/4”, 7 5/8", 7 1/2", 7 3/8”, 7 1/4", 
7 1/8", 7", 6 7/8”, 6 3/4”, 6 5/8”, 6 1/2”, 6 3/8”, 6 1/4”, 6 1/8”, 6”, 5 7/8”, 5 3/4”, 5 5/8”, 5 1/2”, 
5 3/8”, 5 1/4”, 5 1/8”, 5” e 4 7/8”, com os seguintes acessórios: 
 

i. Extension subs com comprimento de 42” e 60”; 
ii. Oversize guide 9 1/8” x 15”; 
iii. Oversize guide 9 1/8” x 11”; 
iv. Wall hook guide 42” long; 
v. Mill Extensions de 6 5/8”, 5 7/8”, 5 1/2" e 5”; 
vi. Mill Guides de 6 5/8”, 5 7/8”, 5 1/2"e 5”; 
vii. 02 (dois) lock rings; 
viii. 02 (dois) spacers; 
ix. 01 (um) breakout clamp. 

 
15.2.4. 01 (um) overshot BOWEN ou similar, série 150, 8 7/8” OD, tipo FS, PN C-5352 
conexão NC50 caixa, completo, com pelo menos 2 (duas) garras e respectivos Spiral 
Grapple Controls, Mill Controls e packers para os diâmetros 7 1/4”, 7 1/8”, 7”, 6 7/8”, 6 3/4”, 
6 5/8”, 6 1/2”, 6 3/8”, 6 1/4”, 5 7/8”, 5 3/4", 5 5/8”, 5 1/2”, 5 3/8”, 5 1/4”, 5 1/8”, 5” e 4 7/8” 
com os seguintes acessórios: 
 

i. Extension subs com comprimento de 42” e 60”; 
ii. Oversize guide 8 7/8” x 15”; 
iii. Oversize guide 8 7/8” x 11”; 
iv. Wall hook guide 42” long; 
v. Mill extensions de 6 5/8”, 5 7/8”, 5 1/2" e 5”; 
vi. Mill Guides de 6 5/8”, 5 7/8”, 5 1/2” e 5”; 
vii. 02 (dois) lock rings; 
viii. 02 (dois) spacers; 
ix. 01 (um) breakout clamp. 
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15.2.5. 01 (um) overshot BOWEN ou similar, série 150, 7 7/8" OD, Tipo SH Oversized para 
8 1/8”, PN C-5222, conexão NC50 caixa, completo, com pelo menos 2 (duas) garras, 
respectivos Spiral Grapple Controls, Mill Controls e Packers para os diâmetros: 6 3/4", 6 
5/8", 6 1/2", 6 3/8", 6 1/4", 6 1/8", 6", 5 7/8”, 5 3/4", 5 5/8", 5 1/2”, 5 3/8", 5 1/4", 5 1/8", 5", 4 
7/8”, 4 3/4”, 4 5/8”, 4 1/2”, 4 3/8”, 4 1/4”, 4 1/8”, 4", 3 7/8", 3 3/4”, 3 5/8", 3 1/2” e 3 3/8”, com 
os acessórios: 
 

i. Extension subs com comprimento de 42” e 60”; 
ii. Oversize guide 8 1/8” x 11 1/4”; 
iii. Wall hook guide 42” long; 
iv. Mill Extensions de 6 5/8”, 5 7/8” e 5 1/2"; 
v. Mill Guides de 6 5/8”, 5 7/8” e 5 1/2"; 
vi. 02 (dois) lock rings; 
vii. 02 (dois) spacers; 
viii. 01 (um) breakout clamp. 
 
15.2.6. 01 (um) overshot BOWEN ou similar, série 150, 5 ¾” OD, Tipo FS, PN 8975, 
conexão NC38 caixa, completo, com pelo menos 2 (duas) garras, respectivos Spiral 
Grapple Controls, Mill Controls e Packers para cada um dos diâmetros 4 3/4”, 4 5/8”, 4 1/2”, 
4 3/8”, 4 1/4”, 4 1/8”, 4", 3 7/8", 3 3/4”, 3 5/8", 3 1/2”, 3 3/8”, 3 1/4”, 3 1/8”, 3”, 2 7/8”, 2 3/4”, 
2 5/8”, 2 1/2”, 2 3/8”, 2 1/4”, 2 1/8” e 2”, com os seguintes acessórios: 

 
i. Extension subs com comprimentos de 42” e 60"; 
ii. Oversize guide 5 3/4” x 8 1/4”; 
iii. Wall hook guide 42” long; 
iv. Mill Extensions para 4 3/4”, 4 1/2”, 4 3/8” e 3 1/2”;  
v. Mill Guides para 4 3/4”, 4 1/2”, 4 3/8” e 3 1/2”; 
vi. 02 (dois) lock rings; 
vii. 02 (dois) spacers; 
viii. 01 (um) breakout clamp. 

 
15.2.7. Nos itens 15.2.1 a 15.2.6, os packers para as garras tipo basket terão que ser do 
tipo mill control packer. 
 
15.3. Fishing Bumper Subs 
 

i. 01 (um) fishing bumper sub BOWEN ou similar, 8” ou 7 ¾” OD, com 60” de stroke, 
conexão 6 5/8” REG caixa-pino; 

ii. 01 (um) fishing bumper sub BOWEN ou similar, 6 ¾” ou 6 ½” OD, com 60" de 
stroke, conexão NC50 caixa-pino; 

iii. 01 (um) fishing bumper sub BOWEN, ou similar, 4 ¾” OD, com 60" de stroke, 
conexão NC38 caixa-pino. 

 
15.4. Jars hidráulicos 
 

i. 01 (um) jar hidráulico BOWEN SUPER FISHING JAR TYPE II ou similar, size 8” 
ou 7 ¾” OD, conexão 6 5/8” REG cx-pin; for HP e HT; 

ii. 01 (um) jar hidráulico BOWEN SUPER FISHING JAR TYPE II ou similar, size 6 ¾” 
ou 6 ½” OD, conexão NC50 caixa-pino; for HP e HT; 
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iii. 01 (um) jar hidráulico BOWEN SUPER FISHING JAR TYPE II ou similar, 4 ¾” OD, 
conexão NC38 caixa-pino; for HP e HT. 

 
15.5. Aceleradores de Jar 
 

i. 01 (um) acelerador de jar (jar itensifier) BOWEN ou similar de 8” ou 7 ¾” OD, 
conexão 6 5/8” REG caixa-pino; for HP e HT; 

ii. 01 (um) acelerador de jar (jar itensifier) BOWEN ou similar de 6 ¾” ou 6 ½” OD, 
conexão NC50 caixa-pino; for HP e HT; 

iii. 01 (um) aceleradro de jar (jar itensifier) BOWEN ou similar, 4 ¾” OD, conexão 
NC38 caixa-pino; for HP e HT. 

 
15.6.  Juntas de Segurança 
 

i. 01 (uma) junta de segurança 8” ou 7 ¾” OD, conexão 6 5/8” REG caixa-pino, 
Baash-Ross, Bowen tipo auto lock ou similar; 

ii. 01 (uma) junta de segurança 6 ¾” ou 6 ½” OD, conexão NC50 caixa-pino, Baash 
Ross, Bowen tipo auto lock ou similar; 

iii. 01 (uma) junta de segurança 4 ¾” OD, conexão NC38 caixa-pino, Baash Ross, 
Bowen tipo auto lock ou similar. 

 
15.7.  Taper Taps 
 

i. 01 (um) taper tap 7 ¾” OD, conexão 6 5/8” REG caixa, range de agarramento: 
2 ½” a 6 ¼”; 

ii. 01 (um) taper tap 6 ½” OD, conexão NC50 caixa, range de agarramento: 1 7/8” 
a 4 ¾”; 

iii. 01 (um) taper tap 4 ¾” OD, conexão NC38 caixa, range de agarramento: 1 ¼” a 
3 ¾”. 

 
15.8.  Cesta de Circulação Reversa (Reverse Circulating Junk Basket) 
 

i. 01 (uma) cesta de circulação reversa BOWEN ou HOUSTON ENGINEERS 11” 
OD, PN 2690 ou similar, com acessórios; 

ii. 01 (uma) cesta de circulação reversa BOWEN ou HOUSTON ENGINEERS  7 
7/8” OD, PN 2567 ou similar, com acessórios; 

iii. 01 (uma) cesta de circulação reversa BOWEN ou HOUSTON ENGINEERS 5 ¾” 
OD, PN 2670 ou similar, com acessórios. 

 
15.9.  Junk Mills 

 
i. 01 (um) junk mill 14 ¾” OD, conexão 7 5/8” REG pino, tipo BOWEN Super Junk 

Mill ou similar; 
ii. 01 (um) junk mill 12” OD, conexão 6 5/8” REG pino, tipo BOWEN Super Junk 

Mill ou similar; 
iii. 01 (um) junk mill 8 ¼” OD, conexão” 4 ½” REG pino, tipo BOWEN Super Junk 

Mill ou similar; 
iv. 01 (um) junk mill 5 ¾” OD, conexão 3 ½” REG pino, tipo BOWEN Super Junk 

Mill ou similar. 
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15.10. Sub Cesta (Standard Junk Sub) 
 

i. 01 (um) junk sub 12 7/8” OD (no copo), conexão 7 5/8” REG box down - pin up;  
ii. 01 (um) junk sub 9 5/8” OD (no copo), conexão 6 5/8” REG box down - pin up; 
iii. 01 (um) junk sub 6 5/8” OD (no copo), conexão 4 ½” REG box down - pin up; 
iv. 01 (um) junk sub 5” OD (no copo), conexão 3 ½” REG box down - pin up. 

 
15.11. Magnetos 
 

i. 01 (um) magneto 16” OD, BOWEN ou similar, com conexão 7 5/8” REG pino; 
ii. 01 (um) magneto 11 ½” OD, BOWEN ou similar, com conexão 6 5/8” REG pino; 
iii. 01 (um) magneto 8" OD, BOWEN ou similar, com conexão NC50 pino; 
iv. 01 (um) magneto 5 ¾” OD, Bowen ou similar, com conexão NC50 pino. 

 
15.12. Estampador 
 

i. 01 (um) estampador 16” OD, BOWEN ou similar, com conexão 7 5/8” REG pino; 
ii. 01 (um) estampador 11 ½” OD, com conexão 6 5/8” REG pino; 
iii. 01 (um) estampador 8” OD, com conexão 4 ½” REG pino; 
iv. 01 (um) estampador 5 ¾” OD, com conexão 3 ½” REG pino. 

 
15.13. Canguru 
 

i. 01 (um) canguru 16" OD, com conexão 7 5/8" REG; 
ii. 01 (um) canguru 9 5/8" OD, com conexão 6 5/8" REG;  
iii. 01 (um) canguru 7” OD, com conexão NC50; 
iv. 01 (um) canguru 5 ½” OD, conexão NC50. 

 
15.14. Observações sobre as Ferramentas de Pescaria 
 
15.14.1. Os Fishing Bumper Subs, item 15.3, os Jars Hidráulicos, item 15.4, os 
aceleradores de Jar, item 15.5, e as Juntas de Segurança, item 15.6, devem possuir o 
mesmo diâmetro. 
 
15.14.2. Os Jars Hidráulicos, item 15.4, e os aceleradores de Jar, item 15.5, devem ser 
compatíveis entre si. 

 
15.14.3. Deve haver uma programação semestral de manutenção das ferramentas 
hidráulicas (Jars Hidráulicos, item 15.4, e aceleradores de Jar, item 15.5). 
 
15.14.4. A UNIDADE deve possuir material de tungstênio para enchimento dos 
equipamentos tipo MILL. 
 
16. FERRAMENTAS PARA MANOBRA DE REVESTIMENTOS E 

CIMENTAÇÃO DE POÇOS 
 
[As ferramentas para manobra de revestimentos e cimentação de poços poderão ser 
ajustadas conforme os diâmetros de revestimentos a serem utilizados em cada projeto] 
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16.1. Considerações Gerais  
 
16.1.1. A UNIDADE deve estar capacitada para operar a descida de revestimento nos 
diâmetros de 36”, 30”, 22”, 20”, 18”, 16”, 14”, 13 5/8”, 13 3/8”, 11 7/8”, 11 ¾”, 10 ¾”, 9 7/8”, 
9 5/8”, 7 5/8” e 7”, nas capacidades e equipamentos mínimos abaixo especificados, com 
equipamentos adequados ao layout da unidade e ainda utilizando facilidades e 
equipamentos que dispensem a necessidade de contato físico entre os operários e as 
juntas/equipamentos de manuseio do revestimento. 
 
16.2.  Elevadores do tipo porta lateral 
 
16.2.1. Elevadores do tipo Porta Lateral (side door) para os seguintes diâmetros e 
capacidades: 

 
i. 36”: 02 (duas) unidades; Capacidade mínima de 150 mt; 
ii. 30”: 02 (duas) unidades; Capacidade mínima de 150 mt; 
iii. 22”: 02 (duas) unidades; Capacidade mínima de 350 mt. 

 
16.2.1.1. Para o item 16.2.1 podem ser considerados equipamentos que exijam contato 
físico com operadores. 
 
16.2.2.  Elevadores do tipo Porta Lateral com atuação remota à distância, da cabine do 
sondador, hidráulico ou pneumático, tipo BX3, BX4 e/ou BX5, ou similar, dotado de atuador 
rotatório (Rotary Actuator) para os seguintes diâmetros e capacidades: 
 

i. 20”, 18”, 16”, 14”, 13 5/8”, 13 3/8”, 11 7/8” e 11 ¾”: 02 (duas) unidades para cada 
diâmetro; Capacidade mínima de 350 mt; 

ii. 10 ¾”, 9 7/8” e 9 5/8”: 02 (duas) unidades para cada diâmetro; Capacidade mínima 
de 350 mt; 

iii. 7 5/8” e 7”: 02 (duas) unidades; Capacidade mínima de 350 mt. 
 
16.2.2.1. Para o item 16.2.2, podem ser considerados elevadores do tipo Porta Lateral de 
diâmetro ajustável que atendam a todo o range de diâmentros dos subitens i, ii e iii. 
 
16.3. Elevadores Auxiliares 
  
16.3.1. Elevadores Auxiliares para os seguintes diâmetros e capacidades: 
 

i. 22”: 02 (duas) unidades; Capacidade mínima de 07 mt; 
ii. 20”, 18”, 16”, 14”, 13 5/8”, 13 3/8”, 11 7/8”, 11 ¾”, 10 ¾”, 9 7/8”, 9 5/8”, 7 5/8” e 7”: 

02 (duas) unidades para cada diâmetro; Capacidade mínima de 05 mt. 
 
16.3.1.1. São dispensáveis os elevadores do item 16.3.1 quando a UNIDADE possuir 
sistema de manuseio remoto próprio (operado remotamente, tipo Hydraulic Pick Up 
Elevator ou similar) para suspender tubulação sem utilização de elevadores auxiliares e de 
acordo com os diâmetros e capacidades informados. 
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16.4.  Insert bowls e cunhas manuais para revestimento 
 
16.4.1. Atendendo aos diâmetros de 36”, 30”, 22”, 20”, 18”, 16”, 14”, 13 5/8”, 13 3/8”, 11 
7/8”, 11 ¾”, 10 ¾”, 9 7/8”, 9 5/8”, 7 5/8” e 7”, com as capacidades de carga iguais à máxima 
encontrada em 16.2 ou 16.2.2 para cada diâmetro. 
 
16.5.  Colar de Segurança para revestimento 
 
16.5.1.  Atendendo aos diâmetros de 36”, 30”, 22”, 20”, 18”, 16”, 14”, 13 5/8”, 13 3/8”, 11 
7/8”, 11 ¾”, 10 ¾”, 9 7/8”, 9 5/8”, 7 5/8” e 7”. 
 
16.6. Equipamentos para descida de coluna de drill pipes (stinger)  
 
16.6.1. Mesa auxiliar, bucha e cunha manual para descida de coluna de drill pipes (stinger) 
de 5”, 5 ½”, 5 7/8” e 6 5/8” dentro de coluna de revestimento acunhado de 36”, 30”, 22”, 20”, 
18”, 16”, 14”, 13 5/8” e 13 3/8”. 
 
16.7.  Protetores infláveis para pinos de revestimento 
 
16.7.1. 03 (três) de cada um dos diâmetros seguintes: 22”, 20”, 18”, 16”, 14”, 13 5/8”, 13 
3/8”, 11 7/8”, 11 ¾”, 10 ¾”, 9 7/8”, 9 5/8”, 7 5/8” e 7”. 
 
16.8.  Gabaritos para revestimento 
 
16.8.1. Atendendo aos seguintes diâmetros: 12 ¼”, 10 5/8”, 9 ½”, 9 ¼”, 9”, 8 1/2”, 6 1/2”, 6 
3/8”, 6 1/8”, 6” e 5 7/8”. São necessárias duas (02) unidades para cada diâmetro de gabarito 
(drift). 
 
16.9. Guia para conexão de tubos (stabbing guides) 
 
16.9.1. Sendo necessárias duas (02) unidades de cada um dos ODs da luva dos casos 
abaixo: 

 
i. 18” (OD da luva: 18”); 
ii. 16” (OD da luva: 17” e 16”); 
iii. 14” (OD da luva: 14”); 
iv. 13 5/8” (OD da luva: 14,339”); 
v. 13 3/8” (OD da luva: 14,236”); 
vi. 11 7/8” (OD da luva: 11 7/8”); 
vii. 10 ¾” (OD da luva: 11,470 e 11,778”); 
viii. 9 7/8” (OD da luva: 11,01”); 
ix. 9 5/8” (OD da luva: 10,541” e 10,626”); 
x. 7 5/8” (OD da luva: 7,625”); 
xi. 7” (OD da luva: 7,742”). 

 
16.10. Elevadores tipo spider e cunhas para revestimento 
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16.10.1. Elevador tipo spider, pneumático ou hidráulico, acionamento remoto da cabine 
do sondador, completo, com capacidade mínima de 500 mt, com cunhas para 
revestimentos de 22”, 20"; 18” e 16”. Quantidade mínima: 01 (uma) unidade. 
 
16.10.2. Cunha tipo pneumática ou hidráulica, inserível na mesa rotativa (topo da mesma 
ao nível da mesa rotativa), tipo FMS/PS/RMS ou similar, acionamento remoto da cabine do 
sondador, completa, para no mínimo 500 mt de capacidade, com cunhas para 
revestimentos de 22”, 20",18” e 16”. Quantidade mínima: 01 (uma) unidade. 
 
16.10.3. Elevador tipo spider, pneumático ou hidráulico, acionamento remoto da cabine 
do sondador, completo, com capacidade mínima de 750 mt, com cunhas para 
revestimentos de 14”, 13 5/8”, 13 3/8”, 11 7/8”, 11 ¾”, 10 ¾”; 9 7/8”, 9 5/8”, 7 5/8” e 7”. 
Quantidade mínima: 01 (uma) unidade. 
 
16.10.4. Cunha tipo pneumática ou hidráulica, inserível na mesa rotativa (topo da mesma 
ao nível da mesa rotativa), tipo FMS/PS/RMS ou similar, acionamento remoto da cabine do 
sondador, completa, com capacidade mínima de 750 mt, com cunhas para revestimentos 
de 14”, 13 5/8”, 13 3/8”, 11 7/8”, 11 ¾”, 10 ¾”, 9 7/8”, 9 5/8”, 7 5/8” e 7”. Quantidade mínima: 
01 (uma) unidade. 
 
16.11. Equipamento de enroscamento e torque de revestimentos 
 
16.11.1. Do tipo Casing roughneck ou similar com as seguintes chaves hidráulicas com 
back-up e monitorador eletrônico de torque: 
 

i. Mandíbulas para os revestimentos 22", 20", 18” e 16” com capacidade mínima útil de 
torque de 110.000 lb.pé; 

ii. Mandíbulas para os revestimentos 14”, 13 5/8”, 13 3/8”, 11 ¾”, 11 7/8”, 10 ¾”, 9 7/8”, 
9 5/8”, 7 5/8” e 7”, com capacidade mínima útil de torque de 80.000 lb.pé; 

iii. Sistema de enroscamento específico para revestimentos em metalurgia especial, 
com mandíbulas de 14", 13 5/8", 13 3/8", 11 ¾”, 11 7/8”, 10 ¾”, 9 7/8”, 9 5/8”, 7 5/8” 
e 7”, com capacidade mínima útil de torque de 80.000 lb.pé. Devem ser providos 
elementos que permitam o enroscamento sem danificar a superfície do revestimento, 
como por exemplo: mordentes de baixa penetração (máximo 0,008") e com materiais 
não ferrosos; 

iv. O monitorador eletrônico de torque deve permitir a parada automática do 
enroscamento em casos que atinja o torque ótimo prematuramente. Além disso, deve 
ser oferecido sistema gráfico baseado na contagem do número de voltas e que alerte 
em casos que o perfil de enroscamento esteja fora do perfil padrão previsto pelo 
fabricante da rosca. O sistema deve possibilitar a geração, em tempo real, dos 
gráficos dos torques das conexões. No final da operação deve ser entregue ao fiscal 
da PETROBRAS um relatório com todos os gráficos das conexões realizadas; 

v. Devem ser previstos um sistema na torre principal e um sistema na torre auxiliar; 
vi. Será permitida a substituição dos itens 16.10.3 e 16.11-iii pelo sistema de torque, 

elevação e circulação do revestimento pelo Top Drive, desde que mantidas as 
mesmas especificações de capacidade de carga, torque e diâmetros atendidos. Em 
hipótese alguma fica a CONTRATADA desobrigada de atender a todos os diâmetros 
acima mencionados. 
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16.12. Par de chaves de cinta para revestimentos 
 
16.12.1.  Para os seguintes revestimentos de: 36”, 30”, 22” e 20” com capacidade mínima 
útil de torque de 120.000 lb.pé. 
 
16.12.1.1. Para o item 16.12.1 podem ser considerados equipamentos que exijam contato 
físico com os operadores. 
 
16.13. Conjunto de chaves flutuantes para revestimentos 
 
16.13.1. Com mandíbulas para os diâmetros de 18”, 16”, 14”, 13 5/8”, 13 3/8”, 11 7/8”, 11 
¾”, 10 ¾”, 9 7/8”, 9 5/8”, 7 5/8” e 7”. 
 
16.14. Cabeça de circulação 

 
i. Com conexão superior Weco pino por conexão inferior tipo PINO Buttress para os 

diâmetros de 14" (114 lb/pé), 13 5/8" (88,2 lb/pé); 13 3/8" (72 lb/pé); 11 7/8" (71,8 
lb/pé); 10 3/4" (108,7 lb/pé, 85,3 lb/pé e 65,7 lb/pé); 9 7/8" (66,9 lb/pé); 9 5/8" (53,5 
lb/pé e 47 lb/pé), 7 5/8" (51,2 lb/pé) e 7" (32 lb/pé); 

ii. Com conexão superior Caixa NC50 por conexão inferior tipo PINO Buttress para os 
diâmetros de 14" (114 lb/pé), 13 5/8" (88,2 lb/pé); 13 3/8" (72 lb/pé); 11 7/8" (71,8 
lb/pé); 10 3/4" (108,7 lb/pé, 85,3 lb/pé e 65,7 lb/pé); 9 7/8" (66,9 lb/pé); 9 5/8" (53,5 
lb/pé e 47 lb/pé), 7 5/8" (51,2 lb/pé) e 7" (32 lb/pé).  

 
16.15. Pares de braços para elevadores 
 
16.15.1. Todos os pares de braços para elevadores devem possuir a capacidade mínima 
à tração igual a capacidade de carga mínima nominal da torre principal, devem ser 
compatíveis com os diferentes tipos de elevadores utilizados durante a descida de 
revestimento e deve sempre haver pelo menos um par compatível com os olhais de cada 
um dos elevadores descritos nos itens 16.2, 16.2.2, 16.3, 16.10 e 16.10.3. 
 
16.15.2. Para UNIDADES classificadas como DTO, conforme item 11.3.1, ou DTD, 
conforme item 11.4.1, a CONTRATADA deve fornecer braços para elevadores para a torre 
auxiliar, com capacidade mínima à tração igual a capacidade de carga mínima nominal da 
torre auxiliar e atendendo aos demais requisitos do item 16.15. 

 
16.16. Estaleiramento de Revestimentos 
 
16.16.1. Para UNIDADES classificadas como DTO, conforme item 11.3.1, ou DTD, 
conforme item 11.4.1, para estaleiramento de seções de revestimento, fica a cargo da 
CONTRATADA estabelecer os equipamentos auxiliares necessários, além dos já definidos 
no item 11 e 16, para manusear e estaleirar as seções de revestimento, porém a 
CONTRATADA continua obrigada a atender as propriedades de geometria, carga e torque 
dos itens acima. 
 
16.17. Patas de elefante 
 
16.17.1. 01 (uma) para cada diâmetro de drill pipe dos itens 12.1 e 12.2. 
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16.18. Cabeça de cimentação 
 
16.18.1. Com swivel, capacidade mínima de tração de 1.300.000 lbs com pressão de 
10.000 psi, capacidade mínima para 02 darts dos tipos aletados, 01 esfera e conexões 
compatíveis de 6 5/8” FH. Caso não seja possível que as conexões da cabeça de 
cimentação sejam compatíveis com a coluna de assentamento, poderão ser fornecidos 
crossovers (XO) para as conexões 6 5/8” FH desde que atendam a resistência à tração 
solicitada. Sugestão de uso Smith CMIB, Wheatherford THD ou similar. 
 
17. PLANTA DE PROCESSSAMENTO PRIMÁRIO 
 
17.1. Considerações Gerais 
  
17.1.1. Os equipamentos (incluindo as linhas, válvulas, etc.) que podem ter contato com 
fluidos produzidos e injetados do poço devem manter, exceto quando explicitamente 
especificado no texto individual de cada item, todas as suas características definidas neste 
anexo para qualquer repetição e combinação das operações descritas a seguir, dentro do 
range de temperatura de 32 F a 212 F, descritas nos subitens abaixo. 
 
17.1.2. Hidrocarbonetos: produção, injeção e circulação (direta e reversa) de 
hidrocarbonetos nas fases líquidas e gasosa. 
 
17.1.3. Água da formação: produção, injeção e circulação (direta e reversa) de água da 
formação livre ou emulsionada, com salinidades elevadas compatível com a saturação nas 
condições de pressão e temperatura do reservatório. 
 
17.1.4. Produtos Químicos: produção, injeção e circulação (direta e reversa) de produtos 
químicos conforme listados a seguir: 

 
i. Solventes (xileno 0 a 100%; diesel 0 a 100%; e Butilglicol 0 a 10%; etc.); 
ii. Solventes de parafina (KX-100 0 a 100%; AB-9 0 a 100%; etc.); 
iii. Inibidores de hidrato (MEG 0 a 100%; Álcool 0 a 100%; etc.); 
iv. Sequestrante de H2S (Scavtreat 0 a 10%; etc.); 
v. Desemulsificantes (Dissolvan 0 a 10%; etc.). 

 
17.1.5. Fluido de completação: produção, injeção e circulação (direta e reversa) de fluido 
de completação de base aquosa assim como seus aditivos de salmouras, onde o limite 
máximo de utilização é equivalente ao valor saturado na água dos sais ou mistura de sais 
conforme listados a seguir:  

i. Cloreto de sódio;  
ii. Cloreto de cálcio;  
iii. Brometo de cálcio;  
iv. Brometo de sódio;  
v. Brometo de zinco;  
vi. Formiato de sódio;  
vii. Formiato de potássio;  
viii. Formiato de Césio;  
ix. Misturas de Brometo de cálcio/Cloreto de cálcio;  
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x. Misturas de Brometo de zinco/brometo de cálcio. 
 
17.1.6. Acidificação: bombeio para operações de acidificação/tratamento químico ou 
fraturamento ácido, de ácidos ou sistemas ácidos conforme listados a seguir: 
 

i. Ácido Clorídrico (HCl) até 28%;  
ii. Ácido Acético (HAc) até 20%;  
iii. Ácido Fórmico (HForm) até 10%;  
iv. Mistura HAc-HForm até 13% - 9%;  
v. HF (ácido fluorídrico) somente nas misturas a seguir;  
vi. Organic Mud Acid (HAc-HForm–HF até 5-7-1%);  
vii. Inorganic Mud Acid (HCl-HF até 12-3%);  
viii. Ácido L-glutâmico diacético (GLDA) até 50%;  
ix. Ácido Etileno Diamino Tetra Acético (EDTA) até 50% m/m;  
x. Ácido benzóico até 50%. 

 
17.1.7. H2S: equipamentos devem ser aptos a efetuarem as operações onde os fluidos 
definidos pelos itens 17.1.2 a 17.1.6 estejam contaminados por H2S conforme NACE MR-
0175 (até uma concentração de 5.000 ppm). 
 
17.1.8. CO2: equipamentos devem ser aptos a efetuarem as operações onde os fluidos 
definidos pelos itens 17.1.2 a 17.1.6 estejam contaminados por CO2 (até um máximo de 
80%), resistentes à taxa de despressurização de até 300 psi / min para os ciclos de 
despressurização necessários em condição normal de operação e de, no mínimo, 3000 psi 
/ min para, pelo menos, um ciclo de despressurização, considerando uma situação de 
emergência. Ambas taxas de despressurização devem contemplar a temperatura máxima 
especificada de cada equipamento, conforme descritos neste Anexo I – Seção A. 
 
17.1.9. OPERAÇÕES NÃO PREVISTAS: os equipamentos poderão ser utilizados em 
operações não previstas nesta Especificação Técnica desde que haja concordância da 
CONTRATADA que avaliará, poço a poço, a viabilidade ou não do uso de seu equipamento. 
Em casos de não concordância, a CONTRATADA deve demonstrar os motivos ténicos e/ou 
financeiros. 
 
17.1.10. A área designada para a planta de processamento primário (descrita no item 
17.4) deve ser classificada no mínimo como Zona 2 conforme item 7.5, visando a segurança 
operacional e pessoal, para a operação normal de fluxo e queima de petróleo bruto. 
 
17.1.10.1. Fazem parte desta operação itens, tais como, porém não restrito à: utilização de 
equipamentos eletrônicos; presença ocasional em condições normais de operação de 
vapores e gases, inflamáveis e tóxicos (conforme descritos no item 17.1.2 a 17.1.8); coletas 
de amostras de gás e óleo; e vasos e linhas pressurizados. 
 
17.2. Lanças da UNIDADE  
 
17.2.1. 02 (duas) lanças rebatíveis, onde cada lança terá um queimador, instaladas em 
posições opostas (boreste e bombordo) sendo: 
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17.2.1.1. Em UNIDADES semissubmersiveis (SS): Se à meia nau, ângulo de 90º graus 
em relação aos bordos; se nas extremidades da plataforma (popa), ângulo de 90º ou 135º 
graus em relação aos bordos (BB e BE). 
 
17.2.1.2. Em navios-sondas (NS):  
 

i. Se à meia nau, ângulo de 90º graus em relação aos bordos. Se nas extremidades 
da plataforma (popa), com angulo 135º graus em relação aos bordos e devem ser 
capazes também de abrir as lanças com 180º, disponibilizando recursos para esta 
adaptação (spools ou coflex). 

ii. Caso a UNIDADE consiga ajustar a posição da lança, será aceito UNIDADE 
equipada com apenas uma lança, não obstante, eventuais tempos não produtivos 
serão imputados à CONTRATADA. 

 
17.2.2. As lanças devem ter pelo menos as seguintes linhas (composta de tubulações, 
curvas, flanges e válvulas) conforme descrito na Tabela 4 – Linhas das Lanças. 
 

Linhas da Lança 

Item 
Quantidade 

mínima 
Nome da 

Linha 

Diâmetro 
interno mínimo 

(pol) 

Pressão interna 
de trabalho 

mínima 
(PSI) 

Observação 

a)  1 Óleo 2,90 1500   

b)  1 Gás do 
Separador 3,84 1500   

c)  1 Água 2,90 500 

Filtro de água e válvula 
reguladora de vazão tipo 
globo na entrada das 
lanças; 

d)  1 Retorno de 
Óleo 2,90 1500 

  

e)  1 Ar 
Comprimido 5,7 1000 

Com check valve e válvula 
de controle de vazão de ar, 
tipo globo na entrada das 
lanças.  
A UNIDADE deve dispor 
manômetro na entrada da 
linha de ar das lanças. 

f)  1 Alívio do 
Separador 3,8 1500 

  

g)  1 

Gás do 
Tanque 

Pressurizad
o 

3,8 1500 

  

h)  1 

Alívio do 
Tanque 

Pressurizad
o 

3,8 1500 
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Linhas da Lança 

Item 
Quantidade 

mínima 
Nome da 

Linha 

Diâmetro 
interno mínimo 

(pol) 

Pressão interna 
de trabalho 

mínima 
(PSI) 

Observação 

i)  2 Gás Butano 0,5 500 
Metalurgia de aço inox. 

j)  2 Ignição 1 500 
Metalurgia de aço inox. 

k)  2 Cabo 
Elétrico 0,75 --- 

Metalurgia de aço inox.  
Para passagem de cabo 
elétrico para ignitar o piloto 
de gás e/ou óleo. 

Tabela 4 – Linhas das Lanças dos Queimadores 

 
17.2.2.1. As linhas do item b), f), g) e h) (de gás do separador, alívio do separador, gás 
do tanque pressurizado e alívio do tanque pressurizado) devem passar por baixo da 
varanda da lança conforme desenho e descrição abaixo: 
 
17.2.2.1.1. Cada linha deve ter sua extremidade terminando junto com a varanda da lança. 
 
17.2.2.1.2. As linhas dos itens f), g) e h) devem ter uma extensão de 2,7 m a partir de suas 
extremidades após o final da varanda. 
 
17.2.2.1.3. A linha do item b) deve ter uma extensão de 2,7m a partir do final da varanda 
com gas booter (4 pés de comprimento x 8" de diâmetro) conforme desenho abaixo.  
 
17.2.2.2. Na varanda do queimador, as linhas de óleo, item a), e linha de retorno, item d),  
devem ser interligadas através de um manifold, conforme Figura 5 – Linhas na Varanda da 
Lança abaixo. A válvula da linha de óleo deve ser provida de sistema de acionamento 
remoto.  

 
Figura 5 – Linhas na Varanda da Lança 
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17.2.2.3. A linha para cabo elétrico do ignitor, item k), deve ter caixas de passagens: uma 
em cada extremidade da linha e ao longo da linha quando houver em curvas maiores que 
60° para facilitar a passagem do cabo elétrico. 
 
17.2.2.4. A lança deve ter em sua extremidade uma varanda para instalação do queimador 
cujas características estão descritas a seguir. 
 
17.2.2.4.1. Dimensões ter no mínimo uma área útil de 2,50 m de largura por 3,0 m de 
extensão. 
 
17.2.2.4.2. O manifold de interligação da linha de óleo com a linha de retorno, não deve 
ocupar a área útil descrita anteriormente. 
 
17.2.2.4.3. A mesma deve ter capacidade de suportar o peso do queimador, pessoal de 
manutenção e acessórios, num total de no mínimo 1700 kg. 
 
17.2.2.4.4. Deve ter guarda corpo, com tubulação rígida, no perímietro da varanda do 
queimador, onde os guarda corpos frontal e laterais devem ser removível. 
 
17.2.2.5. As linhas das lanças descritas no item 17.2.2 da Tabela 4 – Linhas das Lanças, 
devem ter suas extremidades com as seguintes conexões, compatíveis com os seus 
respectivos diâmetros internos, conforme a seguir. 
 
17.2.2.5.1. Entrada da lança: conexão weco 602 Thread (Fêmea). 
 
17.2.2.5.2. Linhas dos itens a), c), e e): Extremidade em cima da varanda dos queimadores 
com conexão weco 602 Wing (Macho). 
 
17.2.2.5.3. Linha do item d): Extremidade em cima da varanda dos queimadores com 
conexão weco 602 Thread (Fêmea). 
 
17.2.2.5.4. Linhas dos itens b), f), g) e h): Extremidade embaixo da varanda conforme 
conforme item 17.2.2.1 - conexão flange tipo ANSI. 
 
17.2.2.6. As linhas das lanças descritas nos itens de i) a j) do item 17.2.2 devem ter suas 
extremidades com as seguintes conexões, compatíveis com os seus respectivos diâmetros 
internos, conforme a seguir. 
 
17.2.2.6.1. Entrada da lança: conexão NPT rosca externa. 
 
17.2.2.6.2. Varanda dos queimadores: conexão NPT rosca externa. 
 
17.3. Linhas rígidas e permanentes da UNIDADE 
  
17.3.1. Composta de tubulações, curvas, flanges e válvulas de acordo com as descrições 
a seguir. 
 
17.3.2. Do convés de perfuração até a área de processamento 
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17.3.2.1. Linha de surgência: diâmetro interno mínimo de 3,2" e pressão mínima de 10.000 
psi e as seguintes características: 
  

i. Conexão das extremidades de Flange 3 1/16” anel BX154 15K (pressão de trabalho);  
ii. Reduções de flange 3 1/16" anel BX154 15k (pressão de trabalho) para Gray Loc 

Hub 3” C-25, com clamps e anel de vedação;  
iii. Reduções de flange 3 1/16" anel BX154 15k (pressão de trabalho) para conexão tipo 

3" WECO Fêmea (Thread) no convés de perfuração e conexão tipo 3" WECO Macho 
(Wing) na área de teste, com clamps e anel de vedação. 

 
17.3.2.2. A altura da conexão da linha de surgência deve estar a, no máximo, 1,5m do 
piso da plataforma. 
 
17.3.3. Da área da planta de processamento até as lanças: 
 

Linhas da Área da Planta de Processamento Primário até a Lança 

Item Quantidade 
mínima 

Nome da 
Linha 

Diâmetro 
interno 
mínimo 

(pol) 

Pressão de trabalho 
mínima 
(PSI) 

Observação 

a)  1 Óleo 2,9 1500   

b)  1 Gás 3,8 1500   

c)  1 Retorno 1,9 1500   

d)  1 Ar 
Comprimido 5,7 1000 

Na entrada da linha de 
ar dos compressores 
deve ter check valves 
próprias, independente 
das check valves das 
lanças.   
Na entrada da linha 
deve ter um "Y" de 
distribuição para a 
conexão dos 
compressores da 
unidade e das 
subcontratadas. 

e)  1 Alívio do 
separador 3,8 1500   

f)  1 
Vent do 
tanque 

pressurizado 
3,8 1500 

  

g)  1 
Alívio do 
tanque 

pressurizado 
3,8 1500 

  

h)  2 Gás Butano 0,5 500 
Metalurgia de aço inox. 

Tabela 5 – Linhas da Área da Planta de Processamento Primário até a Lança 
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17.3.3.1. As linhas descritas nos itens a) a g) da Tabela 5 – Linhas da Área da Planta de 
Processamento Primário até a Lança, devem ter suas extremidades, compatíveis com os 
seus respectivos diâmetros internos e as seguintes conexões: 
 
17.3.3.1.1. Área da planta de processamento primário: conexão weco 602 fêmea (thread). 
 
17.3.3.1.2. Entrada da lança: conexão weco 602 macho (wing). 
 
17.3.3.1.3. Os diâmetros da conexão têm que ser maior ou igual aos diâmetros 
especificados de cada linha. 
 
17.3.3.1.4. As linhas de passagem para gás butano deve terminar em NPT pino. 
 
17.3.3.1.5. A linha de retorno deve ter conexão de no mínimo 3”. 
 
17.3.3.2. O manifold de distribuição das lanças deve permitir o direcionamento de fluxo 
para os queimadores de bombordo e boreste, com a classe de pressão de acordo com as 
linhas. 
 
17.3.3.2.1. O manifold deve estar alocado na área de teste ou próximo a ela, em um local 
desimpedido e de fácil acesso, não sendo admitido acesso aos manifolds através de 
escadas de marinheiro. 
 
17.3.3.2.2. Deve permitir o direcionamento individual de todas as linhas presentes no item 
17.2.2. 
 
17.4. Área para instalação da Planta de Processamento Primário 
 
17.4.1. Área dedicada para instalação de uma planta de processamento primário, de 
acordo com a especificação do trabalho e leiaute da PETROBRAS, onde a tabela Tabela 
6 – Equipamentos da Planta de Processamento Primário a seguir tem por objetivo 
exemplificar os equipamentos e suas disposições. 
 
17.4.2. A área dos tanques (no mínimo 60 m² de área contígua), deve ter capacidade de 
no mínimo 4,5 mt/m². 
 
17.4.3. A área para o restante da planta de processamento primário deve possuir 
capacidade de no mínimo 2,5 mt/m².  

 
17.4.4. Para atingir os valores de capacidade de carga dos itens 17.4.2 e 17.4.3 será 
aceitável o posicionamento de vigas para o atendimento desse requisito desde que a 
CONTRATADA providencie grades, andaimes, e demais equipamentos necessários para 
facilitar o trabalho de montagem e operação da planta. 
 
17.4.5. A área da planta de processamento primário deve ter o deck com toda área 
descoberta (com altura livre de pelo menos 6,0 m). 
 
17.4.6. A Tabela 6 – Equipamentos da Planta de Processamento Primário contém lista dos 
equipamentos, suas dimensões e peso, assim como as quantidades médias de utilização 
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em uma planta de teste. Estes são valores de referência e, no entanto, podem haver 
modificações poço a poço conforme a necessidade da PETROBRAS. 
 

EQUIPAMENTOS DA PLANTA DE PROCESSAMENTO PRIMÁRIO 

Item Description Wet 
Weight 
(Kg) 

Dimensions          
L(m) x W(m) 

Height 
(m) 

Required 
Deck 
Load 
(Kg/m2) 

L W Área 

1 Surface Flow Tree TBC TBC TBC N/A TBC   #VALOR! 

2 Coflexip 3 1/16" 15 
kpsi 

1800 18 x N/A N/A N/A 18,00  N/A #VALOR! 

3 SSV 15 kpsi 860 1.30 x 0.60 1,24 1102 1,30 0,60 0,78 

4 Painel ESD 330 0.92 x 0.92 1,1 390 0,92 0,92 0,8464 

5 Data Header 15 kpsi 50 1.02 x 0.30 0,3 N/A 1,02 0,30 0,306 

6 SSV 15 kpsi 860 1.30 x 0.60 1,24 1102 1,30 0,60 0,78 

7 Painel ESD 330 0.92 x 0.92 1,1 390 0,92 0,92 0,8464 

8 Choke Manifold 15 
kpsi 

5800 2.88 x 2.80 1,18 720 2,88 2,80 8,064 

9 Steam Exchanger 15 
kpsi 

21300 6.50 x 2.46  2,8 1332 6,50 2,46 15,99 

10 Separador SEPS-A 
1440 psi 

21400 6.06 x 2.44 2,66 1448 6,06 2,44 14,7864 

11 Oil Manifold 500 2.17 x 0.70 0,43 330 2,17 0,70 1,519 

12 Oil Manifold 500 2.17 x 0.70 0,43 330 2,17 0,70 1,519 

13 Oil Manifold 500 2.17 x 0.70 0,43 330 2,17 0,70 1,519 

14 Surge Tank Frame + 
2 Surge Tanks 

87913 7.67 x 2.61 0,8 4392 7,67 2,61 20,0187 

15 Surge Tank Frame + 
2 Surge Tanks 

87913 7.67 x 2.61 0,8 4392 7,67 2,61 20,0187 

16 Vertical Surge Tank 
100 bbl 250 psi 

39532 2.60 x 2.40 7,4 N/A 2,60 2,40 6,24 

17 Vertical Surge Tank 
100 bbl 250 psi 

39532 2.60 x 2.40 7,4 N/A 2,60 2,40 6,24 

18 Vertical Surge Tank 
100 bbl 250 psi 

39532 2.60 x 2.40 7,4 N/A 2,60 2,40 6,24 

19 Vertical Surge Tank 
100 bbl 250 psi 

39532 2.60 x 2.40 7,4 N/A 2,60 2,40 6,24 

20 Dual Pot Scrubber 
LP and HP 

19547 4.50 x 3.75 2,75 1158 4,50 3,75 16,875 

21 Oil Transfer Pump 
4000 bbl 

2600 4.02 x 1.13 1,86 573 4,02 1,13 4,5426 

22 Oil Transfer Pump 
4000 bbl 

2600 4.02 x 1.13 1,86 573 4,02 1,13 4,5426 

23 Gas Manifold 200 1.50 x 0.40 0,4 330 1,50 0,40 0,6 

24 Gauge Tank 280 bbl 77300 7.50 x 3.10 3,7 3324 7,50 3,10 23,25 

25 Water Treatment 
Unit 

22500 6.00 x 2.40 2,72 1562 6,00 2,40 14,4 

26 Gauge Tank 100 bbl 21031 5.10 x 2.22 2,7 1857 5,10 2,22 11,322 

27 Burner Control 
Manifold 

2500 3.614 x 1.20 1,25 230 3,61 1,20 4,3368 

28 Air Compressor 9500 4.25 x 2.44 2,8 0,91 4,25 2,44 10,37 
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EQUIPAMENTOS DA PLANTA DE PROCESSAMENTO PRIMÁRIO 

Item Description Wet 
Weight 
(Kg) 

Dimensions          
L(m) x W(m) 

Height 
(m) 

Required 
Deck 
Load 
(Kg/m2) 

L W Área 

29 Air Compressor 9500 4.25 x 2.44 2,8 0,91 4,25 2,44 10,37 

30 Air Compressor 9500 4.25 x 2.44 2,8 0,91 4,25 2,44 10,37 

31 Air Compressor 9500 4.25 x 2.44 2,8 0,91 4,25 2,44 10,37 

32 Cabine de Aquisição 
ITAC Model 

10800 6.06 x 2.44 2,6 730 6,06 2,44 14,7864 

33 Workshop Container TBC TBC TBC TBC TBC   #VALOR! 

34 Air Manifold 200 2.02 x 1.38 1 0,07 2,02 1,38 2,7876 

35 Steam Manifold 80 1.50 x 1.00 0,6 0,05 1,50 1,00 1,5 

36 Condensate 
Manifold 

80 1.50 x 1.00 0,6 0,05 1,50 1,00 1,5 

37 Skid de Gás Butano 1200 1.71 x 0.91 0,91 0,77 1,71 0,91 1,5561 

38 Skid de Gás Butano 1200 1.71 x 0.91 0,91 0,77 1,71 0,91 1,5561 

39 Skid de Gás Butano 1200 1.71 x 0.91 0,91 0,77 1,71 0,91 1,5561 

40 Skid de Gás Butano 1200 1.71 x 0.91 0,91 0,77 1,71 0,91 1,5561 

41 BRFI Ignition Panel 20 0.90 x 0.60 TBC TBC 0,90 0,60 0,54 

42 Return Manifold 
Remote Controlled 

TBC 1.50 x 0.60 TBC TBC 1,50 0,60 0,9 

43 Evergreen Burner TBC 3.50 x 1.30  TBC TBC 3,50 1,30 4,55 

44 Wilden Pump 50 0.7 x 0.8 0,9 90 0,70 0,80 0,56 

45 Wilden Pump 50 0.7 x 0.8 0,9 90 0,70 0,80 0,56 

46 Wilden Pump 50 0.7 x 0.8 0,9 90 0,70 0,80 0,56 

47 Wilden Pump 50 0.7 x 0.8 0,9 90 0,70 0,80 0,56 

48 Wilden Pump 50 0.7 x 0.8 0,9 90 0,70 0,80 0,56 

49 Linhas rígidas 
(tubos, curvas, "T", 
etc) 

Diâmetros de 3", 4" e 6" com 350 m de 
comprimento total. 

      

50 Mangueiras Diâmetros de 2" com 350 m de comprimento 
total. 

      

Total Weight (Kg) 429904       

Surface Weight (Kg) 380904       

Total Estimated area 
required (m2) 

350       

Surface area (m2) 300     240,6782 

Fluid  13.8 ppg       

Extra information Considered 80% of total vessel capacity       

Tabela 6 – Equipamentos da Planta de Processamento Primário 

17.4.7. A área de processamento primário deve preferencialmente ser plana. Caso haja 
desnível, a UNIDADE deve providenciar piso gradeado para nivelar a área onde os 
equipamentos de processamento primário estiverem dispostos. 
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17.4.8. A área da planta de processamento primário deve ter sistema de aspersão de água 
projetada de modo a permitir que os aspersores localizados nos pontos mais desfavoráveis 
operem adequadamente, atendendo aos requisitos das normas NFPA-15, API RP 14C, ISO 
13702 DADE. 
 
17.4.9. Os drenos da área da planta de processamento primário devem permitir seu 
fechamento durante a operação com dupla barreira para evitar queda ao mar. 
 
17.4.10. Deve ter uma barreira de contenção ao longo do perímetro da área da planta de 
processamento primário. 

 
17.4.11. Não deve haver exaustores ou admissão de ar próximas da área designada para 
a planta de processamento primário. 
 
17.5. Facilidades na Área da Planta de Processamento Primário 
 
17.5.1. Mínimo de 06 (seis) pontos de tomada de ar comprimido 100-120 psi, distribuídos 
pela área da planta de processamento primário, ½ NPT. 
 
17.5.2. Mínimo de 02 (dois) pontos de água industrial, distribuídos pela área da planta de 
processamento primário. 

 
17.5.3. Linha de alimentação de diesel, interligando o tanque de diesel da UNIDADE à área 
da planta de processamento, com fornecimento mínimo de 2,5 bpm. 

 
17.5.4. A UNIDADE deve prover suprimento de energia elétrica na área da planta de 
processamento primário para a cabine de aquisição de dados e no drill floor, com a tensão 
trifásica de 440 V e frequência 60 Hz. A UNIDADE deve prover suprimento de energia 
elétrica na área próxima a entrada das lanças para queimadores para o sistema de ignição, 
com a tensão de 110 e 220 V. 
 
17.5.5. Deve haver uma linha com diâmetro interno mínimo de 2,9" e pressão mínima de 
trabalho de 500 psi da área da planta de processamento primário até uma interligação com 
uma linha de retorno para os tanques de lama. Deve ter válvulas (dupla barreira) com 
sistema de trava. 

 
17.6. Sistema de Resfriamento 
 
17.6.1. O Sistema de Resfriamento da UNIDADE deve manter a exposição ao calor dentro 
do limite estabelecido pela NR-15 - Anexo III em todo o convés da plataforma. 
 
17.6.2. A CONTRATADA deve realizar simulação de radiação térmica emitida durante a 
queima, de forma a dimensionar o sistema de resfriamento do convés, considerando o 
poder calorífico do queimador com queima 100% eficiente de petróleo de 12.000 bbl/dia, 
grau API 15, temperatura de entrada de 50°C e RGO 400. 
 
17.6.2.1. A simulação deve considerar no mínimo 08 (oito) direções (igualmente 
desfasadas) e 02 (duas) velocidades de ventos (1 nó e 30 nós). 
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17.6.3. O sistema de resfriamento da lança, caso seja necessário, deve estar 
suficientemente afastado da varanda da lança e dimensionado de forma que não caia água 
de refrigeração sobre o queimador. 

 
 

18. REQUISITOS PARA OPERAÇÕES COM EQUIPAMENTOS 
SUBMARINOS 

 
18.1. Espaços para trabalho 
 
18.1.1. Dimensões livres no moon pool: para passagem de equipamentos (descontando 
kill/choke lines, spider beams hidráulicos e BOP estaleirado) de, no mínimo, 5,0 m x 6,0 m, 
com altura mínima de [10,2 a 10,8] m para montar Stack-up de equipamentos submarinos 
de poços na área do moon pool, conforme especificação no Anexo I – Seção C-2. O acesso 
do convés para o moon pool deve permitir a passagem individual dos equipamentos 
submarinos especificados no Anexo I – Seção C-2. 
 
18.1.2. Área Adjacente ao moon pool: a UNIDADE deve dispor de área de 72 (setenta e 
dois) m2, adjacente ao vão de entrada do moon pool, com capacidade de carga de 2,5 
mt/m², para montagem do sistema de controle de equipamentos submarinos (Carretel do 
Umbilical Eletro-hidráulico – UEH, bobina do HCR e HPU). Pelo menos um guindaste da 
UNIDADE deve ter alcance nesta área para a montagem destes equipamentos nesta e 
capacidade de carga de 55 mt. 
 
18.1.3. Área no main deck: área mínima de 76 (setenta e seis) m² no main deck para 
posicionamento e testes dos equipamentos do sistema DPR com capacidade de carga de 
4 mt/m². 
 
18.2. Unidade hidráulica 
 
18.2.1. Exclusiva para acionamento e controle da ANM e suas ferramentas com pressão 
de trabalho de 5.000 psi. Devem existir no mínimo 02 saídas reguláveis de 3000 a 5000 
para utilização com fluido tipo HW-525 ou HW-443, compatível com classe de limpeza SO 
4406 CLASSE 21/19/16. Deve possuir vazão mínima de 20 litros/min @ 3000 psi e tanque 
inox com capacidade de 1.000 litros.  Esta HPU deve ser alimentada pelo barramento de 
emergência da UNIDADE. 
 
18.3. Facilidades 
 
18.3.1. Prover 02 (dois) tubos rígidos inox com OD 3/8’’, classe de trabalho 5.000 psi, 
conexão JIC 4 em ambas extremidades, interligando moon pool e a cabine do sondador 
para sistema EDS (Sistema de Destravamento Rápido) da ANM. 
 
18.3.2. Deck principal e Drill Floor com suprimento de ar seco (125 psi) e suprimento 
elétrico trifásico 440 volts/75 kVA para o sistema drill pipe riser.  

 
18.3.3. Facilidades no moon pool de tomada de pressão hidráulica (5.000 psi). 
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18.3.4.  Estrutura no moon pool para apoio de equipamentos (ANM = 41 mt, ANM + Tree 
Running Tool (TRT) = 51 mt) com sistema de transporte (ponte rolante com skid beam/Slide 
beam ou trolley car) com capacidade de carga para 70 mt, para desmontagem do Stack-up 
no moon pool. 
 
18.3.4.1. UNIDADES que tenham Skid Beam/Slide Beam ou sistema similar, devem 
também apresentar 02 (duas) vigas tipo “I” com capacidade de 60 mt cada, compatíveis 
com seu Skid Beam/ Slide Beam ou sistema similar para apoio dos equipamentos 
submarinos. 
 
18.3.4.2. UNIDADES que tenham trolley car ou sistema similar, devem também 
apresentar um dummy stump com perfil H4, no diâmetro de 18 ¾” compatível com os 
conectores das ANM da PETROBRAS. 

 
18.3.4.2.1.Dummy stump deve ter as seguintes características: 

 
i. Suportar os esforços da movimentação de um stack up de 15 m de altura e 120 mt. 
ii. Construído de forma que não ocorra dano ou energização (deformação) dos selos 

metálicos VX, VGX e VT das ANM da PETROBRAS.  
iii. Deve possuir seu interior vazado considerando o ID de 18 ¾” e altura de 1,5 m. 
iv. Deve ser removível, tornando a superfície do trolley car plana quando não utilizado. 

 
18.3.5. Prover 02 olhais de 15 mt no moon pool, posicionados ao nível do diverter distantes 
a, no máximo, 1,5 m do centro do mesmo. Estes olhais devem ser orientados para o vão 
de acesso de equipamentos para o moon pool. 
 
18.3.6. Prever local no cellar deck e adequá-lo para instalação da mesa de apoio da 
PETROBRAS para trabalhos de preparação/manutenção sob a ANM e equipamentos 
submarinos conforme desenho na Anexo I – Seção C-2. 

 
18.3.7. A UNIDADE deve possuir equipamentos do tipo cestas, braços pantográficos ou 
similares, para preparação dos equipamentos submarinos no cellar deck sem a 
necessidade de montagem de andaime. 

 
18.3.8. A UNIDADE deve disponibilizar roletes e suportes para proteção dos umbilicais do 
sistema de controle dos Equipamentos Submarinos (Umbilical Eletro-hidráulico) quando em 
contato com guarda-corpos ou quina viva nas operações no moon pool, drill floor e main 
deck. 

 
18.3.9. A UNIDADE deve fornecer transponder para acoplamento na stress joint ou DPR 
de 6 5/8” para as operações no modo open sea. 
 
18.4.  Guinchos pneumáticos ou hidráulicos 

 
18.4.1.  No cellar deck, nível do moon pool, devem existir pelo menos 04 (quatro) guinchos 
pneumáticos ou hidráulicos de carga (incluindo kit de polias para amarração dos 
equipamentos submarinos), sendo pelo menos 02 (dois) guinchos com capacidade mínima 
de 10 mt e 02 (dois) com capacidade mínima de 05 mt. 
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18.4.2. Pelo menos 02 (dois) guinchos tipo man rider que não poderão ser utilizados para 
elevação de cargas. 

 
18.5.  Equipamentos de segurança para a operação no moon pool 

 
i. Três conjuntos de cintos de segurança e respectivos pontos de fixação, com 

mecanismo de acionamento ativado por movimento brusco e mola de retorno; 
ii. Coletes salva-vidas com iluminação noturna; 
iii. Iluminação para trabalhos noturnos; 
iv. Escada de acesso com guarda-corpo, se aplicável; 
v. Bóia salva-vidas e retinida com comprimento mínimo de 2,5 vezes a distância entre 

o ponto de fixação e a superfície da água; 
vi. Rede de proteção, se aplicável; 
vii. Duas passarelas removíveis para trabalhos com ANM ou BOP; 
viii. Linhas de vida. 
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Anexo I Especificação Técnica da

Unidade

Seção B

Condições Meteoceanográficas das Bacias Brasileiras
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1. OBJECTIVE  

The objective is to provide meteorological and oceanographic data for use in contracts of 
drilling platforms in Brazilian deep water oil production areas.   

2. SYSTEM OF UNITS AND DIRECTION CONVENTION 

     The International System of Units (S.I.), UNESCO-IOC (Intergovernmental 
Oceanographic Commission) and WMO (World Meteorological Organization) 
recommendations were adopted. 

     WIND and WAVES: direction indicates where the wind and waves comes from (origin at 
True North, clockwise sense).  
     CURRENT: direction indicates where the current goes to (origin at True North, clockwise 
sense). 

     Regarding the numeric values for cardinal directions: zero (0º) is associated with North 
direction, twenty two point five (22.5º) is associated with North-Northeast direction, forty five 
(45o) is associated with Northeast direction, sixty seven point five (67.5º) is associated with 
East-Northeast direction, ninety (90º) is associated with East direction, and so on, as used in 
a nautical chart compass rose (Figure 1 below). 

Figure 1 – Compass rose (numeric values associated with each direction) 

STATEMENT 

PETROBRAS and the authors make no warranties, expressed or implied, as to any 
matter whatsoever, concerning the inappropriate use of this metocean document for any 
particular design purpose. PETROBRAS and the authors shall not be liable for any direct 
or indirect, consequential or non-consequential, or other damages and failures resulting 
from the improper use of this metocean document.  

   



TECHNICAL SPECIFICATION
NO

I-ET-2000.00-1110-941-PPC-001
REV.

C 
PROJECT DRILLING PLATFORMS SHEET: 4 of 10 
TITLE: 

METOCEAN DATA 

THE   DATA,   OR    PARTS    THEREOF,    ARE    PETROBRAS    PROPERTY    AND    THUS    MUST   NOT    BE     USED     IN     ANY    WAY     WITHOUT     PERMISSION. 

THIS DOCUMENT STANDARD WAS TRANSLATED FROM PETROBRAS NORM  N-381. 

3. ANNUAL WIND, WAVE AND CURRENT (MAXIMUM EXTREME VALUES)  

Table 1 – Wind, Wave and Current maximum annual extreme values calculated for principal offshore 
Brazilian basins 

�� ���������		��
����������
����

������� ��	�������� ����������� ������� ��	��������

!�"�#�����"������ $%&'� (&)� %&(�

*���+�����������#�,������������ $$&(� (&)� %&-�

��������#��#�����.����#� ������ %-&/� (&'� $&(�

*�����,0 �+*����,�� $(&1� (&2� $&'�

�����*�+�3��������#�,����� %-&4� (&4� $&(�

��*5��.�����.���� $4&2� 2&'� $&$�

 ��*����� $4&2� 2&'� $&2�

���.����� %-&'� 2&/� $&'�

*�3�.���� %(&2� 4&1� %&-�

Reference: One year return period from Metocean Technical Specifications for Brazilian offshore basins.  
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Figure 2 – Maximum annual extreme values for wind, wave and current for principal Brazilian basins. 
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4. EXTREME VALUES FOR BRAZILIAN WATER PRODUCTION AREAS  

4.1  FOZ DO AMAZONAS REGION

 Obs:  Hs – Significant wave height (m)    Tp - Spectral peak period (s)   

References:             I-ET-2015.00-1110-941-PMC-003 Production Fields of Foz do Amazonas Basin  

4.2  PARA-MARANHAO AND BARREIRINHAS REGION

 Obs:  Hs – Significant wave height (m)    Tp -  Spectral peak period (s)     

References:             I-ET-2016.00-1000-941-PPC-001 Production Fields of PARA-MARANHAO Basin  
       

    

Metocean  
parameter 

return 
period 

N NE E SE S SW W NW 

reference 
depth (m) 

Wind (m/s) 1 10.41 12.43 11.62 10.7 7.57 7.00 7.00 7.36 

Wave (Hs/Tp) 1 
3.43/13.1 3.51/8.7 2.81/8.3 2.55/8.7 1.54/6.1 1.40/6.0 1.40/6.0 2.69/13.7 

Surface current 
(m/s) 

1 2.28 1.04 1.04 1.04 1.04 1.34 1.9 2.25 

Wind (m/s) 10 11.83 14.01 13.63 12.3 8.7 8.05 7.95 8.36 

Wave (Hs/Tp) 10 4.44/14.1 4.62/9.0 3.43/8.7 3.11/8.7 1.83/6.5 1.66/6.3 1.64/6.3 3.19/14.0 

Surface current 
(m/s) 

10 2.69 1.06 1.06 1.06 1.06 1.58 2.24 2.68 

Wind (m/s) 100 12.88 15.19 15.62 13.54 9.57 8.86 8.66 9.11 

Wave (Hs/Tp) 100 5.44/15.1 5.71/9.4 4.03/9.1 3.67/8.6 2.06/6.8 1.87/6.6 1.82/6.5 3.70/14.3 

Surface current 
(m/s) 

100 3.01 1.19 1.19 1.19 1.19 1.77 2.51 3.01 

greater 
than 
1000 m 

Metocean  
parameter 

return 
period N NE E SE S SW W NW 

reference 
depth 
(m) 

Wind (m/s) 1 7.10 10.70 11.30 9.79 9.79 9.79 7.10 7.10 

Wave (Hs/Tp) 1 3.46/13.0 3.41/10.0 3.1/8.5 2.49/8.3 1.9/6.58 1.9/6.58 1.28/5.77 2.57/13.8 

Surface 
current (m/s) 

1 1.22 0.34 0.11 0.22 0.28 1.12 2.03 2.01 

Wind (m/s) 10 11.0 14.25 13.17 12.10 12.10 12.10 11.00 11.00 

Wave (Hs/Tp) 10 4.37/13.8 4.27/10.8 3.73/9.3 3.33/9.3 2.46/7.18 2.46/7.18 2.19/6.90 3.39/14.0 

Surface 
current (m/s) 

10 1.34 0.39 0.13 0.25 0.33 1.30 2.33 2.26 

Wind (m/s) 100 14.44 17.71 15.02 14.31 14.31 14.31 14.44 14.44 

Wave (Hs/Tp) 100 5.05/15.0 4.91/11.8 4.21/9.8 3.99/9.8 3.03/7.69 3.03/7.69 3.06/7.72 3.88/14.0 

Surface 
current (m/s) 

100 1.44 0.45 0.15 0.29 0.38 1.50 2.60 2.50 

greater 
than 
1000 m 
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4.3 RIO GRANDE DO NORTE AND CEARA REGION 

 Obs:  Hs – Significant wave height (m)    Tp - Spectral peak period (s)     

References:             ET-3404.00-1200-941-PPC-001  Production Fields of Ceará Basin  
    I-ET-4450.15-6500-941-PPC-001 revA Guamaré and RN Production Units 
    I-ET-4451.28-6611-941-PPC-001  LNG Terminal of Pecem (Ceará) 

I-ET-3400.05-1100-941-PPC-001   Deep Water Potiguar Basin 

4.4 PERNAMBUCO-PARAIBA REGION

 Obs:  Hs – Significant wave height (m)    Tp - Spectral peak period  (s)    

References:             I-ET-2012.00-1000-941-PPC-001  Production Fields of PEPB Basin  
  

Metocean  
parameter 

return 
period 

N NE E SE S SW W NW 

reference 
depth (m) 

Wind (m/s) 1 14.6 15.8 20.9 20.1 14.0 12.6 14.2 11.3 

Wave (Hs/Tp) 1 2.9/14.7 2.4/9.3 2.7/7.6 3.4/11.9 3.4/11.9 3.4/11.9 2.7/14.6 2.7/14.6 

Surface current 
(m/s) 

1 0.96 0.99 1.02 1.28 0.75 0.7 0.42 1.18 

Wind (m/s) 10 20.2 18.6 24.5 24.3 19.8 15.8 18.3 14.0 

Wave (Hs/Tp) 10 3.6/16.4 2.9/10.1 3.2/7.9 3.8/12.8 3.8/12.8 3.8/12.8 3.2/15.7 3.2/15.7 

Surface current 
(m/s) 

10 1.12 1.13 1.1 1.37 0.82 0.78 0.43 1.44 

Wind (m/s) 100 25.8 22.3 28.2 28.5 25.5 18.5 21.6 16.1 

Wave (Hs/Tp) 100 4.2/18.0 3.4/10.8 3.7/8.2 4.1/13.3 4.1/13.3 4.1/13.3 3.8/16.9 3.8/16.9 

Surface current 
(m/s) 

100 1.26 1.23 1.16 1.45 0.87 0.84 0.45 1.65 

greater 
than 
100 m 

Direction Metocean  
parameter 

return 
period 
(y) 

N NE E SE S SW W NW 

reference 
depth 
(m) 

Wind (m/s) 1 12.05 10.13 12.02 13.72 11.89 12.05 12.05 12.05 

Wave 
(Hs/Tp) 

1 2.49/13.8 2.18/11.3 3.06/10.5 3.6/10.8 3.58/12.3 1.97/11.5 1.73/5.69 1.73/5.69 

Surface 
current 
(m/s) 

1 1.41 1.39 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 

Wind (m/s) 10 15.02 13.94 14.42 17.03 16.47 15.02 15.02 15.02 

Wave 
(Hs/Tp) 

10 3.53/15.5 3.18/12.5 4.07/11.3 4.77/11.3 4.78/12.8 2.48/11.5 2.27/6.23 2.27/6.23 

Surface 
current 
(m/s) 

10 1.69 1.64 0.48 0.24 0.24 0.24 0.24 0.36 

Wind (m/s) 100 17.70 17.70 16.79 20.33 20.98 17.70 17.70 17.70 

Wave 
(Hs/Tp) 

100 4.54/17.8 4.15/14.3 5.08/12.5 5.92/11.8 5.96/13.0 2.98/11.8 2.78/6.66 2.78/6.66 

Surface 
current 
(m/s) 

100 1.94 1.87 0.55 0.28 0.28 0.28 0.28 0.41 

greater 
than 
1600 m 

Obs: 
current 
reference 
level: 
131m 
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4.5 SERGIPE-ALAGOAS AND BAHIA REGION 

 Obs:   Hs – Significant wave height     Tp - Spectral peak period 

References:             I-ET-3200.00-1200-931-PPC-001_revC Piranema area 
                                ET-4100.01-6611-941-PPC-001  Terminal de SUAPE 
                                         I-ET_1400.00-1000-941-PPC-001  Sergipe Deep Water Fields 

4.6 ESPÍRITO SANTO REGION  
  

Obs:   Hs – Significant wave height (m)    Tp -  pectral peak period (s) 

References:             I-ET-3673.00-1000-941-PPC-001  Parque das Baleias 
   I-ET-  I-ET-3681.00-1000-941-PPC-001  Canapu and Golfinho Fields 
    I-ET-3698.00-1000-941-PPC-001  Parque dos Doces/Deuses Field 

direction Metocean  
parameter 

return 
period 

N NE E SE S SW W NW 

reference 
depth 
(m) 

Wind (m/s) 1 14.9 20.8 20.5 19.7 17.1 14.4 14.4 14.4 

Wave (Hs/Tp) 1 1.8/12.0 1.8/11.5 3.42/9.5 3.84/9.0 3.82/12.0 3.5/13.0 1.8/12.0 1.8/12.0 

Surface current 
(m/s) 

1 1.09 1.33 0.99 0.99 1.10 1.09 1.02 1.04 

Wind (m/s) 10 20.0 25.5 24.7 23.9 21.9 19.1 19.1 19.1 

Wave (Hs/Tp) 10 2.1/12.0 2.0/11.5 4.31/11.0 4.90/9.8 4.71/12.0 4.0/13.0 2.1/12.0 2.1/12.0 

Surface current 
(m/s) 

10 1.22 1.58 1.04 1.14 1.11 1.12 0.97 1.05 

Wind (m/s) 100 28.5 30.0 28.8 28.2 31.6 28.5 28.5 28.5 

Wave (Hs/Tp) 100 2.3/12.0 3.06/7.8 5.20/12.5 5.94/10.0 5.60/12.5 4.5/13.5 2.3/12.0 2.3/12.0 

Surface current 
(m/s) 

100 1.42 1.8 1.10 1.33 1.15 1.20 1.01 1.13 

greater 
than 
50 m 

Metocean  
parameter 

return 
period N NE E SE S SW W NW 

reference 
depth (m) 

Wind (m/s) 1 17.8 18.6 15.2 15.8 17.5 17.3 16.2 13.5 

Wave (Hs/Tp) 1 4.4/8.8 4.6/9.1 3.7/9.4 4.8/10.9 5.1/12.7 6.4/13.9 3.2/7.9 3.2/7.9 

Surface current 
(m/s) 

1 0.85 1.11 0.72 1.14 1.05 0.89 0.82 0.69 

Wind (m/s) 10 23.2 23.9 20.4 22.0 24.4 24.5 24.1 19.3 

Wave (Hs/Tp) 10 4.7/9.2 4.9/9.5 4.3/9.9 5.7/10.3 6.2/13.5 7.2/14.8 3.6/8.2 3.6/8.2 

Surface current 
(m/s) 

10 1.05 1.26 0.94 1.29 1.19 1.07 0.89 0.88 

Wind (m/s) 100 28.5 29.1 25.6 28.1 31.2 31.6 31.9 25.0 

Wave (Hs/Tp) 100 5.0/9.6 5.2/9.8 4.9/10.4 6.5/11.6 7.1/14.4 7.8/15.6 3.9/8.5 3.9/8.5 

Surface current 
(m/s) 

100 1.23 1.41 1.14 1.44 1.33 1.42 1.22 1.02 

greater 
than 
1200 m 
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4.7 CAMPOS  REGION 

Obs:   Hs – Significant wave height (m)    Tp - Spectral peak period (s) 

References:             I-ET-3000.00-1000-941-PPC-001 revC Campos Basin 
   I-ET- I-ET-3555.00-1000-941-PPC-001  Carataí and Carapicú Fields 
    I-ET-3554.00-1000-941-PPC-001  Maromba Field 

4.8  SANTOS  REGION  

Obs:   Hs – Significant wave height     Tp - Spectral peak period 

References:            I-ET-3A26.00-1000-941-PPC-001 revC BM-S Cluster Region 
   I-ET- I-ET-3926.01-1000-941-PPC-001  Mexilhão Field Development 

Metocean  
parameter 

return 
period N NE E SE S SW W NW 

reference 
depth (m) 

Wind (m/s) 1 17.8 18.6 15.2 15.8 17.5 17.3 16.2 13.5 

Wave (Hs/Tp) 1 4.4/8.8 4.6/9.1 3.8/9.5 4.8/10.9 5.3/12.5 6.4/13.9 4.1/8.0 3.2/7.9 

Surface current 
(m/s) 

1 1.26 1.26 1.03 1.42 1.61 1.47 1.12 1.08 

Wind (m/s) 10 23.2 23.9 20.4 22.0 24.4 24.5 24.1 19.3 

Wave (Hs/Tp) 10 4.7/9.2 5.1/10.0 5.1/10.0 5.8/11.5 7.0/13.5 7.8/13.5 4.9/9.0 3.6/8.2 

Surface current 
(m/s) 

10 1.46 1.46 1.15 1.62 1.80 1.70 1.26 1.19 

Wind (m/s) 100 28.5 29.1 25.6 28.1 31.2 31.6 31.9 25.0 

Wave (Hs/Tp) 100 5.0/9.6 6.2/10.5 6.3/10.0 7.3/12.0 8.7/14.5 9.1/14.0 5.8/10.0 4.0/8.0 

Surface current 
(m/s) 

100 1.62 1.62 1.25 1.79 2.06 1.89 1.41 1.32 

greater 
than 
120 m 

Metocean  
parameter 

return 
period N NE E SE S SW W NW 

reference 
depth (m) 

Wind (m/s) 1 17.9 18.5 16.4 17.4 19.8 20.4 18.1 17.5 

Wave 
(Hs/Tp) 

1 3.6/7.5 4.2/8.8 4.0/9.3 4.4/11.0 5.3/13.0 6.9/12.0 4.7/8.8 3.7/7.0 

Surface 
current 
(m/s) 

1 1.01 1.14 0.91 0.78 1.10 1.36 1.39 1.11 

Wind (m/s) 10 25.4 25.3 23.0 23.8 26.7 27.9 26.5 24.6 

Wave 
(Hs/Tp) 

10 4.2/8.3 5.4/10.0 5.3/10.0 5.8/12.0 7.0/14.5 9.2/14.0 5.8/10.0 4.3/7.5 

Surface 
current 
(m/s) 

10 1.16 1.27 1.02 0.92 1.32 1.53 1.57 1.23 

Wind (m/s) 100 32.9 32.1 29.1 29.1 33.1 34.0 33.8 30.5 

Wave 
(Hs/Tp) 

100 4.5/9.0 6.6/11.3 7.2/11.3 8.0/12.8 9.2/16.5 11.1/15.5 7.5/11.0 4.5/9.0 

Surface 
current 
(m/s) 

100 1.27 1.38 1.10 1.04 1.53 1.67 1.72 1.32 

greater 
than    
120 m 
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4.9  PELOTAS REGION  

Obs:   Hs – Significant wave height  (m)   Tp - Spectral peak period (s) 

Reference:            I-ET-  I-ET-3B00.00-1000.941-PPC-001 revA Pelotas Basin 

Document Execution (Version C): 

Guisela S. Grossmann Matheson - CENPES/PDEP/ TEO 

Document Review (Version C): 

Luis Manoel Paiva Nunes - CENPES/PDEP/ TEO 

Document: I-ET-2000.00-1110-941-PPC-001_REVC.pdf 

Metocean 
parameter 

return 
period N NE E SE S SW W NW 

reference 
depth (m) 

Wind 
(m/s) 

1 
21.2 21.5 20.0 19.9 21.1 23.6 23.0 20.1 

Wave 
(Hs/Tp) 

1 
3.4/6.8 6.4/9.3 

6.3/10
.3 6.7/11.3 8.7/13.3 8.3/11.8 5.6/7.3 3.9/6.3 

Surface 
current 
(m/s) 

1 1.00 0.7 0.9 1.3 2.0 1.7 1.6 1.0 

Wind 
(m/s) 

10 
26.8 26.9 26.0 26.5 27.8 30.9 29.3 27.4 

Wave 
(Hs/Tp) 

10 
3.9/7.5 7.8/10.3 

8.0/11
.0 8.7/12.8 

10.8/14.
5 10.9/14.0 7.0/8.3 4.7/6.8 

Surface 
current 
(m/s) 

10 1.3 0.9 1.0 1.5 2.3 1.9 1.9 1.3 

Wind 
(m/s) 

100 
32.2 32.3 31.8 32.9 34.3 38.0 35.5 34.4 

Wave 
(Hs/Tp) 

100 
4.3/8.0 9.0/11.0 

9.5/11
.5 

10.5/14.
3 

12.5/15.
5 13.1/15.8 2.1 5.2/7.3 

Surface 
current 
(m/s) 

100 1.5 1.1 1.1 1.7 2.5 2.1 2.6 1.6 

greater 
than    
1500 m 
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1 - Glossário:

AAP: Alojador de Alta Pressão 

ABP: Alojador de Baixa Pressão 

BAJA: Base de Jateamento 

BB-BR: Big Bore PETROBRAS 

DQB: Dril Quip do Brasil 

DT: Dril Through (sistema híbrido) 

GE: General Eletric (A empresa General Eletric (GE), hoje, é conhecida por: BHGE – Baker Hughes, a GE 

company) 

SLE: Slender 

2 - Resumo dos Sistemas de Cabeça de Poço Submarinos (SCPS)

SCPS 

ABP AAP Fabricante Sistema Lista de Desenhos 

36" 18-3/4" 

GE 

MS-800 

Perfil de Topo dos AAP: 

1) AAP 18-3/4” MS-800

2) AAP DT

3) AAP 18-3/4” BB-BR

DE-2000.00-1170-61A-PWS-007 

Perfil Externo de Topo do SCSP para 

instalação de BOP/BAP/ANM: 

DE-2000.00-1170-61A-PWS-011 

(Folhas 2 e 3) 

(ABP 36”+ FUNIL UP 52”, 69-1/2”, 

74”) 

DT 

DQB BB-BR 

1) 30”

2) 30" para 36"

18-3/4" 

GE MS-700 

Perfil de Topo dos AAP: 

1) AAP 18-3/4” MS-700

2) AAP 18-3/4” Convencional

DE-2000.00-1170-61A-PWS-008 

Perfil Externo de Topo do SCSP para 

instalação de BOP/BAP/ANM: 

DE-2000.00-1170-61A-PWS-011 

(Folhas 1 e 3) 

(ABP 30”+ FUNIL UP 52”, 69-1/2”, 

74”) 
DQB 

Convencional 

(Série VI) 

30" 

16-3/4" 

GE 

MS-700 

Perfil de Topo dos AAP: 

1) AAP 16-3/4” MS-700

2) AAP 16-3/4” SLE 13”

3) AAP 16-3/4” Convencional

DE-2000.00-1170-61A-PWS-009 

Perfil Externo de Topo do SCSP para 

instalação de BOP/BAP/ANM: 

DE-2000.00-1170-61A-PWS-011 

(Folhas 1 e 3) 

(ABP 30”+ FUNIL UP 52”, 69-1/2”, 

74”) 

SLE - 13" SLE - 13" 

16-3/4" DQB 
Convencional 

(Série VI) 



O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem expressa 

autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as 

responsabilidades cabíveis. 
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FUNIL 30 x 74� x VIII

Órgão aprovador: E&P-CPM /CMP-SPO/SP/CABP
Aprovação Confab:
Rafael Fernandes 

Órgão gestor: E&P-CPM /CMP-SPO/SP/CABP

Contrato Petrobras:
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Encarte n Confab:
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fornecedora:

Primeira 
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Usuário:
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Aprov. Petrobras pela 
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__________________
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 TÍTULO DO DESENHO:

APCBP 36 X 2 X FB
C/ DAR 500 INTCGE SÉRIE I

 
 NÚMERO DO DESENHO:

B51280-1-BR-MS800

PROJEÇÃO EM 

                     GE Oil & Gas   

NOTA DO PROPRIETÁRIO
 

Este Desenho e suas especificações
 é para uso da Petrobras, mantidos os 

direitos de propriedade intelectual 
da GE, em conformidade 

com as patentes concedidas e de
 titularidade da GE para o 

sistema de cabeça de poço
 MS 700  e MS 800.

Este equipamento ilustrado está
 protegido por uma ou mais patentes.

AAP ASSDO C/ FECIM

P/ CIM RECTO 22

DET

DET D3



 
 TÍTULO DO DESENHO:

APCBP 36 X 2 X FB
C/ DAR 500 INT GE SÉRIE I

 
 NÚMERO DO DESENHO:

B51280-1-BR-MS800

PROJEÇÃO EM 

                     GE Oil & Gas   

NOTA DO PROPRIETÁRIO
 

Este Desenho e suas especificações
 é para uso da Petrobras, mantidos os 

direitos de propriedade intelectual 
da GE, em conformidade 

com as patentes concedidas e de
 titularidade da GE para o 

sistema de cabeça de poço
 MS 700  e MS 800.

Este equipamento ilustrado está
 protegido por uma ou mais patentes.

MONT CORPO BAJA C/ ABP E AAP



 
 TÍTULO DO DESENHO:

APCBP 36 X 2 X FB
C/ DAR INT GE SÉRIE I

 
 NÚMERO DO DESENHO:

B51280-1-BR-MS800

PROJEÇÃO EM 

                     GE Oil & Gas   

NOTA DO PROPRIETÁRIO
 

Este Desenho e suas especificações
 é para uso da Petrobras, mantidos os 

direitos de propriedade intelectual 
da GE, em conformidade 

com as patentes concedidas e de
 titularidade da GE para o 

sistema de cabeça de poço
 MS 700  e MS 800.

Este equipamento ilustrado está
 protegido por uma ou mais patentes.

CORPO BAJA C/ FUNIL X APCBP E APCAP
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FUNIL 30 x 69-1/2� Tipo VII

Órgão aprovador: E&P-CPM /CMP-SPO/SP/CABP Aprovação Confab:
Rafael Fernandes

Órgão gestor: E&P-CPM /CMP-SPO/SP/CABP

Contrato Petrobras:
PCS: 4600357502

OS n CONFAB:

87560

Encarte n Confab:
87560ØØ-CON-10MA0013

Palavra-chave: Funil 30 x 69-1/2� Tipo VII
N Confab como 
fornecedora:

Primeira 
emissão:
/   /2012

Responsável 
pela emissão:

Usuário:
E&P-CPM /CMP-
SPO/SP/CABP

Aprov. Petrobras pela 
emissão:Geraldo 
____/____/2012

Revisado por:

__________________

Rev:
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D

___/__

Este documento pertence ao Sistema de Padronização da Superintendência Executiva de Exploração e Produção da PETROB
Esta cópia é válida somente se possuir seu número de controle impresso em cor no cabeçalho. Todo documento do Sistema 
sujeito a revisão em qualquer tempo. As sugestões devem ser encaminhadas ao órgão gestor identificado no cabeçalho.
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FUNIL 30 x 52� Tipo VI

Órgão aprovador: E&P-CPM /CMP-SPO/SP/CABP Aprovação Confab:
Rafael Fernandes

Órgão gestor: E&P-CPM /CMP-SPO/SP/CABP

Contrato Petrobras:
PCS: 4600357502

OS n CONFAB:

87560

Encarte n Confab:
87560ØØ-CON-10MA0012

Palavra-chave: Funil 30 x 52� Tipo VI
N Confab como 
fornecedora:

Primeira 
emissão: 
/   /2012

Responsável 
pela emissão:

Usuário:
E&P-CPM /CMP-
SPO/SP/CABP

Aprov. Petrobras pela 
emissão:Geraldo 
____/____/2012

Revisado por:

__________________

Rev:

SR

D

___/__

Este documento pertence ao Sistema de Padronização da Superintendência Executiva de Exploração e Produção da PETROB
Esta cópia é válida somente se possuir seu número de controle impresso em cor no cabeçalho. Todo documento do Sistema 
sujeito a revisão em qualquer tempo. As sugestões devem ser encaminhadas ao órgão gestor identificado no cabeçalho.

Propriedade da PETROBRAS
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Órgão aprovador: E&P-CPM /CMP-SPO/SP/CABP Aprovação Confab:
Rafael Fernandes

Órgão gestor: E&P-CPM /CMP-SPO/SP/CABP

Contrato Petrobras:
PCS: 4600357502

OS n CONFAB:

87560

Encarte n Confab:
87560ØØ-CON-10MA0012

Palavra-chave: Funil 30 x 52� Tipo VI
N Confab como 
fornecedora:

Primeira 
emissão: 
/   /2012

Responsável 
pela emissão:

Usuário:
E&P-CPM /CMP-
SPO/SP/CABP

Aprov. Petrobras pela 
emissão:Geraldo 
____/____/2012

Revisado por:

__________________

Rev:

SR

D

___/__

Este documento pertence ao Sistema de Padronização da Superintendência Executiva de Exploração e Produção da PETROB
Esta cópia é válida somente se possuir seu número de controle impresso em cor no cabeçalho. Todo documento do Sistema 
sujeito a revisão em qualquer tempo. As sugestões devem ser encaminhadas ao órgão gestor identificado no cabeçalho.
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Este documento pertence ao Sistema de Padronização da Superintendência Executiva de Exploração e Produção da PETROBR
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autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as 

responsabilidades cabíveis. 
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Anexo I - Especificação 

Técnica da Unidade 

Seção E 

 

Suporte para a Mangueira Coflexip, Derivação da Flowline para Instalação 

de Flowmeter e Desenho do Manifold Portátil 
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ANEXO I 
 

SEÇÃO E/1 
 
1. SUPORTE PARA MANGUEIRA COFLEXIP (COFLEXIP HOSE HANGER) 

 
1.1. Prover suporte padrão para a mangueira Coflexip composta por uma base fixa, 
ancorada na plataforma, com 3 pinos de apoio, de dimensões especificadas, conforme 
desenhos a seguir. O suporte deve ser projetado para suportar 18 toneladas de carga e 
instalado em ambos os bordos da UNIDADE. 
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ANEXO I 
 

SEÇÃO E/2 
 

2. DERIVAÇÃO DA FLOWLINE PARA INSTALAÇÃO DE FLOWMETER 
 

1.2. Para a realização de operações de Gravel Pack Horizontal com BOP aberto, 
prover uma derivação na flowline, com as dimensões necessárias para permitir a 
instalação de um flowmeter (fornecido pelo barco de estimulação), usado para 
monitoramento da vazão de retorno. 
O projeto de instalação da derivação na flowline deverá observar os seguintes requisitos: 
 

i. Para a correto funcionamento do flowmeter, é necessário que esse esteja 
"afogado" ou completamente preenchido pelo fluido da linha. Dessa forma, a 
derivação deverá ser forma de "U", em linha de DN 8”, com o flowmeter abaixo 
do nível da flowline, prevendo espaço de 67 cm entre as uniões vitáulicas. 

ii. Prever que o fluxo do fluido retornado possa ser direcionado tanto para as 
peneiras quanto para os tanques da UNIDADE, conferindo flexibilidade à 
operação. 
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ANEXO I 
 

SEÇÃO E/3 
 

3. MANIFOLD PORTÁTIL PARA ENTRADA DE LINHAS E ALINHAMENTOS DIVERSOS 
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Anexo I - Especificação 

Técnica da Unidade 

Seção F 
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ANEXO I - SEÇÃO F 
 

DADOS TÉCNICOS DA UNIDADE 
 

Descrição técnica detalhada da UNIDADE, no formato SFEL - Standard Format 
Equipment List do IADC - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING 
CONTRACTORS. Os dados a serem fornecidos pela CONTRATADA para compor esta 
seção devem incluir fabricante, modelo, capacidade, classificação, contemplando: 
 
SECTION A - UNIT SPECIFICATION 
A1 Main Dimensions/Technical Description 
A2 Storage Capacities 
A3 Propulsion/Thrusters 
A4 Operational Capabilities 
A5 Variable Loading 
A6 Environmental Limits 
A7 Mooring System 
A8 Marine Loading Hoses 
A9 Cranes, Hoists, and Materials Handling 
A10 Helicopter Landing Deck 
A11 Auxiliary Equipment 
 
SECTION B - GENERAL RIG SPECIFICATIONS 
B1 Derrick and Substructure 
B2 Drawworks and Associated Equipment 
B3 Derrick Hoisting Equipment 
B4 Rotating System 
 
SECTION C - POWER SUPPLY SYSTEMS 
C1 Rig Power Plant 
C2 Emergency Generator 
 
SECTION D - DRILLSTRING EQUIPMENT 
D1 Tubulars 
D2 Handling Tools 
D3 Fishing Equipment 
 
SECTION E - WELL CONTROL/USUBSEA EQUIPMENT 
E1 Lower Riser Diverter Assembly 
E2 Primary BOP Stack 
E3 Primary Lower Marine Riser Package 
E4 Secondary BOP Stack 
E5 Secondary Lower Marine Riser Package 
E6 Primary Marine Riser System 
E7 Secondary Marine Riser System 
E8 Diverter BOP 
E9 Subsea Support System 
E10 BOP Control System 
E11 Subsea Control System 
E12 Acoustic Emergency BOP Control System 
E13 Subsea Auxiliary Equipment 
E14 Choke Manifold 
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E15 BOP Testing Equipment 
E16 Wellhead Running/Retrieving/Testing Tools 
 
SECTION F - MUD SYSTEM/BULK SYSTEM 
F1 High Pressure Mud System 
F2 Low Pressure Mud System 
F3 Bulk System 
 
SECTION G - CASING/CEMENTING EQUIPMENT 
G1 Casing Equipment 
G2 Cement Equipment 
 
SECTION H - INSTRUMENTATlON/COMMUNlCATlON 
H1 Drilling lnstrumentation at Driller's Position 
H2 Drilling Parameter Recorder 
H3 lnstrumentation at Choke Manifold 
H4 Standpipe Pressure Gauge 
H5 Deviation Equipment 
H6 Calibrated Pressure Gauges 
H7 Rig Communication System 
H8 Environmental lnstrumentation 
H9 Additional MODU Specific Instrumentation 
H10 Radio Equipment 
 
SECTION I - PRODUCTION TEST EQUIPMENT 
I1 Burners 
I2 Burner Booms 
I3 Lines Required on Burner Booms 
I4 Sprinkler System 
I5 Fixed Lines for Well Testing 
I6 Auxiliary Power Availability 
 
SECTION J - WORKOVER TOOLS 
 
SECTION K - ACCOMMODATION 
K1 Offices 
K2 Living Quarters 
 
SECTION L -SAFETY EQUIPMENT  
L1 General Safety Equipment  
L2 Gas/Fire/Smoke Detection  
L3 Fire Fighting Equipment 
L4 Breathing Apparatus 
L5 Emergency First Aid Equipment 
L6 Helideck Rescue Equipment 
L7 Rig Safety Store  
L8 Emergency Warning Alarms  
L9 Survival Equipment  
 
SECTION M -POLLUTION PREVENTION EQUIPMENT 
MI Sewage Treatment  
M2 Garbage Compaction  
M3 Garbage DisposalIGrinder 
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1. ESCOPO DE ANÁLISE 
 
A intenção deste documento é definir as análises que deverão ser apresentadas à PETROBRAS no início do 
contrato da UNIDADE e quais itens devem ser reanalisados e adaptados para o poço específico. A 
CONTRATADA deve ter uma evidência documentada de que os itens específicos abaixo foram analisados, 
de acordo com a API RP 16 Q e ISO 13624-1 (ou API 17 G e ISO 13628-7 para casos de riser de completação 
e workover), incluindo informações que não serão alteradas devido às condições específicas da região ou 
ao projeto do poço. 
 
O resultado da análise de riser é o relatório de Riser Analysis, que deverá ser feito de acordo com as 
especificações definidas nesta Seção G. A Tabela 1 – Escopo de Análise de Riser apresenta o escopo 
sumarizado das análises a serem entregues pela CONTRATADA. 
 
Uma vez solicitado, a CONTRATADA terá 30 (trinta) dias para entregar o relatório da análise, mediante o 
recebimento de todos os dados necessários. Caso sejam requeridas modificações pela PETROBRAS devido 
a premissas de análise equivocadas ou necessidade de reestudo de cenário, a contratada terá 15 (quinze) dias 
para ajustar o relatório. 
 

Tabela 1 – Escopo de Análise de Riser 

 Item Análise Escopo sumarizado Início do contrato Específico por poço 

1. 
Stack-up e 
cálculo do top 

tension 

Um Stack-Up adequado para a lâmina 
d’água deve ser selecionado. A tensão 
necessária deve ser definida com base em 
verificações de estabilidade, requisitos de 
desconexão e overpull exigido no LMRP. 
A tensão máxima e mínima recomendada é 
específica por projeto e determinado para o 
stack-up específico do riser. 

Sim Sim (*) 

2. 

Análise de 
operabilidade 
conectado 
(perfurando e 
não-
perfurando) 

A CONTRATADA deverá realizar análises 
de operabilidade do riser de perfuração 
para determinar a localização ótima da 
embarcação em relação à cabeça do poço 
para maximizar o uptime em variados perfis 
de corrente e de onda. A CONTRATADA 
deverá realizar análises estáticas e 
dinâmicas para identificar os limites 
operacionais do riser para os cenários 
perfurando e não-perfurando. 

Sim Sim (*) 

3. 
Análise de 
deriva (drift-

off) 

A análise de deriva de um sistema de riser 
de perfuração (ou sistema de riser de 
completação/workover, se aplicável) deve 
ser usada para determinar o offset máximo 
da UNIDADE em relação a vertical do 
poço para desconexão em UNIDADES de 
posicionamento dinâmico, de forma que 
nenhum limite de utilização segura do 
sistema seja excedido. Especificamente, 

Sim Sim (*) 
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 Item Análise Escopo sumarizado Início do contrato Específico por poço 

esta análise é usada para determinar os 
limites de offset conhecidos como Watch 

Circles. Estas análises dependem de 
diversos aspectos que podem afetar a 
trajetória da embarcação em deriva 
(mudança de offset e aproamento versus 
tempo), bem como o tempo necessário para 
reconhecer e responder à deriva, tempo 
para preparar para desconectar, tempo de 
EDS antes de atingir um ponto de máximo 
permitido para uma desconexão segura 
(POD – Point of Disconnect). A 
CONTRATADA deve possuir ferramenta / 
software para calcular o círculo de alarme 
vermelho periodicamente na UNIDADE. 

4. 

Análise de 
fatiga de riser 
(onda e VIV – 
Vortex-

induced 

vibrations) 

A avaliação da fadiga dos equipamentos de 
perfuração (juntas de riser etc.) é realizada 
para avaliar a garantia de integridade do 
sistema durante sua vida útil, bem como 
para balizar seu plano de inspeção e 
manutenção. Em casos de perfuração 
prolongada em condições ambientais 
severas, como perfis de corrente ou ondas 
elevados, uma análise de fadiga do riser 
específica para a locação deve ser 
considerada. Normalmente correntes 
superficiais acima de 2 nós indicam a 
necessidade desse estudo, mas não limita-
se a esses casos. 

Sim 
Caso solicitado pela 

PETROBRAS (**) 

5. Análise de 
hang-off 

A análise de hang-off é usada para avaliar a 
viabilidade de posicionar a coluna de riser 
em hard hang-off (coluna acunhada no 
spider com gimbal) e soft hang-off (coluna 
suportada pelos tensionadores) durante 
uma tempestade severa. Em cada caso, o 
riser é analisado para garantir que todos os 
limites de tensões, deslocamentos e 
rotações sejam satisfeitos para todo o 
sistema utilizado durante essas operações. 

Sim 
Caso solicitado pela 

PETROBRAS (**) 

6. 

Análise de 
descida e 
recolhimento 
de riser 

A análise de descida e recolhimento de 
riser é usada para determinar em que 
condições ambientais (janela de operação) 
o riser pode ser montado ou recolhido, 
tanto com todo o conjunto BOP ou somente 
com o LMRP conectado à parte inferior do 
riser. 

Sim 
Caso solicitado pela 

PETROBRAS (**) 



 Convite nº , Contrato nº , Contrato SAP nº  
 

SEÇÃO G - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE RISER ANALYSIS 
 

ET_Riser Analysis Julho17   Página 4 

 Item Análise Escopo sumarizado Início do contrato Específico por poço 

7. 
Análise de 
recoil 

A desconexão do conector do LMRP (ou o 
conector da ferramenta de desconexão do 
riser de completação/workover, se 
aplicável) pode produzir um desequilíbrio 
repentino na tração atuante no riser, 
resultando em aceleração do conjunto de 
riser para cima, iniciando o "riser recoil ". 
A análise de recoil pode ser usada para 
verificar se as diretrizes de operação (como 
a configuração do riser, tensão, stroke, 
heave, etc.) acomodam as considerações de 
recoil ou para determinar as modificações 
apropriadas nas diretrizes operacionais de 
forma a operar em condições seguras. 

Sim 
Caso solicitado pela 

PETROBRAS (**) 

8. 

Análise de 
movimentação 
da UNIDADE 
com o BOP 
suspenso 

Análise de movimentação da UNIDADE 
com o BOP suspenso determinará a 
resposta do riser durante a movimentação 
da UNIDADE de um poço a outro, 
considerando a configuração em soft hang-

off e hard hang-off. A análise deve ser 
realizada considerando a velocidade 
imposta a UNIDADE em conjunto com a 
velocidade da corrente, tanto em situações 
de navegação upstream, neutra e 
downstream. Devem ser apresentadas as 
velocidades de navegação permissíveis da 
UNIDADE a partir da análise de resposta 
dinâmica para diferentes velocidades de 
corrente e alturas das onda. Deve ser 
avaliada também a possibilidade de 
ocorrência de VIV no riser durante este tipo 
de movimentação. 
Também pode ser solicitada uma avaliação 
de rotação da UNIDADE. Esta análise 
determinará o torque máximo no sistema de 
riser com mudanças no aproamento da 
UNIDADE. O torque induzido será 
comparado com as capacidades dos 
componentes, quando disponível, para 
determinar o movimento de yaw máximo 
permitido. 

Sim 
Caso solicitado pela 

PETROBRAS (**) 

 
(*) As análises acima podem ser suprimidas caso tenham sido feitas análises para o mesmo campo, com a 
mesma UNIDADE, projeto de poço similar e LDA semelhante. Isso deve ser previamente acordado com a 
PETROBRAS. 
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(**) As análises acima serão solicitadas nos casos onde as análises genéricas não são válidas para as 
condições específicas da região ou projeto de poço. 
 
1.1. Stack-Up e Cálculo do Top Tension  
 
Um stack-up adequado para a lâmina d’água deve ser selecionado. A tração de topo necessária deve ser 
definida com base em verificações de estabilidade, requisitos de desconexão e overpull exigido na LMRP 
(conforme critério da API RP 16Q). 
 
Variações dinâmicas devem ser consideradas no cálculo da tração, de forma a garantir a não ocorrência de 
compressão no riser. O comportamento do sistema de tensionamento (seja DAT ou wireline) deve ser 
considerado.  
 
A tração de topo mínima recomendada deve basear-se na tração máxima calculada a partir das seguintes 
metodologias: 
 

i. Tração de topo mínima para garantia de estabilidade do riser, conforme API RP 16Q; 
ii. Variação dinâmica de tração de topo, de forma a não ocorrer compressão no riser em virtude do 

movimento de heave da embarcação. 
 
1.1.1. Âmbito do Trabalho 
 

a. Construir um  stack-up adequado para a lâmina d’água e configurações de cabeça de poço desejados; 
 

b. A interação condutor / solo deve ser modelada com base em dados de solo fornecidos pela 
PETROBRAS. Na ausência de dados específicos sobre o solo local, este pode ser estimado com base 
na experiência da CONTRATADA, sujeitos à aprovação da PETROBRAS; 

 
c. Calcular os requisitos de tração de topo para os pesos máximo e mínimo de fluido; 

 
d. Modificar e otimizar o stack-up para obter uma relação ótima entre tração, resposta dinâmica do 

riser e carregamento na cabeça de poço; 
 

e. Calcular a variação de tração esperada com base em dados detalhados do tensionador; 
 

f. Fornecer tabelas de tração de topo vs peso de fluido para: 
i. Tração de topo mínima preconizada pela API RP 16Q; 

ii. Metodologia dinâmica – garantia de não ocorrência de compressão no riser; 
iii. Recoil. 

 
1.2. Análise de Operacionalidade Conectado 
 
A CONTRATADA deverá realizar análises de operabilidade estáticas e dinâmicas do riser de perfuração 
para determinar os limites de offset da embarcação em relação à cabeça do poço, de forma a permitir a 
operação em condições perfurando e não-perfurando, em determinados perfis de corrente e onda, tais como: 
máximo carregamento downstream (onda e corrente na mesma direção), máximo carregamento upstream 
(onda e corrente em direções opostas) e carregamento “neutro” (sem corrente). 
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Deve-se considerar que a coluna também estará sujeita a tensões adicionais devido à pressurização das 
linhas periféricas, por exemplo, devido a um kick ou durante um controle de poço. Há ainda casos especiais 
como riser pressurizado pelo MPD ou em underbalance devido ao FMCD. 
 
Limitações operacionais devem ser apresentadas em forma de envelopes operacionais de tração versus offset. 
 
Análises estáticas e dinâmicas devem ser realizadas de modo a identificar os limites operacionais do riser 
com base nas capacidades e limites operacionais dos componentes do sistema de riser. Os envelopes de 
operação do riser devem ser gerados de acordo com os critérios da API RP 16Q. 
 
Pesos de fluido mínimos e máximos devem ser avaliados para a locação, considerando os carregamentos 
ambientais aplicados e limites na condição perfurando e não-perfurando. 
 
1.2.1. Âmbito do Trabalho 
 

a. Realizar análises estáticas e dinâmicas para identificar os limites operacionais do riser para os 
cenários perfurando e não-perfurando; 

 
b. A matriz de carga deve basear-se em: 

 
i. Top tension variando entre o valor mínimo e máximo determinados na análise anterior (item 

1.1); 
ii. Peso de fluido mínimo e máximo 

iii. Limite de offset permitido a montante e a jusante da vertical do poço; 
 

c. Limites admissíveis para os cenários perfurando e não-perfurando devem ser determinado com base, 
entre outros, nos seguintes itens: 

 
i. Ângulo máximo das flex joints; 

ii. Stroke do tensionador; 
iii. Stroke da junta telescópica; 
iv. Tensão de Von Mises no riser; 
v. Momento fletor nos conectores do BOP (e BAP, se aplicável); 

vi. Carregamento (tração, momento fletor e cortante) na cabeça de poço; 
vii. Momento fletor nos conectores do condutor / revestimento; 

viii. Tensão de Von Mises no condutor / revestimento. 
 

d. Verificar a adequação do stack-up; 
 

e. Resposta não-linear de tensionadores devido ao atrito e efeitos dos strokes devem ser contabilizados; 
 

f. Análise de sensibilidade para quantificar o efeito de parâmetros como rigidez rotacional das flex 

joints, resistência do solo, coeficiente de arrasto das juntas de riser, ângulo inicial da cabeça de poço 
e incerteza de peso/flutuação sobre as janelas de operação; 
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1.3. Análise de deriva (Drift-off) 
 
Em UNIDADES DP, uma vez que a embarcação tenha perdido sua capacidade de manter posição, os 
carregamentos atuantes (onda, vento, corrente e força de reação do riser) determinam sua trajetória e 
velocidade de deriva.  
 
Os watch circles devem ser calculados considerando o riser, a UNIDADE, a lâmina d’água, entre outros 
aspectos. O círculo de alarme amarelo indica o offset máximo no qual as preparações para uma desconexão 
de emergência devem iniciar. O círculo de alarme vermelho indica o offset máximo no qual a seqüência de 
desconexão de emergência (EDS) deve ser iniciada. O POD (ponto de desconexão) é definido como o ponto 
em que é excedido algum limite admissível do sistema em função do deslocamento da embarcação.  
 
A partir do POD, o círculo de alarme vermelho é calculado com base no tempo de EDS e sua respectiva 
deriva. O círculo de alarme amarelo deve ser considerado conforme recomendação da PETROBRAS ou a 
metade do círculo de alarme vermelho – o que for menor. Os watch circles calculados por esta análise devem 
ser utilizados no WSOG. 
 
A análise deve contemplar um conjunto totalmente acoplado de embarcação / tensionador / riser / BOP / 
condutor e revestimento de superfície / solo (considerar também a BAP, se aplicável). A adoção de 
simplificações neste modelo podem ser adotadas apenas se for demonstrada sua adequabilidade através de 
comparações com modelos mais complexos, de forma que os resultados obtidos não sejam inseguros e nem 
excessivamente conservadores. 
 
(ITEM RECOMENDÁVEL) A CONTRATADA deve possuir ferramenta/software específico para realizar 
esta análise periodicamente na UNIDADE, de forma a ajustar o círculo de alarme vermelho conforme a 
condição ambiental de momento e do posicionamento ótimo da UNIDADE em relação ao poço. Esta 
ferramenta/software deve ser apresentada para apreciação e validação da PETROBRAS. 
 
1.3.1. Âmbito do Trabalho 
 

a. Realizar simulações conforme os carregamentos ambientais solicitados pela PETROBRAS 
(podendo conter diversas combinações de onda, vento e corrente – normalmente 13 (treze) 
combinações); 

 
b. Simular duas condições de tração de topo (min. e max.) e intervalos de peso de fluido entre 8,55 ppg 

até o peso de fluido máximo de projeto; 
 

c. Determinar o ponto de desconexão (POD) de forma a não exceder, entre outros, os seguintes limites: 
 

i. Ângulo máximo das flex joints; 
ii. Ângulo máximo de desconexão da flex joint inferior, de forma a permitir o desacoplamento 

seguro do LMRP; 
iii. Stroke do tensionador; 
iv. Stroke da junta telescópica; 
v. Tensão de Von Mises no riser; 

vi. Momento fletor nos conectores do BOP (e BAP, se aplicável); 
vii. Carregamento (tração, momento fletor e cortante) na cabeça de poço; 
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viii. Momento fletor nos conectores do condutor / revestimento; 
ix. Tensão de Von Mises no condutor / revestimento. 

 
d. Calcular os círculos de alarme vermelho, a partir do POD, para os tempos de EDS que serão 

utilizados pela UNIDADE; 
 

e. Caso os resultados não satisfaçam os critérios de aceitação da PETROBRAS, pode ser solicitado à 
contratada a realização de casos adicionais para consolidação de limites aceitáveis para o WSOG. 

 
f. Utilizar ferramenta/software validado pela PETROBRAS para gerar circulo de alarme vermelho 

periodicamente na UNIDADE (condição ambiental de momento e previsão para as próximas 
operações), considerando, inclusive,  o posicionamento ótimo da UNIDADE em relação ao poço 
para aquelas condições ambientais. 

 
 
1.4. Análise de fatiga de riser (onda e VIV) 
 
A avaliação da fadiga com o riser conectado (juntas de riser etc.) deve ser realizada de forma a comprovar 
a resistência do sistema à fadiga durante sua vida útil. A análise de fadiga deve contemplar tanto a fadiga 
causada pela ação das ondas quanto por VIV.  
 
A análise de fadiga deve ser realizada de uma maneira geral no âmbito do recebimento da UNIDADE, 
contemplando todas as Bacias de operação previstas em CONTRATO. Em caso de operações previstas em 
locações pouco exploradas, por exemplo, operações na Margem equatorial, a CONTRATADA deverá 
realizar, caso solicitado pela PETROBRAS, análises de fadiga por VIV e ondas específicas para a locação. 
 
A análise de fadiga deve contemplar todos os componentes suscetíveis do sistema (hot spots). Os fatores de 
concentração empregados devem ser explicitados, assim como a origem de sua determinação. As ondas a 
serem consideradas devem contemplar todo o diagrama de dispersão de ondas omnidirecional contido na 
ET de meteoceanografia. No caso de fadiga por VIV, todos os perfis de corrente de fadiga e de extrema 
anual contidos na mesma ET devem ser analisados e as configurações utilizadas no software de análise 
também devem ser informadas. Como referência, recomenda-se a Prática Recomendada DNVGL RP 0005 
para metodologia de determinação da vida útil à fadiga da estrutura a partir do histórico de carregamento 
cíclico analisado. 
 
Ao final da análise, deverá ser avaliado a necessidade do uso de supressores de vórtices no riser e os 
melhores locais para instalação destes.  
 
1.4.1. Âmbito do Trabalho 
 

a. Realizar análises dinâmicas com duração de pelo menos 1800 segundos para cada caso de 
carregamento de onda (provenientes do diagrama de dispersão de ondas da ET de 
meteoceanografia); 

 
b. Determinar a previsão de vida em fadiga, devido aos esforços oscilatórios induzidos por ondas e 

VIV, dos componentes da coluna de riser, considerando fatores de segurança; 
 



 Convite nº , Contrato nº , Contrato SAP nº  
 

SEÇÃO G - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE RISER ANALYSIS 
 

ET_Riser Analysis Julho17   Página 9 

c. Determinar a necessidade de utilização de supressores de vórtices no riser para reduzir a fadiga do 
sistema, se necessário. 

 
1.5. Análise de hang-off 
 
A análise de hang-off é usada para avaliar a viabilidade de posicionar a coluna de riser em hard hang-off 
(coluna acunhada no spider com gimbal) e soft hang-off (coluna suportada pelos tensionadores) durante uma 
tempestade severa ou corrente extrema, com tempo de recorrência igual a 100 anos. O riser deve ser 
analisado de forma a garantir que todos os limites de tensões, deslocamentos e rotações sejam satisfeitos, 
permitindo o seu suporte sem recolhimento em caso de tempestade severa. 
 
O primeiro período natural axial da estrutura deve ser observado, e o período de onda incidente escolhido 
de forma a maximizar a resposta dinâmica do sistema riser/embarcação, tanto axial quanto flexional. 
 
1.5.1. Âmbito do Trabalho 
 

a. Determinar a resposta dinâmica do riser suspenso na UNIDADE nas condições de hard e soft hang-

off, durante uma tempestade ou perfil de corrente com 100 anos de tempo de recorrência; 
 

b. Determinar em que casos essas opções (soft e hard hang-off) podem ser utilizadas com segurança 
durante um evento extremo. 

 
1.6. Análise de descida e recolhimento de riser 
 
A análise de descida e recolhimento de riser é usada para determinar em que condições meteoceanográficas 
(onda e corrente) o riser pode ser descido ou recolhido com segurança. 
 
Esta análise deve ser realizada para ao menos 5 (cinco) posições durante a descida, sendo a primeira com o 
stack submarino (BOP + LMRP) na região de atuação das ondas e a última com todo o riser montado, 
próximo ao leito marinho. 
 
As ondas a serem consideradas nesta análise devem contemplar períodos entre 5 e 15 segundos, de forma a 
se estudar a variação da resposta dinâmica com o período de onda incidente a cada posição durante a descida. 
 
1.6.1. Âmbito do Trabalho 
 

a. Determinar as condições metoceanográficas limites para descida e recolhimento do riser; 
 

b. Repetir esta análise com e sem o BOP; 
 

c. Para o caso com o BOP, uma análise de conexão deve ser realizada para determinar a máxima altura 
significativa de onda permitida para uma altura (amplitude dupla) de movimentação vertical de 2 
(dois) metros do BOP. 

 
1.7. Análise de recoil 
 
O evento de desconexão de emergência causa desequilíbrio repentino na tração atuante no riser, resultando 
em sua aceleração ascendente súbito recolhimento (riser recoil). A falha no controle efetivo do riser recoil 
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pode resultar em impactos na junta telescópica ou sistema de tensionamento, potencialmente danificando 
componentes do sistema de riser ou da UNIDADE. 
 
A análise de recoil pode ser realizada considerando-se a hipótese de mar regular. Neste caso, o heave 
equivalente da embarcação no ponto de conexão com o riser pode ser adotado como o máximo em 50 ciclos 
de heave resultante do estado de mar considerado. 
 
Deve ser escolhido um estado de mar para as análises de recoil, dentre três possíveis: extremo com 1 ano 
de tempo de recorrência, 99% de não-excedência e 95% de não-excedência, a depender do estado de mar 
máximo admissível obtido nas análises com o riser conectado (operabilidade e drift off). Os casos devem 
ser escolhidos de forma a maximizar a resposta em heave da embarcação para a altura de onde analisada. 
Os pesos de fluido considerados devem contemplar todos os pesos de fluido previstos em operação. 
 
A análise de recoil pode levar a uma mudança na composição do riser, com uso de um maior número de 
juntas sem flutuação na extremidade inferior do riser. 
 
A análise deve seguir as prescrições e atender aos critérios previstos na ISO TR 13264-2 seção 7. 
 
Em casos especiais, como cenários com a utilização de MPD e FMCD, recomenda-se realizar a análise de 
recoil para o poço específico. Atenção deve ser prestada ao efeito de rush in da água do mar nos casos em 
que o riser estiver vazio. 
 
1.7.1. Âmbito do Trabalho 
 

a. realizar análise de recoil do riser de perfuração e confirmar a performance do recoil do stack-up 
proposto e fazer as modificações no stack-up, se necessário. 

 
b. Executar simulação de desconexão e recoil para as seguintes condições: 

 
i. Para cada combinação de altura / período de onda, um total de 8 (oito) simulações de desconexão 

devem ser realizadas, com a desconexão ocorrendo em diferentes momentos (ângulos de fase da 
onda regular) em cada simulação; 

ii. Peso de fluido mínimo e máximo. 
 

c. Todos os casos devem assumir que nenhum tensionador falhe; 
 

d. Estudo de sensibilidade para o stack-up do riser deve ser realizado para um caso crítico; 
 

e. Estudo de sensibilidade a parâmetros como: tração de topo inicial, peso/flutuação das juntas de riser, 
posição da válvula anti-recoil, stroke inicial da junta telescópica, offset da embarcação; 

 
f. 03 (três) critérios devem ser atendidos: não ocorrência de impactos entre o LMRP e o BOP após a 

desconexão, não ocorrência de compressão no riser ou no sistema de tensionamento, não ocorrência 
de impactos por fim de curso da junta telescópica ou dos tensionadores; 

 
g. Confirmar a adequação do stack-up e aplicar o top tension para os pesos de fluidos analisados. 
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1.8. Análise de movimentação de UNIDADE com o BOP suspenso 
 
Análise de movimentação de UNIDADE com o BOP suspenso determinará a resposta do riser durante a 
movimentação da UNIDADE de um poço a outro, considerando o riser suspenso em soft hang-off e hard 
hang-off. A análise deve ser realizada considerando a sobreposição da velocidade de navegação com a 
velocidade da corrente, tanto em direções coincidentes como opostas. 
 
Deve ser realizada uma avaliação da potencial ocorrência de VIV severo devido à velocidade de navegação 
da embarcação.  
 
Também pode ser solicitada uma avaliação de rotação da UNIDADE. Esta análise determinará o torque 
máximo no sistema de riser com mudanças no aproamento da UNIDADE. O torque induzido será 
comparado com as capacidades dos componentes, quando disponível, para determinar o movimento de yaw 
máximo permitido. 
 
1.8.1. Âmbito do Trabalho 
 

a. Apresentar as velocidades de navegação permissíveis da UNIDADE a partir da análise de força 
dinâmica para diferentes velocidades de corrente e alturas das onda. 

 
 
2. Relatório de Riser Analysis 
 
O relatório de Riser Analysis deverá ser submetido à PETROBRAS para aprovação. 
 
 
3. Dados fornecidos pela PETROBRAS  
 
Alguns dos insumos necessários para as análises de riser são de responsabilidade da operadora, onde serão 
fornecidos pela PETROBRAS à CONTRATADA, tais como: 
 

a. Coordenadas da locação e LDA; 
 

b. Carregamentos ambientais; 
 

c. Cados de solo; 
 

d. Dados do SCPS (sistema de cabeça de poço submarino), condutor e revestimento de superfície: 
 

i. Informações do AAP (alojador de alta pressão) e ABP (alojador de baixa pressão); 
ii. Desenho esquemático do SCPS e condutor; 

iii. Método de instalação do condutor (base torpedo, jateado ou perfurado e cimentado); 
iv. Capacidade à flexão da cabeça de poço; 
v. Dados do condutor e revestimento de superfície. 

  
e. Dados básicos do projeto de poço, incluindo pesos de fluido mínimo e máximo; 
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f. Dados da BAP (Base Adaptadora de Produção), se aplicável; 
 

g. Dados do sistema de MPD, se aplicável; 
 

h. Dados do riser de completação / workover, se aplicável; 
 

i. Critérios de aceitação e premissas de análise. 
 
4. Dados fornecidos pela CONTRATADA 
 
No recebimento, a CONTRATADA deverá fornecer os dados pertinentes da UNIDADE à PETROBRAS. 
Deverá ser integralmente preenchida a tabela em anexo, contendo dados tais como: 
 

a. Dados da UNIDADE: 
 

1. Coeficientes de Força de Onda de Primeira Ordem: módulos e fases, para todos os seis 
graus de liberdade: surge, sway, heave, pitch, roll, yaw, para um conjunto de freqüências de 
onda representativas de estados de mar reais das Bacias Brasileiras e para um conjunto de 
direções de incidência variando de 0 a 180 graus ou 0 a 360 graus, preferencialmente a 
intervalos de 15 graus. (Observação: Em princípio estes coeficientes poderiam ser omitidos 
por não apresentarem contribuição significativa na deriva; no entanto, para garantir um 
conjunto de dados consistente e completo, permitindo seu emprego em estudos paramétricos 
sobre o comportamento hidrodinâmico das UNIDADES, é desejável que também sejam 
fornecidos). 

2. Coeficientes de Força de Onda de Segunda Ordem (ou de Força de Deriva – Drift Forces) 
(também conhecidos como QTF – Quadratic Transfer Functions), para os graus de liberdade 
de surge, sway, yaw, para um conjunto de freqüências de onda, e para um conjunto de 
direções de incidência variando de 0 a 180 graus ou 0 a 360 graus, preferencialmente a 
intervalos de 15 graus.  

 
3. Coeficientes de força do Vento e Corrente para as direções de surge (CFx), sway (CFy) e 

yaw (CMz), preferencialmente com o coeficiente a cada 10 graus em torno da unidade. 
Podendo ser entregue na forma adimensional ou dimensional.  

 
Coeficiente na forma Dimensional 

Fx(Ѳ)= CFx(Ѳ) U²  
Fy(Ѳ) = CFy(Ѳ) U² 

Mz(Ѳ) = CMz(Ѳ) U² 
 

Coeficiente na forma adimensional 
Fx(Ѳ) = CFx(Ѳ) ρ Afs U² 
Fy(Ѳ) = CFy(Ѳ) ρ Als U² 

Mz(Ѳ)  = CMz(Ѳ) ρ Als L U² 
Sendo: 
Ѳ: Ângulo de incidência da corrente ou vento 
U: Velocidade do vento ou corrente 
ρ: Massa específica do ar ou da água 
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Fx(Ѳ): Força do vento ou corrente sobre a unidade na direção de surge  
Fy(Ѳ) : Força do vento ou corrente sobre a unidade na direção de sway 
Mz(Ѳ) : Momento do vento ou corrente sobre a unidade na direção de yaw 
CFx(Ѳ): Coeficiente de força do vento ou corrente na direção de surge  
CFy(Ѳ) : Coeficiente de força do vento ou corrente na direção de sway 
CMz(Ѳ) : Coeficiente de momento do vento ou corrente na direção de yaw 
 
No caso de coeficientes na forma adimensional, os seguintes parâmetros também devem ser 
informados: 
 
Afs: Área frontal de incidência do vento ou da corrente  
Als: Área lateral de incidência do vento ou da corrente  
L: Comprimento da UNIDADE 
T: Calado da UNIDADE 
 
No caso de coeficientes da forma dimensional, deve ser indicada a unidade do coeficiente, como 
N/(m/s)² ou kN/(m/s)² por exemplo.  
 

4. Matriz de Raios de Giração em relação ao CG. Se a matriz completa 3x3 não estiver 
disponível, pelo menos os termos da diagonal devem ser fornecidos (correspondentes aos 
raios de giração em pitch, roll e yaw). 

 
b. OBSERVAÇÕES  

 
i. É fundamental informar as unidades de massa e comprimento nas quais estão expressos os 

coeficientes fornecidos.  
ii. É fundamental informar as coordenadas do ponto de origem do sistema de coordenadas 

utilizado na análise hidrodinâmica que gerou os coeficientes fornecidos e o centro de 
gravidade.  

iii. No caso do programa Wamit, por exemplo, devem ser fornecidas as coordenadas X, Y, Z da 
origem da malha de painéis, medidas com relação a um ponto conhecido do casco (por 
exemplo à “quilha, a meia nau”). (Usualmente, mas não necessariamente, a origem coincide 
com o CG).   

 
c. Dados dos tensionadores de riser; 

 
d. Dados das juntas de riser, flex joints, junta telescópica, etc.; 

 
e. Dados dos equipamentos subsea (LMRP, BOP etc.). 

 
 

Drilling Contractor 
Inputs For DR and RA_rev 1.xls 
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Anexo I - Especificação Técnica 

da Unidade 

Seção H 

 

Sistema de Gerenciamento de Pressão MPD/MCD 

 

Consultar Especificação Técnica específica, disponível no “Catálogo de Padronização” 

do “Canal Fornecedor” “https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-

decontratacao/catalogo-de-padronizacao/), na Categoria “Poços”, intitulada: 

“Sistema de Gerenciamento de Pressão (pdf)”. 
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Anexo I - Especificação Técnica 

da Unidade 

Seção I 

 

Sistema de Coleta de Hidrocarbonetos em Cenário de Blowout Submarino 

(Containment) 
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REQUISITOS PARA O SISTEMA DE COLETA DE HIDROCARBONETOS EM 
CENÁRIO DE BLOWOUT SUBMARINO 

 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
1.1. OBJETIVO 
 
1.1.1. Este documento estabelece os requisitos mínimos a serem seguidos pela 
CONTRATADA para o projeto, fabricação das estruturas e operação do Sistema de 
Coleta de Hidrocarbonetos em Cenário de Blowout Submarino (Containment). 
 
1.2. OPERAÇÃO DE COLETA 
 
1.2.1. Como parte do plano de contingência da PETROBRAS para atuar em uma 
eventualidade de ocorrência de Blowout submarino, é previsto o emprego de unidades 
de perfuração, doravante denominada UNIDADE, para constituir a estrutura de resposta 
de Coleta que irá atuar diretamente na área na qual se encontra o poço em Blowout. 
 
1.2.2. A atuação do sistema de coleta se caracteriza pelo emprego de até três 
UNIDADES tipo NS, simultaneamente, que serão interligadas a uma estrutura 
submarina constituída por risers e linhas submarinas conectados ao poço em blowout, 
no qual estará instalado o equipamento submarino de bloqueio de poços (capping), a 
ser fornecido pela PETROBRAS, posicionado diretamente no BOP/LMRP.  
 
1.2.3. O objetivo do sistema de coleta é prover meios para que a UNIDADE possa 
receber e processar primariamente os fluidos oriundos do poço em blowout e, desta 
forma, permitir a redução ao mínimo possível o vazamento de fluidos para o meio 
ambiente e atuar no controle da pressão na cabeça do poço. A instalação e operação 
do sistema de coleta será iniciado o mais breve possível, obedecendo a um 
planejamento prévio de logística que mobilizará os recursos necessários e a execução 
de um conjunto de tarefas também previamente determinadas. 
 
1.2.4. A operação de coleta deverá ser contínua, ao longo de um período de até seis 
meses, ou o tempo necessário que permita que outras unidades de perfuração possam 
construir poço(s) de alívio para interceptar o poço em blowout e amortecê-lo, cessando 
o vazamento. 
 
1.2.5. Caberá à UNIDADE desenvolver a atividade de perfuração de um “poço falso” 
sob o qual deverá estar posicionado um alojador de alta pressão de 18 ¾”, flowspool, 
um BOP ou ANM 18 ¾” que conectará a linha submarina ao sistema de riser para a 
coleta. A UNIDADE deverá receber uma Planta de Processamento Primário, a ser 
fornecida pela PETROBRAS, capaz de processar continuamente os fluidos coletados. 
Esta planta de processo será capaz de efetuar a separação da fase líquida e gasosa, e 
efetuar a queima contínua de todo o gás produzido; o óleo separado poderá ser 
queimado na própria UNIDADE ou ser transferido a um navio aliviador conectado à 
UNIDADE em uma operação típica de offloading. 
 
1.3. ESCOPO 
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1.3.1. Todos os projetos, materiais, estruturas, instalação (incluindo a passagem de 
cabos de comunicação e a instalação de caixas de junção), montagem, documentação, 
testes e comissionamento dos equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA 
estão incluídos no escopo de fornecimento da CONTRATADA. Além disso, a 
elaboração de um cronograma de entrega dos projetos, desenhos técnicos, relatórios 
de instalação e de comissionamento e procedimentos de teste são de responsabilidade 
da CONTRATADA. 
 
1.3.2. Em situações de emergência a CONTRATADA terá um prazo de 12 dias corridos, 
contados a partir da notificação pela PETROBRAS, para a atendimento aos requisitos 
apresentados nesse documento. 
 
1.3.3. A CONTRATADA deverá apresentar no recebimento da UNIDADE, e em 
qualquer outro momento durante a vigência do contrato, um plano atualizado para 
implementação das alterações para atendimento aos requisitos apresentados nesse 
documento dentro do prazo definido no item 1.3.2. 
 
1.3.4. Projetos, estudos e análises necessárias para atendimento aos requisitos 
apresentados nesse documento devem ser apresentados e validados pela 
PETROBRAS no recebimento da UNIDADE. 
 
 
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA, PADRÕES E CÓDIGOS  
 
2.1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 
2.1.1. SWR-SL-EN-PHI-90002 – ESD Philosophy 
2.1.2. SWR-PR-AA-PRO-10001 - Subsea Well Containment Concept Overview 
2.1.3. SWR-PR-AA-PRO-10007 - General Requirements for Capture Vessels 
2.1.4. SWR-PR-AA-PRO-10008 - General Requirements of Integrated Containment 
System Riser 
2.1.5. SWR-PR-AA-PRO-10010 - General Requirements of Well Test Spread and 
Surface Offloading System 
2.1.6. SWR-PR-AA-PRO-10011 - General Requirements of Marine Offloading System 
to Tankers 
2.1.7. SWR-PR-AA-PRO-10012 - Guide to Capture Vessels Modifications for Subsea 
Well Containment 
2.1.8. SWR-PR-AA-PRO-10018 - Guide to Offshore Installation and Integration of Well 
Test Spread and Surface Offloading System 
2.1.9. SWR-PR-AA-PRO-10019 - Guide to Offshore Installation and Integration of 
Marine Offloading System 
 
2.2. SIGLAS 
 
2.2.1. As seguintes siglas são usadas neste documento: 
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Sigla Descrição 
ANM Árvore de Natal Molhada / Wet Christmas Tree 

BOP Blowout preventer 
LMRP Lower Marine Riser Package 

NS Navio Sonda / Drillship 
PSV Platform Support Vessel 

 
 
3. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
3.1. ÁREA DA PLANTA DE PROCESSAMENTO PRIMÁRIO 
 
3.1.1. A área destinada para os equipamentos da Planta de Processamento Primário 
descrita no item 2.8 do Anexo I – Seção A deve ser considerada 350 m² para a 
operação de coleta. 
 
3.1.2. A carga total dos equipamentos para Planta de Processamento Primário definida 
no item 2.5 do Anexo I – Seção A deve ser mantida para a operação de coleta. 

 
3.1.3. A capacidade de carga da área para instalação da Planta de Processamento 
Primário definida no item 17.4 do Anexo I – Seção A deve ser mantido para a operação 
de coleta. 

 
3.1.4. Um exemplo de equipamentos que podem ser mobilizados para compor o sistema 
de coleta a serem fornecidos pela PETROBRAS é apresentado na tabela abaixo: 

 
Surface Well Test And Offloading Equipment 

Item Description Wet Weight 
(kg) 

L[m] W[m] Height 
[m] 

Area  
[m²] 

Deckload 
[ton/m²] 

1 Choke Manifold 15 kpsi 5800 2,88 2,8 1,18 8,06 0,72 
2 Steam Exchanger 15 kpsi 23300 6,50 2,46 2,8 15,99 1,46 
3 Steam Exchanger 10 kpsi 20400 6,50 2,34 2,42 15,21 1,34 
4 Oil Manifold 500 2,17 0,7 0,43 1,52 0,33 
5 SEP-T 1440 psi 18400 6,00 2,46 2,7 14,76 1,25 
6 Vertical Surge Tank 100 bbl 250 psi 33400 2,60 2,4 7,4 6,24 5,35 
7 Level Control Valve 50 0,70 0,8 0,9 0,56 0,09 
8 Pressure Control Vale 50 0,70 0,8 0,9 0,56 0,09 
9 Diesel Gauge Tank 100 bbl 20400 5,10 2,22 2,7 11,32 1,80 

10 Data Header 15 kpsi 50 1,02 0,3 0,3 0,31 0,16 
11 Flowhead 15 kpsi 3250 4,20 1,05 1,36 4,41 0,74 
12 Diverter Manifold 200 1,50 0,4 0,4 0,60 0,33 
13 Buffering Gauge Tank 100 bbl 20400 5,10 2,22 2,7 11,32 1,80 
14 Transfer Pump 12485 6,06 2,44 2,44 14,79 0,84 
15 Cooler 8500 6,06 2,44 2,44 14,79 0,57 
16 Incinerator Pump 11957 9,12 2,44 2,44 22,25 0,54 
17 Incinerator Manifold 11998 9,12 2,44 2,44 22,25 0,54 
18 SSV 15 kpsi 860 1,30 0,6 1,24 0,78 1,10 
19 SSV 10 kpsi 600 1,30 0,62 1,28 0,81 0,74 
20 Air Compressor 9500 4,25 2,44 2,8 10,37 0,92 
21 Air Compressor 9500 4,25 2,44 2,8 10,37 0,92 
22 Air Compressor 9500 4,25 2,44 2,8 10,37 0,92 
23 Air Compressor 9500 4,25 2,44 2,8 10,37 0,92 
24 Air Compressor 9500 4,25 2,44 2,8 10,37 0,92 
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Surface Well Test And Offloading Equipment 

Item Description Wet Weight 
(kg) 

L[m] W[m] Height 
[m] 

Area  
[m²] 

Deckload 
[ton/m²] 

25 Air Pig 100 1,00 0,5 0,6 0,50 0,20 
26 Boiler 15800 6,10 2,43 2,86 14,82 1,07 
27 Boiler 15800 6,10 2,43 2,86 14,82 1,07 
28 Boiler 15800 6,10 2,43 2,86 14,82 1,07 
29 Boiler 15800 6,10 2,43 2,86 14,82 1,07 
30 Acquisition Cabin ITAC Model 10800 6,06 2,44 2,6 14,79 0,73 
31 SWT Workshop Container 9000 4,45 1,2 2,5 5,34 1,69 
32 Silicone Tank 450 1,42 1,2 1,6 1,70 0,26 
33 Demulsifier Tank 450 1,40 1,2 1,6 1,68 0,27 
34 Corrosion Inhibitor Tank 450 1,40 1,2 1,6 1,68 0,27 
35 Injection Pump 35 0,70 0,8 0,3 0,56 0,06 

 
3.1.5. Além dos equipamentos da Planta de Processamento Primário, serão instalados 
equipamentos, a serem fornecidos pela PETROBRAS, para a operação de offloading e 
incineração, itens 14, 15, 16 e 17 da tabela do item 3.1.4. 
 
3.1.6. Os sistemas de segurança definidos para a área classificada, conforme definido 
no item 17.1.10 do Anexo I – Seção A, devem ser mantidos para a operação de coleta. 

 
3.1.7. Devido à natureza da operação de coleta e o extenso tempo de operação, deve-
se projetar os pontos de descarga das PSV, tomadas de ar e ventilação da UNIDADE 
considerando uma operação contínua de até 6 meses, na qual o aproamento da sonda 
será determinado, preferencialmente, pelo alinhamento do navio aliviador. 

 
3.2. UTILIDADES 
 
3.2.1. A capacidade de bombeio de Diesel deve atender ao item 17.5.3 do Anexo I – 
Seção A. 
 
3.2.2. A demanda de água para as caldeiras é de 4,8 m³/d. 

 
3.2.3. A capacidade de fornecimento de água do mar deve ser de 80 m³/h. 

 
3.2.4. Devem ser fornecidos no mínimo 7 pontos de conexão de ar comprimido na área 
da Planta de Processamento Primário. 

 
3.2.5. Os equipamentos da Planta de Processamento Primário e offloading, a serem 
fornecidos pela PETROBRAS, podem demandar potência elétrica de até 550kW, nas 
tensões definidas no item 17.5.4 do Anexo I – Seção A. 

 
3.2.6. A instrumentação dos equipamentos da Planta de Processamento Primário e 
offloading requerem alimentação de 24V. 

 
3.3. BOP 
 
3.3.1. O sistema de riser do sistema de coleta a ser fornecido pela PETROBRAS prevê 
a utilização de slick joint com diâmetro externo de 9 5/8”, de forma que uma gaveta de 
tubos (fixa ou variável) do BOP, a ser fornecida pela CONTRATADA, deve vedar contra 
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esse equipamento. Esse diâmetro não está coberto no item 10.3.2.7 do Anexo I – Seção 
A. 
 
3.4. LANÇA PARA OS QUEIMADORES 
 
3.4.1. O rebatimento das lanças dos queimadores deve prever a troca de um queimador 
enquanto o outro está em operação e a radiação nesse ponto deve atender aos 
requisitos do item 17.6 do Anexo I – Seção A. 
 
3.5. SISTEMA DE RESFRIAMENTO 
 
3.5.1. O sistema de resfriamento da UNIDADE, conforme item 17.6 do Anexo I – Seção 
A, deve permitir a operação de mangote de offloading, a ser fornecido pela 
PETROBRAS, posicionado em local mais adequado da popa da UNIDADE da 
CONTRATADA, considerando que a máxima temperatura resistida por esse 
equipamento é de 82°C. 
 
3.5.2. A emissividade e absortividade da mangueira de offloading devem ser 
consideradas 0,9 e 0,5, respectivamente. 

 
3.6. OPERAÇÃO DE OFFLOADING 
 
3.6.1. O ponto de conexão do mangote para offloading, a ser fornecido pela 
PETROBRAS, deve ser posicionado em local mais adequado da popa da UNIDADE da 
CONTRATADA. 
 
3.6.2. O diâmetro da tubulação da área da Planta de Processamento Primário até o 
ponto de conexão com o mangote para offloading deve ser dimensionada para a máxima 
capacidade desta planta, definida no item 17.6.2 do Anexo I – Seção A. 

 
3.6.3. A conexão do mangote de offloading é realizado por meio de flange ASME B16.5 
8” Classe 150. 

 
3.6.4. Deverá ser provido flange rotativo, para auxiliar a manobra de acoplamento. 

 
3.6.5. A conexão dos equipamentos de teste com a tubulação para o offloading deve 
ser flange ASME B16.5 4” Classe 150. 

 
3.6.6. Deverá ser fornecida rampa para guiar a passagem do mangote de offloading do 
ponto de conexão até a água. O Anexo 2 desta Seção I apresenta um conceito de rampa 
para o mangote como referência. 

 
3.6.7. A tração máxima esperada atuando no mangote de offloading é de 2,5 mt. 

 
3.6.8. O raio de curvatura mínimo do mangote de offloading é 1,5 m. Recomendável que 
seja maior que 2,5 m. 
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3.6.9. O dimensionamento da guia deve considerar o diâmetro externo da seção da 
extremidade do mangote de forma a que os flanges do mangote e da conexão fiquem 
concêntricos. 

 
3.6.10. Deverá ser providenciada facilidade para engraxar a rampa e eliminar 
quinas vivas, visando não danificar o mangote de offloading. 

 
3.6.11. Deverá ser instalada bandeja de contenção para o sistema, visando à 
retenção do óleo caso ocorra, atendendo aos mesmos requisitos do item 8.4.1.10 do 
Anexo I – Seção A. 

 
3.6.12. Deverá ser provido guincho com capacidade mínima de 15 mt para içar a 
extremidade do mangote no convés de embarcação de apoio para conexão do mesmo 
à UNIDADE. 

 
3.7. SISTEMAS DE REFERÊNCIA E POSICIONAMENTO 
 
3.7.1. Deverá ser utilizado sistema de referência e posicionamento para permitir a 
operação conjunta com o navio aliviador, conforme os requisitos previstos para a 
operação de um navio DP 2, contemplando os seguintes sistemas: 
 

i. Artemis repeater ou XPR 100; 
ii. Darps transponder. 

 
3.7.2. A responsabilidade da CONTRATADA restringe-se apenas aos equipamentos a 
serem instalados na UNIDADE da CONTRATADA. 
 
3.8. MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 
3.8.1. Além dos equipamentos submarinos descritos no Anexo I – Seção C, para a 
operação de coleta deve ser considerada a instalação do flowspool, a ser fornecido pela 
PETROBRAS, conforme desenho Anexo 1 desta Seção I. O guindaste para 
transferência das cargas do deck para o moonpool deve ter capacidade de no mínimo 
70 mt. 
 
3.9. OPERAÇÕES SIMULTÂNEAS 
 
3.9.1. A integração das operações de processamento dos fluidos, queima, offloading e 
posicionamento da sonda deve ser liderada pela CONTRATADA. 
 
4. ANEXOS 
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ANEXO 1: Desenho flowspool 

 

ANEXO 1: Ferramenta de Instalação do flowspool 
 

ANEXO 1: Conector do flowspool 

 
ANEXO 2: Rampa para mangote de offloading 
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Anexo I - Especificação Técnica 

da Unidade 

Seção J 

 

Unidade de Bombeio de Alta Pressão e Serviços de Bombeio  
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA UNIDADE DE BOMBEIO DE ALTA PRESSÃO 
(UBAP) E SERVIÇOS DE BOMBEIO (SB) 
 
1. Objetivo 

 
1.1. Estabelecer os requisitos técnicos para o fornecimento de Unidade de bombeio de 

alta pressão (UBAP) e serviços de bombeio (SB) associados empregados no 
processo de construção, manutenção e abandono de poços marítimos. 
 

2. Termos e Definições 
 

2.1. Fluido agressivo: é aquele que apresenta efeito abrasivo, devido à incorporação 
de sólidos particulados, que não os cimentos para poços de petróleo, como, por 
exemplo, areia, esfera de vidro, calcita grossa, bauxita e cerâmica sinterizada, ou 
que apresentam efeito corrosivo sobre as peças metálicas, gaxetas ou mangueiras 
do sistema de circulação, tais como soluções ácidas ou alcalinas, solventes 
orgânicos e outros de mesma natureza. 
 

2.2. Operações de cimentação: consistem na mistura e bombeio (deslocar e 
pressurizar) de fluidos não agressivos aos equipamentos da CONTRATADA. A 
mistura e o bombeio de fluidos agressivos são permitidos em operações especiais, 
conforme item 2.3. 

 
2.3. Operações especiais: são aquelas realizadas através de flexitubo e/ou utilizando 

fluidos agressivos, desde que tecnicamente viável e acordado entre as partes, de 
modo a não comprometer a segurança da operação. 

 
2.4. Testes de pressão: consistem na pressurização de fluidos para confirmação do 

isolamento hidráulico do poço, para verificar a segurança do poço, para verificar a 
estanqueidade de equipamentos e de tubulações, para acionar ferramentas em 
superfície e subsuperfície e para realizar testes de integridade e absorção da 
formação, dentre outras atividades relacionadas à segurança de poço e às 
operações de cimentação e isolamento hidráulico de poços. 

 
2.5. Fluidos ou materiais cimentantes: são aqueles inicialmente em estado fluido e 

que solidificam com o tempo e/ou conforme variação da temperatura. Os fluidos 
cimentantes podem ser formulados por aglomerantes hidráulicos como o cimento 
Portland ou materiais alternativos (por exemplo cimento magnesiano, resina epóxi, 
dentre outros), ou mesmo pela combinação destes. 
 

3. Caracterização dos Serviços 
 

3.1. Os SB de fluidos compreendem as atividades de suporte técnico, prontidão de 
equipamentos e operação de equipamentos fixos associados à UBAP para, no 
mínimo: 

 
i. Misturar e bombear fluidos para cimentação e para isolamento hidráulico de 

poços; 
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ii. Executar operações de pressurização de fluidos para confirmação do isolamento 
hidráulico do poço, para verificar a segurança do poço e de equipamentos; 

iii. Verificar a estanqueidade de equipamentos e de tubulações; 
iv. Acionar ferramentas em superfície e subsuperfície; 
v. Realizar testes de integridade e absorção de formações do poço; 
vi. Realizar amortecimento do poço em operações de completação, workover ou 

avaliação; 
vii. Realizar o bombeio de fluido de perfuração e completação para o poço em 

diversas operações; 
viii. Realizar o bombeio de fluidos em operações especiais, conforme condições 

definidas neste documento. 
 
3.2. Os fluidos bombeados nas operações de cimentação e de isolamento hidráulico 

têm as finalidades de proteção mecânica da coluna de revestimento, isolamento 
hidráulico de formações, combate à perda de circulação, propiciar condição para o 
desvio de trajetória, abandono de poço e outras atividades relacionadas à 
construção, manutenção e abandono de poços. 
 

3.3. Operações de cimentação e isolamento hidráulico incluem as operações de 
bombeio de colchões de combate a perda, cimentação primária, recimentação, 
tampões de cimento, compressões de cimento e operações de instalação de 
dispositivos mecânicos. 

 
3.4. As operações de cimentação são realizadas com fluidos cimentantes. As operações 

de isolamento hidráulico podem ser realizadas com fluidos cimentantes ou com 
dispositivos mecânicos, a depender das necessidades operacionais. 

 
3.5. As operações de combate à perda de circulação são parte integrante dos SB para 

cimentação e para isolamento hidráulico de poços, podendo ser realizadas com 
materiais cimentantes, materiais não cimentantes ou dispositivos mecânicos. 
 

3.6. Os materiais cimentantes e os acessórios mecânicos serão fornecidos pela 
PETROBRAS. Os recursos providos pela CONTRATADA devem estar aptos a 
operar em conjunto com sistemas de pasta de cimento fornecidos e projetados por 
terceiros, sempre que requerido pela PETROBRAS. 

 
4. Descrição do Pessoal Especializado Mínimo 

 
4.1. A CONTRATADA deve disponibilizar os seguintes profissionais. 

 
4.1.1. Operador de equipamento: profissional com comprovado treinamento específico 

para operação e manutenção dos equipamentos da UBAP e responsável pela 
operações dos SB na UNIDADE da CONTRATADA. 
 

4.1.1.1. O operador de equipamento deve ser capacitado através de curso de controle 
de poço conforme Anexo VIII – Item 6.6. 
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4.1.2. A CONTRATADA deve dispor de profissionais em quantidade mínima conforme 
Anexo V – Serviços, treinados e qualificados a operar, manutenir, preencher 
lista de verificação e realizar os SB. 

 
4.1.3. Fica a cargo da CONTRATADA, responsável pelo SB, dimensionar equipe 

própria ou subcontratada necessária, além da equipe mínima solicitada no item 
4.1.2, para prestação dos serviços e definir as necessidades de conhecimento, 
experiência e formação técnica de seus funcionários, de forma que estas sejam 
compatíveis com as atividades que desempenham. 
 

4.1.4. A quantidade de empregados que compõem a equipe deve ser coerente com a 
carga de trabalho a ser realizada. 
 

4.1.5. As equipes devem ser dimensionadas de modo compatível com o regime de 
trabalho requerido para a atividade, garantindo a continuidade operacional. 
 

4.1.6. A CONTRATADA deve, quando solicitado, apresentar à PETROBRAS 
justificativa técnica para definição do quantitativo de empregados que compõem 
a equipe. 

 
5. Segurança Industrial 

 
5.1. A CONTRATADA deve garantir a certificação da UBAP e equipamentos 

associados (recirculador e sistema dosador de aditivos) por entidade classificadora 
reconhecida, dispor de manual com orientação de uso e especificações técnicas do 
equipamento, certificado de aptidão para área classificada Zona II emitida por órgão 
externo e normas regulamentadoras, conforme ABNT NBR IEC 60079-10-1:2018. 

 
6. Suporte Técnico 

 
6.1. A CONTRATADA é responsável pelas seguintes atribuições. 

 
6.1.1. Acompanhar, analisar e propor soluções, dentro das melhores práticas 

reconhecidas pela comunidade técnica, para a PETROBRAS e para as demais 
equipes envolvidas nos SB. Cabe à PETROBRAS decidir qual é a solução 
técnica a ser adotada. 
 

6.1.2. Gerenciar as operações de sua responsabilidade e ter ciência das operações de 
responsabilidade de terceiros que tenham interface com os serviços que estão 
sendo prestados pela CONTRATADA. 

 
6.1.3. Tomar providências para a prontidão de todos os recursos necessários para a 

execução dos serviços. 
 

6.1.4. Conhecer os recursos que, embora não sejam fornecidos pela CONTRATADA, 
tenham interface com as atividades executadas no âmbito deste contrato. 
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6.1.5. Comunicar à PETROBRAS caso sejam identificadas incompatibilidades, entre 
os recursos de terceiros e aqueles fornecidos pela CONTRATADA, que possam 
ter impacto sobre as operações. 

 
6.1.6. Fornecer, nos prazos requeridos, subsídios para o tratamento de anomalias. Os 

prazos para fornecimento de subsídios para tratamento de anomalias serão 
determinados pela PETROBRAS, com possibilidade de negociação com a 
CONTRATADA, a depender do tipo, grau e número de ocorrências. 

 
6.1.7. Realizar análise crítica dos serviços prestados a partir dos resultados 

operacionais e buscar a melhoria destes e de outros serviços a partir das lições 
aprendidas. 

 
6.1.8. Prover suporte técnico sobre os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA 

utilizados nos SB. 
 

6.1.9. Acompanhamento da programação dos SB e a tomada de providências para a 
prontidão, em tempo hábil, de todos os recursos requeridos para a execução dos 
SB. 

 
6.1.10. A CONTRATADA fica responsável por acompanhar e registrar diariamente a 

evolução do estoque de cimentos na UNIDADE. 
 

6.1.10.1. A CONTRATADA deve ter conhecimento e registrar todas as movimentações 
realizada na UNIDADE e entre UNIDADE e embarcações de apoio para 
transferência de cimentos, com o intuito de evitar/minimizar contaminações e 
formação de bateladas mistas e preservar a qualidade e homogeneidade dos 
produtos. 

 
6.1.10.2. Caso as orientações no sentido de evitar/minimizar contaminações e formação 

de bateladas mistas e preservar a qualidade e homogeneidade dos produtos 
gerem impasses com as embarcações de apoio, a coordenação operacional da 
PETROBRAS deve ser comunicada. 

 
6.1.10.3. A CONTRATADA deve observar a limpeza dos silos e preencher formulários 

emitidos pelas embarcações cimenteiras. 
 

6.1.10.4. Cabe à PETROBRAS definir a disposição dos cimentos nos silos. A 
CONTRATADA deve auxiliar a PETROBRAS na supervisão, controle, registro 
e planejamento das operações no que tange a disponibilidade dos cimentos nos 
silos. 

 
7. Ferramentas, Equipamentos e Insumos 
 
7.1. A CONTRATADA é responsável por: 
 
7.1.1. Fornecer todos os recursos requeridos para a montagem e teste de 

equipamentos e ferramentas. 
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7.1.2. Prover a manutenção, certificação e calibração de seus equipamentos e 

ferramentas. Sempre que solicitado pela PETROBRAS, a CONTRATADA deve 
apresentar documento atestando a situação operacional de seus equipamentos 
e ferramentas. 

 
7.1.3. Apresentar os relatórios de manutenção e de montagem dos equipamentos e 

ferramentas empregados na prestação do serviço, sempre que solicitado pela 
PETROBRAS. 

 
7.1.4. Manter todos os equipamentos fixos na sonda plenamente operacionais 

(manutenidos, certificados, calibrados e atualizados) em tempo integral, mesmo 
não havendo previsão de operação. 

 
8. Documentação 

 
8.1. Para cada operação, a CONTRATADA deve apresentar os seguintes documentos. 

 
8.1.1. Documentação Técnica da Operação: devem ser apresentados à coordenação 

operacional da PETROBRAS os arquivos eletrônicos, em formato PDF, 
contendo os gráficos dos parâmetros operacionais, conforme estabelecido no 
item 13.2 e seus subitens. Além dos parâmetros operacionais, a Documentação 
Técnica da Operação deve conter relatório com informações e análise dos 
desvios ocorridos em relação ao planejamento. 
 

8.2. Para compravação de atendimento aos requisitos deste Anexo I – Seção J, a 
CONTRATADA deve apresentar a lista de documentos da tabela abaixo para 
análise, aprovação e cadastro. 

 
Item Documentação 

1.  Curvas características Pressão (psi) versus Vazão (bpm) e Potência (HHP), 
especificando os pontos mínimo e máximo. 

2.  Especificação técnica dos equipamentos 
3.  Lay-out da UBAP e dos demais sistemas de bombeio instalados na UNIDADE 

e solicitamos no Anexo I – Seção A 
4.  Diagrama hidráulico dos equipamentos e linhas 
5.  Certificado de qualidade de instalação (caso instalação nova) ou 

Recertificação pelo Drilling Contractor (caso instalação existente) da UBAP e 
equipamentos auxiliares segundo API Spec Q1 

6.  Certificado de prestação de serviços de bombeio segundo API Spec Q2 
7.  Procedimentos de calibração, aferição e manutenção dos equipamentos 
8.  Plano de inspeção e testes para aceitação e recebimento da UBAP 

 
 
9. Operação 

 
9.1. A CONTRATADA é responsável por: 
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9.1.1. Verificar se todos os recursos necessários estão na locação e aptos para realizar 
a operação. Caso seja identificada a indisponibilidade de algum recurso, a 
fiscalização e a coordenação operacional da PETROBRAS devem ser 
imediatamente comunicadas e a CONTRATADA deve providenciar a 
regularização da situação de modo a evitar impactos à continuidade operacional. 

 
9.1.2. Discutir com os responsáveis pela execução de serviços que tenham interface 

com o escopo dos SB e, sobretudo, com o representante da empresa 
responsável pelos Serviços de Engenharia para Cimentação e para Isolamento 
Hidráulico de Poços, as interfaces com os serviços de responsabilidade da 
CONTRATADA. Caso haja alguma divergência entre os prestadores de serviço 
quanto aos aspectos técnicos para a execução das atividades, a coordenação 
operacional da PETROBRAS deve ser comunicada para definir a sequência 
operacional a ser seguida. 

 
9.1.3. Verificar pontos críticos das atividades de mistura e bombeio de fluidos (deslocar 

ou pressurizar), como, por exemplo, mas não exclusivamente, a pressão e a 
vazão de bombeio esperadas, os fluidos a serem utilizados e a pressão máxima, 
de modo a compatibilizar os aspectos relevantes da operação com os seus 
equipamentos. 

 
9.1.4. Informar diariamente ao fiscal da operação da PETROBRAS sobre o andamento 

das operações e comunicar imediatamente qualquer inconformidade observada 
durante as atividades para a coordenação operacional da PETROBRAS. 

 
9.1.5. Reportar anormalidades à coordenação operacional da PETROBRAS para 

posterior tratamento. 
 

9.1.6. Garantir aos técnicos designados pela PETROBRAS, quando requerido, o 
acesso às informações relativas aos SB. 

 
9.1.7. Executar os serviços somente a partir da expressa autorização de um 

representante da PETROBRAS. 
 

9.1.8. Quando solicitado pela PETROBRAS, a CONTRATADA deve coletar e tomar 
providências para desembarque de amostras de cimento e fluidos para ensaios 
laboratoriais, registrando a procedência e identificando cada amostra. 

 
9.1.8.1. A CONTRATADA deve prover todos os recursos necessários para a coleta das 

amostras. 
9.1.8.2. Caso os ensaios laboratoriais sejam realizados por terceiros, as amostras 

devem ser enviadas para a base da CONTRATADA, em até 4 dias a partir da 
solicitação da PETROBRAS, para posterior coleta por empresa responsável 
pelos ensaios. 

 
10. Unidade de Bombeio de Alta Pressão (UBAP) de 15.000 psi 

 
10.1. A UBAP deve conter: 
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i. Duas bombas triplex ou quintuplex acionadas por motores elétricos ou à combustão; 
ii. Dois tanques de deslocamento com capacidade mínima de 10 bbl, cada, com régua 

graduada instalada em local de fácil visibilidade de divisões de, no máximo, ½ bbl; 
iii. Medidores e registradores eletrônicos de vazão, pressão, massa específica e volume 

bombeado em tempo real; 
iv. Surge tank com capacidade mínima de 70 pé³ com balança; 
v. Sistema de gestão e de mistura contínua de pasta com peso de até 17 ppg sem 

agente adensante ou acima de 17 ppg com agente adensante (ou blend); 
vi. Tanque de pré-mistura e tanque recirculador que totalize no mínimo 25 bbl; 
vii. Sistema de controle da fração de sólidos para medição da massa específica pastas 

ultraleves inferiores a 10 lb/gal; 
viii. Sistema de coleta de exaustão de cimento. 

 
10.2. A UBAP deve atender a uma vazão de mistura de, no mínimo, 4 bbl/min. 

 
10.3. Quanto à vazão para deslocamento, a UBAP deve atender aos seguintes requisitos, 

conforme regime de vazão: 
 

i. Regime de alta vazão: 12 bbl/min, no mínimo; 
ii. Regime de baixa vazão: 0,3 bbl/min, no máximo. 

 
10.4. A UBAP deve possuir dispositivo de segurança mecânico que possa ser ajustado 

para limitar a pressão máxima de trabalho (15.000 psi). Este dispositivo deve aliviar 
imediatamente e de forma segura a pressão na linha ao atingir o valor de pressão 
ajustado. 

 
10.5. As válvulas de descarte para o mar deverão ser isoladas, trancadas com cadeados 

e inspecionadas periodicamente para assegurar o isolamento. 
 

10.6. A UBAP deve possuir dispositivo de segurança eletrônico para parada da bomba 
imediatamente após atingir valor de pressão pré-determinado. 

 
10.7. A UBAP deve ser compatível com os equipamentos adicionais para recebimento e 

funcionamento de forma automática do sistema de mistura e bombeio de colchões 
e pastas espumadas. 

 
10.8. A UBAP deve atender aos requisitos para transmissão de dados de bombeio em 

tempo real, conforme estabelecido no Anexo I – Seção A – item 5, devendo 
transmitir, no mínimo, os dados/variáveis abaixo com as respectivas unidades de 
medida indicadas abaixo: 

 
i. Pressão de bombeio [psi]; 
ii. Vazão de bombeio [bbl/min]; 
iii. Volume bombeado parcial e total [bbl]; 
iv. Massa específica [lb/gal [US]. 

 
10.9. A UBAP deve possuir sistema de monitoramento de pressão remoto. 
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10.10. A UBAP deve ser dotada de sistema de testes de pressão remoto, quando 

tecnicamente viável e acordado entre as partes. O sistema de teste de pressão 
remoto deve permitir, remotamente, a execução das atividades de pressurização, 
despressurização, monitoramento de pressão e bombeio. Nessas unidades de 
bombeio, deve ser estabelecido o posicionamento do operador para monitoramento 
e acionamento remoto em local seguro e distante das linhas de alta pressão. 

 
10.11. A UBAP pode ser de sistema de operação remota, quando tecnicamente viável e 

acordado entre as partes. As funcionalidades do sistema de teste de pressão 
remoto, descrito no item 10.10, devem ser contempladas no sistema de cimentação 
remoto e, adicionalmente, deve permitir a execução das operações de cimentação 
remotas. 

 
10.12. A UBAP deve ser dotada de sistema de aquisição / atualização da simulação 

gráfica da operação em tempo real.  
 
10.13. A CONTRATADA deve atender aos planos de manutenções dos equipamentos 

instalados visando garantir a máxima eficiência operacional do sistema e garantir 
altas capacidades de processamento. 

 
11. Recirculador (Batch mixer) 

 
11.1. O recirculador deve ser composto por, no mínimo, dois tanques com capacidade 

mínima de 50 bbl, cada, sistema de circulação e agitadores em cada tanque. O 
recirculador deve ser utilizado para preparo, armazenamento e transferência de 
fluidos não agressivos, podendo ser empregado para o uso de fluidos agressivos 
quando tecnicamente viável e acordado entre as partes. 
 

11.2. O recirculador deve possuir linha para recebimento de granéis (cimento, baritina, 
bentonita e calcário). 

 
11.3. Em caso de compartimento duplo o recirculador deve possuir 02 válvulas de 

isolamento hidráulico entre os tanques. 
 

11.4. Deve haver ponto de amostragem que permita ao operador da unidade coletar, em 
posição e condição segura, amostra do fluido em preparação no interior do 
recirculador. 

 
12. Sistema Dosador de Aditivos 

 
12.1. O sistema dosador de aditivos, dotado de acionamento e operação automático ou 

manual, deve ser disposto em linha com o sistema de gestão e de mistura, 
permitindo o deslocamento contínuo de produtos químicos. 
 

12.2. Os sistemas dosadores de aditivos líquidos com acionamento e operação 
automáticos devem trabalhar com fluidos de até 800 cP e devem ser compostos, 
no mínimo, por: 
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i. Dois tanques (e bombas) mantendo a precisão do registro volumétrico em vazões 

variando de 2 a 10 gal/min; 
ii. Um tanque (e bomba) mantendo a precisão do registro volumétrico em vazões 

variando de 0,1 a 1,5 gal/min; 
iii. Um tanque (e bomba) mantendo a precisão de registro volumétrico em vazões 

variando de 4,0 a 24 gal/min. 
 
12.3. O sistema dosador de aditivo com acionamento e operação manual deve ser 

composto, no mínimo, por quatro tanques (e bombas) graduados para trabalhar 
com fluidos de viscosidade menor ou igual a 3000 cP e vazões entre 2 e 50 gpm. 
 

12.4. O sistema dosador de aditivo com acionamento e operação automático deve ter 
sua precisão aferida antes de cada operação, por meio de testes de fluxo com o 
aditivo a ser utilizado. Para tanto, deve ser comparado o volume registrado no 
computador da UBAP com o fluxo de, pelo menos, 5 gal do aditivo em um balde 
graduado. 

 
13. Operações previstas para a UBAP  
 
13.1. As operações previstas para a UBAP são: 
 

i. Operações de Cimentação, conforme item 2.2; 
ii. Operações Especiais, conforme item 2.3; 
iii. Testes de Pressão, conforme item 2.4. 

 
13.2. Os parâmetros operacionais da UBAP durante as operações previstas acima, 

como, por exemplo, mas não exclusivamente, pressão, vazão, volume e massa 
específica em função do tempo de operação devem ser continuamente registrados 
e armazenados em todas as operações. Observações importantes tais como: teste 
de linhas, paradas por problemas operacionais, liberação de esferas ou darts, 
batidas de plugues, flush de linha de cimentação, etc. também devem ser 
registradas e armazenadas. 

 
13.2.1. As informações registradas devem ser armazenadas em banco de dados da 

CONTRATADA durante toda a vigência do contrato e fornecidas para a 
PETROBRAS sempre que solicitado, devendo estar disponíveis para consulta, 
no máximo, até o dia seguinte à operação. 

 
14. Requisitos Complementares 
 

14.1. São requisitos funcionais adicionais para a UBAP e os SB: 
 
14.1.1. Registrar e armazenar continuamente em todos os trabalhos executados, os 

parâmetros operacionais da UBAP durante a mistura e o bombeio de fluidos, por 
exemplo, mas não exclusivamente, pressão, vazão, volume, massa específica e 
tempo de operação. 
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14.1.2. Realizar o bombeio dos diversos fluidos comuns em intervenções de perfuração, 
completação, workover e abandono. Quando viável tecnicamente e acordado 
entre as partes inclui o bombeio de fluidos agressivos. 

 
14.1.3. Realizar bombeio de fluidos de poço recuperados na Planta de Processamento 

Primário. 
 
14.1.4. Realizar exportação de fluidos produzidos e neutralizados em operações de 

acidificação/teste. 
 

14.1.5. Operar como recurso contingente no deslocamento de fluidos em operações de 
acidificação, gravel pack, fraturamento e controle de poço. 

 
14.1.6. Realizar testes de microfraturamento. 

 

14.1.7. Utilizar linhas e demais componentes (metalurgia/elastômeros) adequados para 
os fluidos possíveis de serem bombeados. 

 

14.1.8. Operar de acordo com as condições da tabela abaixo, inclusive para operações 
de bombeio por flexitubo respeitando-se os limites operacionais da unidade de 
bombeio: 

 

Vazão Duração Condições / Limites 
Menor que 2 bpm Até 8 h Sem restrições 

De 8 h até 24 h 7.000 psi (pressão máxima) 
Maior que 2 bpm Até 1 h Sem restrições 

De 1 até 8 h 10.000 psi (pressão máxima) 
De 8 h até 24 h 7.000 psi (pressão máxima) 

 

14.1.9. Deve ser posicionada em local com ventilação natural adequada. Caso o lay out 
da UNIDADE da CONTRATADA não permita, deve ser assegurada a entilação 
forçada. 
 

14.1.10. Deve possuir os recursos necessários para preparo e bombeio de água de 
mistura e pastas de cimento.  
 

14.1.11. Realizar instalação de equipamentos que sejam acionados por pressão.  
 
14.1.12. Realizar testes de estanqueidade de equipamentos em superfície ou 

instalados no poço.  
 
14.1.13. Permitir conexão de linha diretamente à sucção da bomba para o bombeio 

de fluidos específicos que não devem ser expostos à atmosfera. 
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14.1.14. Para fluidos que possam ser expostos à atmosfera, a UNIDADE deve 
possuir tanques de deslocamento com régua graduada instalada em local de 
fácil visibilidade de divisões de, no máximo, ½ bbl.  

 
14.1.15. Deve ser apresentado pela CONTRATADA, o plano de inspeção e de 

testes necessários para a aceitação e recebimento da UBAP, recirculador e 
dosador de aditivos líquidos. 

 
14.1.16. Deve ser apresentado pela CONTRATADA, os procedimentos de 

calibração, aferição e manutenção da UBAP, recirculador e dosador de aditivos 
líquidos. 

 

15. Tratamento de Resíduos 
 

15.1. A CONTRATADA é responsável pelo tratamento de resíduos resultantes do volume 
morto de seus equipamentos e limpeza de seus equipamentos. 
 

15.2. Quando solicitado pela PETROBRAS, a CONTRATADA deve realizar o tratamento 
dos resíduos não previstos resultantes das operações de cimentação e isolamento 
hidráulico de poços, como, por exemplo, a circulação de pastas, colchões lavadores 
e espaçadores para fora do poço. 
 

15.3. A CONTRATADA deve prover a gestão do processo de tratamento de resíduos e 
o fornecimento de todos os recursos necessários para coleta, armazenamento, 
transporte (não marítimo) e destinação final dos resíduos.  

 
15.4. Toda documentação para desembarque dos cementing boxes é de 

responsabilidade da CONTRATADA. 
 

15.5. A CONTRATADA é responsável por providenciar e disponibilizar os laudos das 
análises de ecotoxicidade e outros ensaios que sejam solicitados pelo órgão 
ambiental ou que sejam condicionantes para o descarte dos resíduos. Não é devido 
o pagamento pela emissão dos laudos ambientais relacionados ao descarte de 
resíduos. 

 

16.  Laudos Ambientais 
 

16.1. Sempre que requerido pela PETROBRAS, a CONTRATADA deve providenciar e 
disponibilizar os laudos ambientais dos fluidos utilizados nas operações de 
cimentação e isolamento hidráulico de poços, como, por exemplo, mas não limitado 
a estes, laudo de ecotoxicidade e laudo de concentração de hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos (HPA-16 prioritários). Nesses casos, é devido o pagamento 
pela emissão dos laudos ambientais. 
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17.  Obrigações da PETROBRAS 
 

17.1.  A PETROBRAS deve fornecer os dados técnicos necessários para a 
CONTRATADA prestar o serviço. 
 

17.2. A PETROBRAS deve notificar a CONTRATADA acerca dos serviços a serem 
executados, bem como alterações de projeto, planejamento e execução das 
operações. 

 
17.3. A PETROBRAS é responsável por controlar, acompanhar e fiscalizar a execução 

dos serviços. 
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Anexo I - Especificação Técnica 

da Unidade 

Seção K 

 

Sistema Secador de Cascalho (SSC)  
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA SISTEMA SECADOR DE CASCALHOS (SSC) 
 
1. Função Principal do SSC 

 
1.1. O SSC deve coletar, transportar e processar os sólidos resultantes da perfuração 

de poços (cascalhos) objetivando a redução do teor de fluido nos mesmos, 
resultando em recuperação e retorno de volume ao sistema de fluido. 
 

1.2. Todo o cascalho descartado deve estar enquadrado, quando trabalhando com 
fluido de perfuração de base não aquosa, ao limite máximo associado de base 
orgânica aderida ao mesmo permitido pelo órgão ambiental. 

 
1.3. O projeto do SSC deve privilegiar, sempre que possível, o uso da força da gravidade 

no processo de transporte do cascalho; considerar a utilização do menor número 
de roscas transportadoras de diâmetro mínimo de 14” e não será aceito o uso de 
roscas de inclinação ascendente. 

 
1.4. O SSC deve atender aos requisitos mínimos de desempenho de secagem do 

cascalho praticados pela PETROBRAS: 
 
1.4.1. Capacidade nominal de processamento de 60 mt/h. 

 
1.4.2. Promover o descarte de cascalhos com valor de até 5,0 % (p/p) de base orgânica 

aderida em perfurações com fluidos não aquosos. 
 
1.4.3. O valor do item 1.4.2 deve expressar a média ponderada, contemplando os 

valores obtidos nas análises da(s) unidade(s) secadora(s) de cascalhos e 
centrífuga(s) decantadora(s), conforme especificação a ser determinada pela 
PETROBRAS, de acordo com as resoluções do IBAMA. 

 
1.4.4. A análise deve obedecer à metodologia de ensaio em retorta API de 50 ml e não 

deverá ultrapassar o valor de 6,9% de base orgânica aderida em análises 
individuais. 

 
1.4.5. Devem ser realizados pelo menos 1 teste (retorta API de 50 ml) a cada 12 h ou 

sempre que solicitado pela PETROBRAS, quando perfurando com fluidos não 
aquosos, em atendimento a exigência do órgão ambiental regulador da 
atividade, para fins de comprovação da eficiência do serviço. 

 
1.4.6. O sistema também deve estar disponível para a secagem de cascalho 

proveniente da perfuração com fluido aquoso, quando solicitado pela 
PETROBRAS. Nestes cenários, não será necessário o uso de análises (retorta 
API de 50 ml) para fins de comprovação de eficiência. 

 
1.4.7. A CONTRATADA deve realizar o teste teor de base orgânica aderida ao 

cascalho (retorta API de 50 ml) sempre que houver o processamento de cimento 
seco retornado do poço (corte de cimento). 
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2. Funções Secundárias do SSC 
 

2.1. O SSC tem como objetivo secundário: 
 

i. De acordo com a conveniência da PETROBRAS, o SSC deve operar, sem 
prejuízo à operação das demais funções do SSC, na redução de peso de fluido 
do sistema de circulação de fluidos do poço; 

ii. O recolhimento de todo derramamento de fluido em qualquer ponto da 
plataforma, a fim atender às questões de SMS e ser capaz de realizar a limpeza 
de tanques incluindo o transporte de fluido e cascalho para recuperação. 

 
3. Segurança Industrial 

 
3.1. O projeto do SSC deve contemplar o trabalho em área classificada, conforme 

Anexo I – Seção A, item 7.5.1. 
 

3.2. A CONTRATADA deve fornecer suportes estruturais para cada equipamento, 
escada lateral para acesso à parte superior dos equipamentos e guarda-corpo na 
área de atuação do operador. 

 
3.3. A CONTRATADA deve garantir a certificação de todos os equipamentos por 

entidade classificadora reconhecida, dispor de manual com orientação de uso e 
especificações técnicas do equipamento e certificado de aptidão para área 
classificada emitida por órgão externo e normas regulamentadoras. 

 

4. Proteção das Partes Móveis do Equipamento 
 
4.1. A CONTRATADA deve garantir a não existência de espaços abertos em seus 

equipamentos que, por ventura, possam permitir qualquer tipo de acesso 
involuntário a partes móveis do SSC, como roscas transportadoras, rotor da 
centrífuga secadora, centrífuga decantadora etc. 

 
4.1.1. A CONTRATADA deve garantir que todas as seções de roscas transportadoras 

instaladas possuam obrigatoriamente dupla proteção de grade e/ou chapa 
metálicas, quando aplicável. 

 
4.1.2. A CONTRATADA deve garantir também a fixação da primeira proteção 

(superior) de chapa e/ou grade das roscas transportadoras com cadeados ou 
parafusos, enquanto a segunda proteção (inferior) deve ser soldada a estrutura 
da calha da rosca transportadora, quando aplicável. 

 
4.1.3. A CONTRATADA deve fazer uso de cadeado em todas as tampas das janelas 

de visita da(s) secadora(s) de cascalhos, além de grade fixada em todo vão das 
janelas de  visita, impedindo acesso direto as partes móveis internas da(s) 
secadora(s) de cascalhos,  mesmo após abertura das tampas destas janelas de 
visita, quando aplicável. 
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4.2. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA: devem estar afixadas sinalizações de segurança 
em inglês e português em todos os equipamentos pertencentes ao SSC indicando 
os riscos inerentes de cada equipamento. 

 
4.3. DESARME AUTOMÁTICO: deve ser posicionado cabo de segurança ao longo de 

toda extensão das roscas transportadoras, de maneira que, caso se tente levantar 
a primeira proteção sem a devida autorização, ocorra o desarme automático do 
equipamento, parada de emergência através da chave ou dispositivo de 
emergência acionado por cabo. 

 
5. Plano de Contingência 

 
5.1. A CONTRATADA deve possuir plano de contingência específico para o SSC 

instalado, visando designar as ações a serem tomadas, caso ocorra quebra de 
algum equipamento pertencente ao SSC, garantindo a segurança do poço, 
permitindo sua circulação e armazenamento dos cascalhos e fluidos pesados 
durante circulação. 
 

5.2. A CONTRATADA deve viabilizar a utilização do funil Belly, contingencialmente, nas 
seguintes situações, mas não se limitando a estas:  

 
i. Quebra da rosca transportadora da sala das peneiras;  
ii. Insuficiência na capacidade dos equipamentos de contingência do SSC 

(contentores - cutting boxes); 
iii. Falhas do SSC; 
iv. Falhas do Sistema Coletor de Cascalhos (SCC), instalado pela PETROBRAS, em 

casos onde não poderá ser feito o descarte de cascalhos diretamente para o mar. 
 
5.3. Em caso de quebra das Centrífugas Decantadoras Convencionais (CDC), 

contingencialmente e para não interromper a perfuração, a CONTRATADA deve 
viabilizar o envio do fluido pesado do SSC para um tanque de superfície da 
UNIDADE até a resolução do problema com o equipamento, providenciando 
agitação constante do tanque até processamento posterior. 
 

5.4. O sistema de roscas da sala de peneiras deve possuir um segundo motor completo 
de backup (instalado e operacional) visando evitar parada operacional pela quebra 
do motor principal. 

 
6. Descrição do Pessoal Especializado Mínimo 

 
6.1. A CONTRATADA deve disponibilizar os seguintes profissionais. 
 
6.1.1. Operador de equipamento: profissional com comprovado treinamento específico 

para operação e manutenção dos equipamentos do SSC. 
 
6.1.2. Supervisor: profissional com comprovado treinamento especifico para operação 

e manutenção dos equipamentos do SSC, incluindo certificação de capacitação 
para trabalhos em altura e experiência mínima de 2 anos. 
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6.2. A CONTRATADA deve dispor de profissionais em quantidade mínima conforme 
Anexo V - Serviços, treinados e qualificados a operar, manutenir, preencher lista 
de verificação e realizar ensaios seguindo a metodologia de retorta API. 

 
6.3. A CONTRATADA deve estar preparada para atender com suporte técnico 

adequado convocações requeridas pela PETROBRAS nos diferentes pontos de 
atuação de acordo com a solicitação da PETROBRAS. 

 
7. Operação e Manutenção do SSC 

 
7.1. A CONTRATADA deve dispor de ferramentas, equipamentos e insumos 

necessários para operar e efetuar a manutenção do SSC, possuir linhas suficientes 
para efetuar as interligações necessárias à prestação de serviços. 

 
7.2. A CONTRATADA deve atender aos planos de manutenções dos equipamentos 

instalados visando garantir a máxima eficiência operacional do sistema e garantir 
altas capacidades de processamento. 

 
8. Especificação dos Equipamentos do SSC 
 
8.1. Composição do SSC 

 
8.1.1. A composição do SSC é definida por 03 (três) linhas de equipamentos: 
 

i. Equipamentos obrigatórios integrantes do Sistema secador de cascalhos. 
 

ii. Equipamento obrigatório adicional do Sistema secador de cascalhos. 
 

iii. Equipamento de contingência do Sistema secador de cascalhos. 
 
8.2. Descrição e quantitativo mínimo dos Equipamentos Obrigatórios do SSC 
 

Item Equipamentos Quantidade 
Mínima 

i. Centrifuga Secadora Vertical (Unidade Secadora de cascalhos – USC)                                            2 

ii. Unidade de Vácuo de 100 a 150 HP   1 

iii. Tanque de 10 - 20 bbl para filtrar o ar da Unidade de Vácuo                                                                               1 

iv. Duplo funil para alimentação do secador de cascalhos                                                  1 

v. Cuba de descarga contínua para separação de cascalhos                                                                                              2 

vi. Suporte para a Unidade de vácuo                                                                                              1 

vii. Painel elétrico a prova de explosão                                                                                                                                    2 

viii. Rosca Transportadora de 14” a 18” 6 

ix. Bomba para alimentação (para a Centrifuga Decantadora Convencional) 1 

x. Tanque de 10 - 20 bbl (para a Centrifuga Decantadora Convencional)  1 
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Item Equipamentos 
Quantidade 

Mínima 
xi. Unidade de Vácuo de 20 - 50 HP 1 

xii. Bastão para aspiração de resíduos 1 

xiii. Bomba de diafragma para rebombeio de fluidos                                                                                 1 
 
8.2.1. Deve ser privilegiado o uso da gravidade, reduzindo ao máximo o número de 

roscas transportadoras e a utilização de rosca transportadora de 18” quando 
possível. 
 

8.2.2. As roscas transportadoras devem possuir potência mínima de 20 HP. 
 
8.2.3. A CONTRATADA pode disponibilizar Centrífuga Secadora Horizontal desde que 

esta apresente desempenho igual ou superior a Centrifuga Secadora Vertical e 
ocupe menos espaço nas instalações. 

 
8.2.4. Deve haver 02 (duas) USC (item 8.2-i) instaladas na UNIDADE, sendo uma 

principal e uma extra. 
 
8.2.5. A USC extra poderá trabalhar em paralelo ao SSC primário quando solicitado 

pela PETROBRAS, permitindo assim: 
 

i. Melhor eficiência na taxa de perfuração em fase de grande diâmetro (>= 12 ¼”); 
ii. Redundância da unidade secadora, garantindo continuidade operacional em 

cenários de parada de uma das unidades secadoras instaladas; 
iii. Maior segurança operacional visto possibilidade de processamento abaixo da 

capacidade máxima instalada; 
iv. Mitigar a necessidade de janela operacional para limpeza interna da unidade 

secadora após processamento de cimento oriundo do poço. 
 
8.2.6. O projeto de instalação do SSC deve privilegiar a utilização do mesmo sistema 

de transporte de cascalhos do projeto original do SSC da UNIDADE e, sempre 
que possível, fazer uso de roscas transportadoras de 18” para garantir a máxima 
eficiência do sistema utilizando 02 (duas) USC. 

 
8.2.7. O SSC com 02 (duas) USC deve atender aos requisitos mínimos de desempenho 

de secagem do cascalho e segurança praticados pela PETROBRAS já descrito 
nas especificações técnicas desse contrato. 

 
8.2.8. Os cascalhos tratados (secos) deverão ser descartados em conformidade com 

o exigido pela legislação ambiental vigente, recolhidos nos equipamentos de 
contingência do SSC (contentores - cutting boxes) ou enviados para o Sistema 
Coletor de Cascalhos (SCC) instalado pela PETROBRAS. 

 
8.2.9. A saída do SSC deve contemplar as possibilidades do item 8.2.8, sendo que 

quando utilizada a opção de recolher em contentores (cutting boxes), o projeto 
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deve permitir a troca de contentores sem que haja a interrupção do 
processamento de cascalhos.  

 
8.2.9.1. Como sugestão, pode ser instalada uma saída em "Y" para 2 contentores 

(cutting boxes). Na medida em que um contentor encher, pode-se direcionar a 
saída para o contentor vazio e providenciar a substituição do contentor cheio. 

 
8.2.10. O SSC deve possuir sistema de vácuo, operando independente dos outros 

equipamentos do SSC, composto, no mínimo, pelos itens 8.2-ii e 8.2-xi, que 
contemple a sucção, a limpeza e o transporte de fluidos e cascalhos durante as 
atividades relacionadas à construção de poços. O sistema de vácuo deve 
atender aos requisitos mínimos técnicos relacionados a seguir: 

 
i. Recolher derramamentos nos principais pontos de operação com fluidos de 

perfuração da plataforma a fim de atender questões de SMS, como drill floor, sala 
de peneiras, sala de tanques, área do SSC, funil belly e outros; 

ii. Destinar o material recolhido para o SSC, cutting boxes, tanques da sonda, 
tambores cintados ou Sistema Coletor de Cascalhos (SCC); 

iii. Realizar a limpeza de tanques e transporte de fluidos e cascalhos para 
recuperação; 

iv. Deve possuir linhas suficientes para efetuar as interligações necessárias a 
operação. 

 
8.3. Quantitativo Mínimo do Equipamento Obrigatório Adicional do SSC 
 

Equipamento Quantidade Mínima 

Centrifuga Decantadora Convencional (CDC)       2 
 
8.3.1. A CDC tem como objetivo a remoção de sólidos do fluido de perfuração 

recuperado ou do sistema de circulação do poço, podendo ambas trabalhar em 
paralelo. 

 
8.3.2. Especificação Técnica da CDC 
 

Requisitos Vazão Mínima de Processamento 

Para fluidos com peso > 10 ppg                                    80 

Para fluidos com peso < 10 ppg 100 

Rotação Mínima 3000 RPM 

 
8.3.2.1. Ser centrífuga decantadora com rosca helicoidal. 
 
8.3.2.2. Dispor de sistemas elétricos a prova de explosão. 
 
8.3.2.3. Ter nível de piscina variável. 
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8.3.2.4. Ter a rosca transportadora revestida com carbeto de tungstênio ou material 
similar. 

 
8.3.2.5. Resistir ao processamento contínuo de fluido a uma temperatura de, no mínimo, 

95 °C. 
 
8.3.2.6. Ter sistema automático de parada em caso de sobrecarga. 
 
8.3.2.7. Vir equipadas com motor, bomba de alimentação, painel elétrico e demais 

partes necessárias ao seu funcionamento dentro das condições estipuladas. 
 
8.3.2.8. Ter adequada proteção do skid para trabalhos offshore. 
 
8.3.2.9. Dispor de guarda-corpo de proteção. 
 
8.3.2.10. Dispor de manual com orientação de use e especificações técnicas dos 

equipamentos. 
 
8.3.2.11. Ser certificado por entidade classificadora reconhecida. 

 
8.3.2.12. As CDC devem possuir capacidade de succionar e descarregar em tanques 

diferentes do Sistema de Tratamento de Fluidos da UNIDADE (item 9.5 do 
Anexo I – Seção A). 

 
8.3.3. Operação da CDC para Redução de Peso de Fluido 
 
8.3.3.1. De acordo com a conveniência da PETROBRAS, as CDC especificadas no 

item 8.3.2 devem operar, sem prejuízo à operação do SSC, para redução de 
peso de fluido do sistema de circulação de fluidos do poço. 

 
8.3.3.2. Adicionalmente, quando operando para reduzir o peso de fluido do sistema, o 

peso especifico do fluido retornado aos tanques deve estar, no mínimo, com 0,5 
ppg abaixo do peso específico do fluido processado. 

 
8.3.3.3. A condição descrita no item anterior não se aplica a fluidos adensados com 

soluções salinas e fluidos de baixas densidades (abaixo de 9,2 ppg), como 
também a fluidos reprocessados oriundos do SSC, ou oriundos do sistema 
dewatering. 

 
8.3.4. Os cascalhos tratados (secos) pela CDC devem ser descartados diretamente 

para o mar em conformidade com o exigido pela legislação ambiental vigente, 
recolhidos nos equipamentos de contingência do SSC (contentores - cutting 
boxes) ou enviados para o Sistema Coletor de Cascalhos (SCC). 

 
8.3.4.1. A saída das CDC devem contemplar as possibilidades do item 8.3.4, sendo que 

quando utilizada a opção de recolher em contentores (cutting boxes), o projeto 
deve permitir a troca de contentores sem que haja a interrupção no 
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processamento do SSC, podendo ser utilizada a mesma solução proposta no 
item 8.2.9.1. 

 
8.4. Equipamento de contingência do SSC (contentores - cutting boxes) 
 

Equipamento Quantidade Mínima 

Tanque de 25 bbl para armazenamento de cascalhos           2 
 
8.4.1. Tanques de 25 bbl em aço carbono, com duas comportas auto-selantes nas 

extremidades, resistente a cascalhos e fluidos de perfuração de base orgânica, 
com certificação DNV 2.7-1. 

 
8.4.2. Estes equipamentos devem atender as seguintes especificações. 
 
8.4.2.1. Ser adequado à conexão de sistema de vácuo. 
 
8.4.2.2. Ter saída e conexões de 6" de engate rápido. 
 
8.4.2.3. Dispor de reduções de 6" para 4”, com respectivas conexões para trabalhos 

com 4". 
 
9. Operacionalização 
 
9.1. Antes de se iniciar a instalação, o layout do SSC deve ser apresentado pela 

CONTRATADA e discutido previamente com a PETROBRAS, no intuito de avaliar 
melhorias. Independente das melhorias propostas e implementadas, a garantia da 
eficiência operacional é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 

9.2. A CONTRATADA deve viabilizar/instalar linhas rígidas de transferência de fluidos 
entre os equipamentos do SSC de forma a não precisar utilizar mangotes para este 
fim, sobretudo em trechos longos de transferências de fluidos. 
 

9.3. Os cascalhos devem ser coletados a partir dos equipamentos de controle de sólidos 
(peneiras e hidrociclones) através de rosca transportadora ou equipamento de 
vácuo ou ambos e transportados para a(s) USC do SSC para o devido 
processamento. 

 
9.4. O SSC deve efetuar o processo de separação do excesso de fluidos dos sólidos. O 

fluido recuperado pelo SSC deve ser mantido em um tanque de retenção de onde 
deve ser bombeado para a CDC (equipamento obrigatório adicional) e desta para 
o sistema ativo. 

 
9.5. O tanque de fluidos das CDC deve possuir automação para acionamento 

automático da bomba de transferência dos fluidos retirados dos cascalhos, para um 
tanque da UNIDADE, evitando possíveis derramamentos de fluidos durante as 
operações. O sistema deve possuir também acionamento manual para ser utilizado 
quando ocorrer falha do acionamento automatizado. 
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9.6. Os cascalhos gerados pelo processamento do SSC devem ser descartados em 

conformidade com o exigido pela legislação ambiental vigente, recolhidos nos 
equipamentos de contingência do SSC (contentores - cutting boxes) ou recolhidos 
no Sistema Coletor de Cascalhos (SCC), fornecido pela PETROBRAS, conforme 
item 9.17 do Anexo I – Seção A. 

 
9.7. Caso seja necessário a instalação de SCC, para viabilizar a utilização deste pela 

PETROBRAS e para privilegiar o uso da força da gravidade, a instalação do SSC 
deve permitir: 

 
i. Existência de um patamar abaixo do SSC para instalação de possível SCC 

completo OU;  
ii. Existência de um patamar abaixo do SSC para instalação de, menos um dos 

possíveis transportadores pneumáticos do SCC OU; 
iii. A elevação da USC em altura suficiente para encaixar os possíveis 

transportadores pneumáticos do SCC debaixo da USC, ou seja, os possíveis 
transportadores devem ficar no mesmo patamar da saída de cascalhos da 
USC. 

 
9.7.1. Caso o projeto de instalação do SSC impeça o atendimento das opções listadas 

no item 9.7, tal projeto deverá ser alterado de forma a propor por exemplo, 
mudança de local de instalação da USC, ainda que, para isso, outros 
mecanismos (por exemplo, bombas de cascalhos, transportadores pneumáticos, 
unidades de vácuo, etc.) tenham que ser implementados, devendo tais 
mecanismos garantir a mesma eficiência operacional caso estive. 

 
9.8. Os cascalhos não processados por falha do SSC ou do SCC devem ter seu fluxo 

desviado para os equipamentos de contingência (tanques de 25 bbl - cutting boxes). 
 

9.9. As saídas das CDC devem permitir enviar cascalhos não enquadrados para os 
equipamentos de contingência (tanques de 25 bbl - cutting boxes) mesmo com o 
SSC e o SCC recebendo cascalhos do poço.  

 
9.10. O SSC deve possuir facilidades para envio e retirada de cascalhos do funil Belly 

quando o volume de cascalhos produzidos exceder à capacidade dos 
equipamentos de contingência (tanques de 25 bbl - cutting boxes). 

 
9.11. A CONTRATADA deve viabilizar área de fácil acesso para movimentação dos 

equipamentos de contingência (tanques de 25 bbl - cutting boxes). 
 

9.12. Nos casos de necessidade de recolhimento parcial/total de sólidos desenquadrados 
ou recolhimento de fluido pesado do SSC por ineficiências deste e com objetivo de 
enquadramento posterior para descarte, caso a PETROBRAS opte por conta 
própria promover a solução do problema, como por exemplo o de destinação final 
desses cascalhos ou do tratamento do fluido pesado, os custos da PETROBRAS 
serão repassados integralmente para a CONTRATADA. 

 



  
Convite nº , Contrato nº , Contrato SAP nº  

 

    

   

 Página 11 de 12 

O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem expressa 

autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as 

responsabilidades cabíveis. 

10. Monitoramento 
 
10.1. Serão realizados testes de retorta na amostra de sólidos antes de entrar no sistema 

de recuperação de fluidos da UNIDADE e SSC e na saída CDC (equipamento 
obrigatório adicional) e seus resultados registrados em relatório diário de operação, 
juntamente com os volumes recuperados e outras informações relevantes. 
 

10.2. O SSC deve possuir facilidades para instalação de equipamentos acoplados 
(instrumentação) que atuam coletando dados operacionais visando acompanhar o 
funcionamento dos equipamentos do SSC. 

 
10.3. A CONTRATADA deve medir e registrar no relatório diário de operação o 

fornecimento de água potável ou industrial da UNIDADE para o SSC. 
 
11. Procedimento de Avaliação Quantitativa do Processo (Teste de Retorta API) 
 
11.1. A Avaliação quantitativa do processo deve ser pelo seguinte procedimento. 
 
11.1.1. Efetuar pelo menos uma amostragem a cada 12 horas na saída de sólidos do 

SSC (o equipamento deve possuir pelo menos um ponto para permitir esta 
coleta) para teste de retorta a fim de comprovar a quantidade de líquido da 
descarga. 

 
11.1.2. Calcula-se o volume de sólidos gerados em metros cúbicos seguindo o seguinte 

procedimento. 
 
11.1.2.1. Determinar os metros perfurados no período de operação do SSC. 
 
11.1.2.2. Calcular o volume gerado de cascalho em metros cúbicos multiplicando a 

metragem acima obtida pelo diâmetro da broca em polegadas ao quadrado e 
pela constante 0,000506. 

 
11.1.2.3. Para considerar o volume de poço alargado neste cálculo adicionar 15% (ou o 

valor médio histórico de alargamento de poço da zona em operação) ao volume 
antes calculado. O volume assim determinado será considerado para efeito do 
registro. 

 
11.1.3. Efetua-se o teste de retorta utilizando uma retorta de 50 (cinquenta) ml de volume 

e balança com precisão mínima de 0,1g, da seguinte forma: 
 

Item Parâmetro Valor Unidade 

A Massa da célula da retorta vazia     g 

B Massa do receptáculo (proveta) de líquido  g 

C Massa da célula cheia com a amostra de sólidos, antes 
de destilar 

 g 
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Item Parâmetro Valor Unidade 

D Massa de sólidos úmidos                                           
 

C – A g 

E Volume de água obtido pela destilação da amostra                        
 

 ml 

F Massa do receptáculo com os líquidos destilados                              g 

G 
Massa dos fluidos destilados                                       
 F – B g 

H 
Massa do óleo                                    
 G – E g 

I Massa dos sólidos secos  
 

D – G g 

J Relação entre a massa de óleo e a massa de sólidos 
úmidos                                                                        

(H / D) x 
1000    

g/Kg 

K Porcentagem de óleo nos cascalhos                 (H / D) x 
100         

% 

 
 
11.2. Em operação este procedimento será repetido pelo menos 2 (duas) vezes por dia, 

desde que não se ultrapasse 300 m/dia perfurados, caso em que deverá ser 
coletada amostra adicional, até o limite de três amostragens por dia. Estes 
resultados serão reportados no Relatório Diário de Operações emitido pela 
CONTRATADA. 

 
11.3. Pela media aritmética dos valores apontados nos relatórios diários, calcula-se, ao 

final dos trabalhos na UNIDADE, a média final da concentração de base orgânica 
aderida ao cascalho - BOAC (% p’/p), obtido pela seguinte fórmula: 

 
BOAC = p’/p x 100% onde: 
p' = peso do cascalho seco; 
p = peso do cascalho molhado. 

 
11.4. O mesmo procedimento deve ser eventualmente adotado a fim de se avaliar a 

porcentagem de líquido nos sólidos a montante do sistema de recuperação de fluido 
da UNIDADE e SSC e na saída da CDC (equipamento obrigatório adicional), 
visando tão somente o monitoramento do sistema e os volumes e concentrações 
de descarga. 
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Anexo I - Especificação Técnica 

da Unidade 

Seção L 

 

ROV  

Consultar Especificação Técnica específica, disponível no “Catálogo de Padronização” 

do “Canal Fornecedor” (https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-

contratacao/catalogo-de-padronizacao/), na Categoria “Sondagem”, intitulada: 

“Veículos de Operação Remota de Sondas (pdf)”. 
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Anexo IV- Responsabilidades 

da Operação, Manutenção e 

Inspeção e Obrigações Mútuas 

Afretamento 

 

Abrange as operações relativas à embarcação 
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1  RESPONSABILIDADES NA OPERAÇÃO 
 
1.1 Requisitos Gerais de Operação 
 
1.1.1 Serviços Auxiliares: em iguais condições de preços, prazo e disponibilidade a 
CONTRATADA deve dar preferência aos serviços prestados por empresas nacionais, 
que se tornarem necessários ao afretamento da UNIDADE. 
 
1.2 Requisitos Operacionais das Áreas de DP, ECR e Embarcação 
 
1.2.1 A CONTRATADA deve seguir as recomendações contidas no item 4 da Circular 
1580 da IMO/MSC (Guidelines for Vessels and Units with Dynamic Positioning Systems). 
 
1.2.2 Os WSOG (Well Specific Operating Guideline) apresentados pela 
CONTRATADA, dentro do prazo de vigência do contrato, devem estar de acordo com 
as premissas e modelos estabelecidos pelo procedimento PETROBRAS (PE-2POC-
00977 -  DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO WSOG). 
 
1.2.3 A CONTRATADA deverá possuir matriz de treinamento e capacitação adequada 
para todos os profissionais a bordo envolvidos na área DP, incluindo reciclagem 
periódica abrangendo a simulação de contingências nos sistemas DP e PMS e 
identificação das falhas - com as ações operacionais necessárias para correção ou 
isolamento dos problemas, atendendo integralmente as recomendações da IMCA M 
117. 
 
1.2.4 Pelo menos dois DPOs qualificados e com certificação válida deverão guarnecer 
a sala de controle DP, a qualquer momento. 
 
1.2.5 A sala de controle de máquinas deve ser guarnecida de oficial de máquinas 
qualificado para operação do PMS. 
 
1.2.6 A CONTRATADA se obriga a informar imediatamente à fiscalização da 
PETROBRAS quando a UNIDADE entrar em Estado Degradado (WSOG Advisory). 
 
1.2.7 Os seguintes procedimentos devem estar implantados, registrados, acessíveis e 
com evidência de treinamento: 
 

i. Controle de perda de estabilidade por avaria ou alagamento interno; 
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ii. Controle do risco a estabilidade durante a violação de fronteiras estanques; 
iii. Sistemática confiável de registro e controle da violação da estanqueidade de 

compartimentos; 
iv. Sistemática confiável de manutenção preventiva e verificação funcional periódica 

daqueles equipamentos componentes do sistema de lastro e estanqueidade. Isto 
inclui bombas, válvulas, filtros, sensores de nível, portas-estanques e outros. 
Para portas-estanques, a verificação e manutenção necessária deve ser 
realizada por equipamento de ultrassom apropriado, seguindo instrução de 
trabalho específica para validação da estanqueidade; 

v. Definição e controle do Peso Leve da UNIDADE, com sistemática implantada 
para controle de alterações, centro de gravidade e rastreabilidade sobre o 
responsável pelas alterações. Novas informações sobre Peso Leve devem ser 
utilizadas nos cálculos de estabilidade e estruturais rotineiros da embarcação. 

 
1.2.8 A CONTRATADA realizará testes periódicos, conforme disposto no Anexo VIII, 
por solicitação extemporânea ou em intervalo definido pela PETROBRAS, na presença 
da Fiscalização. As ocorrências verificadas durante a realização dos testes serão 
registradas e categorizadas pela PETROBRAS e comunicadas à CONTRATADA, com 
prazos definidos para solução. 
 
2 RESPONSABILIDADES NA MANUTENÇÃO 
 
2.1 Manutenção e Conservação 
 
2.1.1 A CONTRATADA se responsabiliza pela manutenção, reparo, conservação e 
limpeza da UNIDADE e de todos os equipamentos e instalações nela existentes, 
mantendo em perfeitas condições de operação e ajustagem todos os dispositivos de 
segurança, além dos serviços de instalação dos seus equipamentos, materiais, 
acessórios e sobressalentes. 
 
2.1.2 A UNIDADE deve possuir um plano de manutenção completo, estruturado 
conforme recomendações dos fabricantes dos sistemas e equipamentos (ou na 
ausência de recomendações específicas, seguir orientações em normas ou diretrizes 
aplicáveis), com descrição e periodicidade de atividades adequadas para garantir a 
integridade de todo o sistema de posicionamento dinâmico. O plano deve conter 
atividades necessárias para o acompanhamento de condição de todos os itens críticos, 
incluindo: 
 

i. Inspeção termográfica (conforme ABNT NBR 15763 e 15572); 
ii. Calibração ou verificação periódica de relés (em até cinco anos); 
iii. Calibração de sinais de thrusters (anual); 
iv. Teste de resistência de isolamento (anual); 
v. Substituição das baterias das UPSs de acordo com a recomendação do 

fabricante ou quando o teste funcional indicar a necessidade de substituição; 
vi. Inspeção de vibração de acordo com a ISSO 2372. 

 



 
Convite nº , Contrato nº , Contrato SAP nº  

 

 Página 4 de 6 
O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem 

expressa autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as 

responsabilidades cabíveis. 

2.1.3 Deve existir registro adequado, com rastreabilidade, sobre atividades de 
manutenção que gerem relatório de serviço ou que sejam utilizadas para 
acompanhamento de condições de equipamentos (ex.: que componham técnica de 
manutenção preditiva). 
 
3 RESPONSABILIDADES NA INSPEÇÃO DE TUBULARES E DE 

ACESSÓRIOS DE MANUSEIO 
 
3.1 A CONTRATADA deve providenciar inspeção tubular conforme Normas DS-1 / 
API RP 7G-2 para os elementos da coluna de perfuração em utilização. Os componentes 
da coluna de perfuração rejeitados pela inspeção devem ser imediatamente reparados 
e/ou substituídos pela CONTRATADA. 
 
3.1.1 A CONTRATADA deve providenciar para que seja mantida a mesma numeração 
das peças durante toda a vigência do contrato. Todos os elementos da coluna da 
CONTRATADA devem ser rastreados. Uma vez que seja detectado neste rastreamento 
que um elemento pode vir a falhar durante a operação, o mesmo deve ser removido 
para outra posição da coluna onde será menos exigido com relação à fadiga. Esta 
movimentação é denominada de "rodízio" dos elementos tubulares, que tem como 
objetivo estender a vida útil da coluna de perfuração. 
 
3.1.2 Os relatórios das inspeções da coluna de perfuração (DS-1 / API RP 7G-2), da 
coluna de riser (API 16Q) e dos equipamentos de manuseio (API RP 8B) devem ser 
fornecidos à PETROBRAS logo após sua realização. 
 
3.1.3 A CONTRATADA deve manter o controle dos elementos da coluna utilizada a 
cada poço, registrando a cada manobra no livro do sondador quais as peças que fazem 
parte do BHA em uso, indicando a numeração do relatório de inspeção. 
 
3.1.4 A CONTRATADA deve providenciar inspeção na coluna de perfuração, quando 
solicitado por escrito pela PETROBRAS, no caso de ocorrências anormais, tais como 
wash-out ou quebras de coluna frequentes. 
 
3.1.5  A CONTRATADA deve providenciar inspeção, conforme norma API RP 8B, em 
todos os equipamentos de manuseio de coluna de perfuração e revestimento, tais como, 
porém, não restritos a: cunhas, elevadores, chaves flutuantes, gancho, braços de 
elevador, spiders, guincho de perfuração, etc. Os equipamentos rejeitados devem ser 
imediatamente reparados e/ou substituídos pela CONTRATADA. 
 
3.1.6 O mesmo procedimento descrito no item 3.1.5 deve ser aplicado para a coluna 
de riser e suas ferramentas de manuseio, obedecendo à norma API RP 16Q. 
 
4 RESPONSABILIDADES NA INSPEÇÃO DE CASCO 
 
4.1.1 A CONTRATADA deve realizar inspeções periódicas do casco durante a 
operação da UNIDADE de forma a atender a legislação vigente, conforme detalhado no 
Anexo I Seção A – Item 7.10. Tal inspeção não deve interromper a operação e a 
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CONTRATADA deve apresentar relatório das inspeções com registro fotográfico e 
filmagem realizada por profissional habilitado. 
 
5 OBRIGAÇÕES MÚTUAS 
 

Descrição 
Por Conta Da: Fornecido Pela: 

PETR CONT PETR CONT 
5.1 Ferramentas de pescaria e materiais de 

reposição para as colunas de perfuração e 
completação. 

 
i. Previsto no Anexo I – Seção A; 
ii. Não previsto no Anexo I – Seção A. 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
 

5.2 Equipamentos, ferramentas necessários à 
perfilagem, testes de formação e/ou produção, 
amostragem lateral e canhoneio, não incluídos 
no Anexo I – Seção A. 

X  X  

5.3 Equipamentos específicos para desvio de poços 
e para perfuração direcional. X  X  

5.4 Lubrificantes e graxas para os equipamentos da 
CONTRATADA.  X  X 

5.5 Roletes, calços e pinos para roler reamers 
previstos no Anexo I – Seção A.  X  X 

5.6 Materiais de reposição para todas as 
ferramentas e equipamentos da CONTRATADA 
relacionados no Anexo I – Seção A. 

 X  X 

5.7 Cabos de aço, estropos, corda de sisal ou nylon 
e cordoalhas em geral, necessários para 
amarração do cabo de reboque, atracação dos 
barcos de apoio e nas operaçõe de perfuração, 
avaliação ou completação e manuseio de carga. 

 X  X 

5.8 Mangotes e mangueiras para carga e descarga 
de líquidos e granéis com conexões compatíveis 
com as dos barcos de suprimento. 

 X  X 

5.9 Brocas convencionais e brocas especiais. X  X  
5.10 Barrilete para testemunhagem a diamante.  X  X  
5.11 Coroas  para testemunhagem a diamante. X  X  
5.12 Indicadores de nível de bola (Bulls Eye) para 

running tools e cabeça de poço. X  X  

5.13 Almoxarifado, escritório e área de estocagem 
para a CONTRATADA em terra.  

 X  X 

5.14 Ferramentas de assentamento e acessórios para 
cabeça de poço e de teste de conjunto de 
preventores de erupção. 

X  X  

5.15 Equipamentos de segurança, abandono e 
sobrevivência no mar, inclusive manutenção. 

 X  X 
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Descrição 
Por Conta Da: Fornecido Pela: 

PETR CONT PETR CONT 
5.16 Telas para peneiras de lama e cones para 

desareador e dessiltador relacionados no Anexo 
I – Seção A. 

 X  X 

5.17 Telas para mud cleaners relacionadas no Anexo 
I – Seção A. 

 X  X 

5.18 Anéis VX, VGX, VX/VT e VGX/VT de 16 ¾” e 18 
¾” conforme especificados no Anexo I – Seção 
A:  

 
i. Para conexão BOP-Cabeça de Poço, 

LMRP-BOP Stack, em operação normal ou 
em reinstalação devido a problemas com o 
ESCP; 

ii. Para conexões da BAP e ANM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
 
 

5.19 Enchimentos de lâminas de estabilizadores 
relacionadas no Anexo I – Seção A.  X  X 

5.20 Transporte terrestre, embarque, desembarque 
de carga e descarga dos materiais de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 X  
 

X 

5.21 Transporte aéreo ou marítimo dos equipamentos 
e pessoal da CONTRATADA entre os portos e 
aeroportos designados pela PETROBRAS e a 
UNIDADE. 

X  X  

5.22 Transporte aéreo ou marítimo do pessoal da 
CONTRATADA, além dos programados para 
troca de turmas e pessoal da Supervisão. 

 X X ou X 

5.23 Transporte aéreo marítimo programado e não 
utilizado pela CONTRATADA, sem notificação 
prévia à PETROBRAS. 

 X X  

5.24 Transporte aéreo ou marítimo de material e/ou 
pessoal da CONTRATADA em caráter de 
emergência por falha ou falta de programação da 
CONTRATADA. 

 X X 
ou 

X 

5.25 Manuseio e armazenamento dos materiais e 
equipamentos da CONTRATADA ou fornecidos 
pela CONTRATADA  em terra ou na UNIDADE. 

 X  X 

5.26 Reparo e recuperação com solda qualificada em 
equipamentos e linhas pertencentes a: 

 
i. PETROBRAS; 
ii. CONTRATADA. 

 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
 

X 
5.27 Prevenção, erradicação, controle e 

monitoramento de espécies exóticas invasoras, 
conforme Anexo I Seção A – Item 7.10. 

 X  X 
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Anexo IV- Responsabilidades 

da Operação, Manutenção e 

Inspeção e Obrigações Mútuas 

Serviços 

 

Abrange as operações relativas ao poço 
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1. RESPONSABILIDADES NA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO  
 
1.1. RESPONSABILIDADES NA OPERAÇÃO 
 
1.1.1. Revestimento: a CONTRATADA deverá medir e descer os condutores e as 
colunas de revestimento de acordo com os programas de perfuração estabelecidos pela 
PETROBRAS. 
 
1.1.1.1. A CONTRATADA envidará todos os esforços para retirar todo o 
revestimento recuperável, quando o poço for abandonado. 
 
1.1.2. Cimentação, Testes de Formação e Perfis Elétricos: a CONTRATADA 
promoverá facilidades e prestará assistência a terceiros, encarregados pela 
PETROBRAS, para a execução dos serviços de cimentação, perfis elétricos, testes de 
formação, e correlatos, observando os programas e as Normas de Segurança 
estabelecidos pela PETROBRAS. 
 
1.1.3. Pescaria: a CONTRATADA deverá efetuar todas as operações de pescaria que 
venham a se tornar necessárias.  
 
1.1.4. Pressões de Subsuperfície: a CONTRATADA envidará todos os esforços para 
controlar as pressões de subsuperfície, mantendo sempre em boas condições de 
operação todos os equipamentos de segurança, inclusive os auxiliares, a fim de evitar a 
contaminação do fluido de perfuração por hidrocarbonetos e os incêndios em 
consequência de erupções. 
 
1.1.5. Completação e Abandono de Poço - a CONTRATADA completará ou 
abandonará os poços em condições de segurança, de acordo com os programas 
estabelecidos pela PETROBRAS. 
 
1.1.6. Relatórios de Perfuração: a CONTRATADA se obriga a informar diariamente à 
PETROBRAS, até 01:00 h do dia seguinte, o progresso das operações e o status dos 
equipamentos considerados necessários pela fiscalização, através de boletins, 
relatórios e planilhas aprovados pelo IADC e/ou exigidos pela fiscalização. Os dados 
referentes às condições meteorológicas, o consumo e o estoque de granéis e líquidos 
serão fornecidos fechando as 18:00 h e apresentadas as informações até as 19:00 h. 
 
1.1.6.1. A duração dos atrasos ou perdas de tempo, os seus motivos e outros fatos 
julgados importantes, serão anotados, com detalhes, no Atestado Diário de Operações. 
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1.1.6.2. Sempre que a PETROBRAS o solicitar, a CONTRATADA apresentará 
relatórios detalhados sobre o progresso das operações realizadas, ou sobre qualquer 
acidente ocorrido. 
 
1.1.7. Inclinação da cabeça do poço: a cabeça do poço não deverá ser instalada com 
inclinação superior a 1,5° (um grau e meio). Caso por decisão da Fiscalização se dê 
continuidade à perfuração do poço com inclinação superior a este limite, o possível 
desgaste nas partes internas do BOP, Lower Marine Riser, Riser Adapter e Spool, daí 
resultante, será de responsabilidade da PETROBRAS, desde que fique comprovado 
pela CONTRATADA que o referido desgaste fora decorrente da operação neste poço 
com inclinação da cabeça superior a 1,5° (um grau e meio). 
 
1.1.8. A CONTRATADA deverá apresentar descrição de seus procedimentos 
operacionais para os casos de desconexão, teste de formação, teste do BOP e do 
choke manifold. 
 
1.1.8.1. Os procedimentos a serem adotados serão discutidos e aprovados pela 
PETROBRAS. 
 
1.1.9. A CONTRATADA deverá executar exercícios de adestramento de fechamento 
de poço, semanalmente, em ocasião a combinar com a fiscalização e de acordo com 
as normas vigentes na PETROBRAS, operação esta que deverá ser registrada no 
Boletim do Sondador. 
 
1.1.10. A CONTRATADA deverá fornecer um Programa de teste de BOP, do 
Choke Manifold e de Adestramento de fechamento de poço, o qual deverá ser aprovado 
pela fiscalização da PETROBRAS. 
 
1.2. RESPONSABILIDADES NA MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO 
 
1.2.1. A CONTRATADA se obriga a guardar e conservar os materiais e equipamentos 
da PETROBRAS, a bordo da UNIDADE, bem como aqueles que forem objeto das 
operações de carga e descarga nas embarcações de apoio. 
 
1.2.2. Riser de Perfuração: a CONTRATADA deverá manter o interior das juntas de 
riser de perfuração adequadamente limpo e livre de detritos e/ou ferrugem. 
 
1.2.3. A CONTRATADA deverá efetuar a limpeza interna de todas as juntas de riser de 
perfuração, utilizando ferramenta própria e ar comprimido, todas às vezes que a 
operação seguinte à descida de coluna de riser, seja de completação e/ou workover. 
 
1.2.4. A CONTRATADA deverá manter o controle dos elementos da coluna utilizada 
a cada poço, registrando a cada manobra no livro do sondador quais as peças que fazem 
parte do BHA em uso, indicando a numeração do relatório de inspeção. 

 
1.2.5. Serviços Auxiliares: em iguais condições de preços, prazo e disponibilidade a 
CONTRATADA deverá dar preferência aos serviços auxiliares prestados por empresas 
nacionais, que se tornarem necessários à prestação dos serviços objeto deste contrato. 
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2. OBRIGAÇÕES MÚTUAS 
 

Descrição 
Por Conta da: Fornecido pela: 
PETR CONT PETR CONT 

2.1. Serviços de cimentação, perfilagem, testes de 
formação e/ou produção, canhoneio, 
perfuração direcional, wireline, unidade de 
nitrogênio, flexi-tubo, etc. 

X 
  X   e X 

2.2. Serviços de solda necessários às operações 
de perfuração, completação, abandono de 
poços e manutenção. 

 X 
 
 X 

2.3. Supervisão técnica para confecção e controle 
de fluido de perfuração, completação. 

X  X  

2.4. Base de apoio em terra da CONTRATADA 
(escritório e almoxarifado). 

 X  X 

2.5. Manuseio e armazenamento dos materiais e 
equipamentos da CONTRATADA ou 
fornecidos pela CONTRATADA em terra ou 
na UNIDADE. 

 X  X 

2.6. Manuseio e armazenagem dos materiais e 
equipamento da PETROBRAS ou terceiros a 
bordo da UNIDADE. 

 X  X 

2.7. Transporte terrestre, embarque, desembarque 
de carga e descarga dos materiais de 
responsabilidade de PRESTADORA DE 
SERVIÇOS da CONTRATADA. 

 X 
 
 X 

2.8. Serviços de técnico especializado em   
testemunhagem, ferramentas especiais e 
equipamentos de cabeça de poço. 

 
2.8.1. Serviços de manuseio de ferramentas ou 

equipamentos utilizados no poço. 

X 
 

 
 
 
 
 

X 

X 

 
 
 
 
 

X 
2.9. Serviços de coleta de amostra de cascalhos 

perfurados. 
 X  X 

2.10. Serviços de limpeza e pintura a bordo da 
UNIDADE inclusive dos equipamentos e 
materiais da PETROBRAS instalados na 
UNIDADE. 

 X  X 

2.11. Serviços de câmara, hotelaria e fornecimento 
de alimentação: 

 
2.11.1. Pessoal da CONTRATADA; 
2.11.2. Pessoal da PETROBRAS (até 1.050 

vagas por mês); 
2.11.3. Pessoal da PETROBRAS (acima de 

1.050 vagas por mês). 

 
 
 
 
 

X 

X 
X  

 
 

X 
X 
 

X 

2.12. Teste de BOP e linhas do riser, não 
programados. 

 
 X 

 
 X 
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Descrição 
Por Conta da: Fornecido pela: 
PETR CONT PETR CONT 

2.13. Transporte aéreo ou marítimo dos 
equipamentos e pessoal da CONTRATADA. 

 
X 

  
X ou 

 
X 

2.14. Transporte aéreo ou marítimo do pessoal da 
CONTRATADA, além dos programados para 
troca de turmas e pessoal da Supervisão. 

 X X ou X 

2.15. Transporte aéreo marítimo programado e não 
utilizado pela CONTRATADA, sem notificação 
prévia à PETROBRAS. 

 X X  

2.16. Transporte aéreo ou marítimo de material e/ou 
pessoal da CONTRATADA em caráter de 
emergência por falha ou falta de programação 
da CONTRATADA. 

 X X  

2.17. Todas as despesas alfandegárias taxas, 
inclusive as de agenciamento, licenças, 
tributos ou encargos similares com relação à 
importação ou embarque para a UNIDADE de 
todos os equipamentos, sobressalentes e 
bens consumíveis da CONTRATADA. 

 X  X 

2.18. Todas as despesas, inclusive as licenças, 
tributos ou encargos similares com relação à 
adequação da embarcação a operação de 
acordo com as Leis, Normas, Decretos, 
Portarias e Instruções vigentes no Brasil. 

 X 
 
 
 

X 

2.19. Serviços de inspeção submarina, medição, 
intervenção, etc., com veículo submarino de 
operação remota (ROV). 

 
 
 

X  
 

X 

2.20. Serviço para interligar as linhas das lanças 
com os queimadores. 

 X  X 

2.21. Serviços especiais de reparo e recuperação 
com solda qualificada em equipamentos e 
linhas pertencentes a: 

 
2.21.1. PETROBRAS; 
2.21.2. CONTRATADA. 

 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
2.22. Serviço de comunicação via satélite, quando 

utilizado pela: 
 
2.22.1. PETROBRAS; 
2.22.2. CONTRATADA. 

 

 
 
 

X 
X 

 

 
 
 

X 
X 

2.23. Manutenção do Sistema de Comunicação por 
Satélite (SCPC). 

 X  X 

2.24. Aluguel do sinal do Sistema de Comunicação 
por Satélite (SCPC).  X  X 

2.25. Aluguel do sinal de satélite para o GNSS 
(Global Navigation Satellite System).  X  X 
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Descrição 
Por Conta da: Fornecido pela: 
PETR CONT PETR CONT 

2.26. Serviços para o Veículo de Operação Remota 
(ROV), conforme Anexo I – Seção L: 

 
2.26.1. Instalação, manutenção e retirada do 

ROV; 
2.26.2. Serviços de solda e adaptações para 

a instalação e retirada do veículo, guincho, 
cabine de comando, almoxarifado e oficina. 

2.26.3. Aluguel; 
2.26.4. Operação. 

 
 

 
 
 
 

X 
 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 
 
 

X 
 
 

X 
X 
X 

2.27. Preservação, reparo, manutenção e 
certificação anual de todas as linhas e 
equipamentos da Planta de Processamento 
Primário, fornecidos pela CONTRATADA, 
listados no item 17 – Anexo I – Seção A e 
instalados na UNIDADE. 

2.27.1. Materiais para manutenção das linhas 
e equipamentos da Planta de Processamento 
Primário, fornecidos pela CONTRATADA 
(pintura, calderaria e soldagem). 

 

X 
 
 
 
 

X 

 

X 
 
 
 
 

X 

2.28. Consumíveis para Equipamentos de 
Informática (cartuchos de tinta e papel). 

 X  X 

2.29. Condutores, tubos de revestimento, 
acessórios (sapatas, colares, tampões, 
centralizares, colares de estágios e outros), 
cabeças de poços, bases-guias e bases 
adaptadoras de produção. 

X  X 
 
 
 

2.30. Cimentos e aditivos para todas as 
cimentações. X  X  

2.31. Graxas especiais para tubos e revestimentos. X  X  
2.32. Protetores de revestimentos para os tubos de 

perfuração (uma porção de tubos de 
perfuração que trabalhe dentro de 
revestimento), incluindo máquinas e 
colocação, instalação, reposição e protetores 
de neoprene para os revestimentos de 13 3/8”, 
9 5/8” e 7”. 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

2.33. Unidade de Bombeio de Alta Pressão e 
Serviços de Bombeio, conforme Anexo I – 
Seção J. 

 
2.33.1. Instalação e remoção; 
2.33.2. Manutenção; 
2.33.3. Aluguel; 
2.33.4. Operação. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
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Descrição 
Por Conta da: Fornecido pela: 
PETR CONT PETR CONT 

2.34. Serviços de Gerenciamento de Contrapressão 
(MPD), conforme Anexo I – Seção H: 

 
2.34.1. Fornecimento e instalação dos 

materiais e equipamentos; 
2.34.2. Consumíveis para instalação dos 

equipamentos (anéis de vedação, gaxetas, 
etc.). 

2.34.3. Aluguel; 
2.34.4. Operação. 

 

 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
X 

 

 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
X 

2.35. Sistema Secador de Cascalhos, conforme 
Anexo I – Seção K. 

 
2.35.1. Instalação e remoção; 
2.35.2. Manutenção; 
2.35.3. Aluguel; 
2.35.4. Operação. 

 

 
 
 

X 
X 
X 
X 

 

 
 
 

X 
X 
X 
X 

2.36. Unidade de Perfilagem. 
2.36.1. Instalação e remoção; 
2.36.2. Manutenção; 
2.36.3. Aluguel. 

 
X 
X 
X 

 

 
X 
X 
X 

 

2.37. Equipamentos e ferramentas específicos para 
as operações de avaliação, completação e 
produção de poços. 

X  X  

2.38. Materiais de reposição necessários aos 
serviços de perfilagem, testes de formação 
e/ou produção, amostragem lateral e 
canhoneio, não incluídos no Anexo I – Seção 
A. 

X  X  

2.39. Materiais específicos para desvio de poços e 
para perfuração direcional. X  X  

2.40. Materiais de consumo para testes no 
laboratório de fluido, para os equipamentos 
relacionados no item 9.14 do Anexo I – 
Seção A, conforme estoques mínimos 
exigidos. 

 
 
 

X  X 

2.41. Materiais para confecção do fluido de 
perfuração e completação. X  X 

 
 

2.42. Serviços, materiais e equipamentos para 
marcação das locações. 

X  X  

2.43. Levantamento do fundo do mar, se 
necessário. 

X  X  

2.44. Equipamentos e materiais de solda 
necessários às operações de perfuração, 
completação e abandono de poços. 

 X  X 

2.45. Fluido hidráulico para acionamento e teste do 
BOP.  X  X 
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Descrição 
Por Conta da: Fornecido pela: 
PETR CONT PETR CONT 

2.46. Graxas especiais para tubos e equipamentos 
de completação. 

X  X  

2.47. Água industrial e potável. X  X  
2.48. Óleo diesel. 
 
2.48.1. Até o limite estabelecido na Cláusula 

4.13.2 do Contrato; 
2.48.2. Acima do limite estabelecido na 

Cláusula 4.13.2 do Contrato. 

 
 

X 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

X 
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Anexo V - Relação de Pessoal 

Especializado 

Afretamento 

 

Pessoal de operação da embarcação. 
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ANEXO V 
 

AFRETAMENTO DE SONDA 
 

RELAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO (MÍNIMO) A BORDO 
 

 
Função Quantidades Comentários 

Capitão ou Barge  1  
Imediato 1  
Watchstander/ DPO  4  
Maintenance Supervisor (Chief Engineer) / Chefe de Máquinas 1  
Supervisor de Mecânica  1  
Mecânico 3 ou 2 + 1 assistente 
Supervisor de Elétrica 1  
Eletricista  3 ou 2 + 1 assistente 
Técnico em Eletrônica 2  
Operador de rádio (que fale português) 2  
Enfermeiro ou Médico  1  
Almoxarife 1  
Soldador 2  
Segurança      2  

 
Observações: 

a. Pessoal suplementar deve ser suprido conforme necessidade operacional ou de acordo 
com conveniências ou necessidades da CONTRATADA ou para atendimento a exigências 
da legislação governamental; 

b. O Capital ou Barge deverá exercer a função de OIM (Offshore Installation Manager). 
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Anexo V - Relação de Pessoal 

Especializado 

Serviços 

 

Pessoal de operação no poço. 
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ANEXO  V 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

RELAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO (MÍNIMO) A BORDO 
 
 

Item Função 
Quantidades 

UTO DTO DTD 
1.  Superintendente de Operações 1 
2.  Tool Pusher 2 
3.  Sondador 2 4 
4.  Assistende de Sondador 2 4 6 
5.  Torrista 2 4 
6.  Assistente de Torrista 2 4 
7.  Plataformista 6 8 12 
8.  Supervisor de Convés 1 2 
9.  Guindasteiro 2 4 
10.  Homem de Área 8 16 
11.  Técnico de Logística 1 
12.  Subsea Engineer 1 
13.  Assitente de Subsea Engineer 1 2 
14.  Técnico de H2S/CO2 1 
15.  Operador - Unidade de Bombeio/Cimentação 2 
16.  Supervisor – Sistema Secador de Cascalhos 1 
17.  Técnico – Sistema Secador de Cascalhos 2 
18.  Supervisor – ROV 1 
19.  Técnico – ROV 2 
20.  Total 39 48 68 

Tabela 1 - Relação de Pessoal Especializado (mínimo) a bordo 

 
Observações para a Tabela 1: 
 

a. Pessoal suplementar deve ser suprido de acordo com a necessidade operacional 
ou conveniências ou necessidades da CONTRATADA ou para atendimento a 
exigências da legislação governamental; 

b. UTO, DTO e DTD: conforme classificação do item 11 do Anexo I – Seção A; 
c. Técnico de Logística (item 11): suporte logístico ao Engenheiro Fiscal da 

PETROBRAS. 
d. Técnico de H2S/CO2 (item 14): somente em operações com previsão de H2S/CO2 

ou quando solicitado pela fiscalização da PETROBRAS. 
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1. SOBRE O DOCUMENTO 
 

Este documento deve ser utilizado como guia e referência para o estabelecimento das janelas de 
trabalho que viabilizam as atividades de construção e manutenção de poços de forma segura e 
eficiente, a ser utilizado por todos os envolvidos (Petrobras, Cias de Serviço e Contratadas de Sondas). 
O propósito não é o de ser uma diretriz absoluta, mas uma “trilha” balizada pelos procedimentos, pela 
boa técnica e pela experiência de campo de todos os profissionais que atuam no âmbito da Engenharia 
de Poços na conjuntura “offshore”, seja como Projetistas, Coordenadores de GEP, Fiscais, Técnicos 
Responsáveis ou Supervisores das Unidades Marítimas. 
 

A leitura e compreensão da parte ‘2’ (‘GUIA PARA UTILIZAÇÃO DA TABELA METOCEAN’) é 
indispensável para o uso adequado desse documento. Em caso de dúvidas sobre a interpretação da 
tabela, entrar em contato com o POCOS/SM/ES/ECS: 
 

Nome Ramal Chave 
Centro de Suporte a Decisão da SM XYZ WXYZ WXYZA 

 
É importante salientar que é fundamental a participação conjunta do Fiscal, Capitão, 

Superintendente (OIM) e Técnicos BR (ou das Cias de Serviço) nas decisões que envolvam a 
continuidade operacional ou não da Unidade, na medida em que as condições oceano-meteorológicas 
e movimentos da embarcação aproximarem-se dos limites previamente estipulados – seja na Tabela 
Metocean PETROBRAS ou nos procedimentos operacionais da UNIDADE / CONTRATADA. 
 
 
2. GUIA PARA UTILIZAÇÃO DA TABELA METOCEAN 
 
2.1 Em operação composta por várias atividades encadeadas, cada atividade deve ser claramente 

identificada e praticar-se os limites individuais separadamente. Por exemplo, numa “manobra de 
descida de BOP”, pode ser necessário verificar limites de segurança para: movimentação de riser 
com guindaste; acesso e trabalho na torre para montagem das seções; descida do BOP ‘em si’ 
(segurança do equipamento submarino); assentamento na cabeça de poço; etc. 

 
2.2 Os valores de “Roll” e “Pitch” da tabela referem-se à “dupla amplitude”, ou seja, “pico a pico”, 

conforme medido por sensores de MRU (ou VRS, VRU) da embarcação. 
 
2.3 Os valores de “Vento” referem-se ao vento conforme medido pela Unidade Marítima de sondagem 

em seus anemômetros, exceto para as atividades de natureza ‘Segurança Operacional (SMS)’, 
onde os valores de vento se referem à medição in loco (onde haverá o trabalho com exposição ao 
risco). E.g.: na atividade de ‘Trabalhos sobre o mar de dia (ex: moonpool)’ o valor de 30 nós é 
aquele medido no local onde irá ocorrer o trabalho do plataformista. 
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2.4 A coluna “Mov. Vertical” contida no grupo “Movimentos do Equipamento”, requer alguns 
cuidados na sua medição e interpretação. Tal parâmetro deve ser normalmente entendido como 
“movimentação vertical” da coluna, ferramenta ou equipamento em uso nas operações APÓS o 
amortecimento proporcionado pelo compensador de movimentos, seja ele ativo, passivo ou 
combinado. Entretanto, em certas situações (ausência de coluna ou riser na água), o “Mov. Vertical” 
a ser considerado é o “valor bruto” fornecido pelas MRU’s, o próprio movimento de “heave” da 
embarcação. Em resumo, consideramos as situações abaixo: 

 
2.4.1 “Marine Riser”, “Completion Riser”, DPR ou coluna de trabalho conectados no fundo 

(sonda vinculada ao poço): realizar a medição efetiva do “heave” da própria coluna ou riser, 
após o amortecimento proporcionado pelo compensador de movimentos ou sistema de 
tensionadores. Nesses casos podemos medir a amplitude do “heave” (sempre pico a pico) na 
própria coluna em relação à mesa rotativa ou, com maior precisão, utilizando o recurso da 
“index line” presa ao barrilete externo da “slip joint” (caso utilizado “marine riser”) ou ao próprio 
“load ring” – vide Figura 01.  

 
2.4.2 “Marine Riser”, “Completion Riser”, DPR ou coluna de trabalho pendurados (sonda 

desvinculada do poço): é a situação típica dos preparativos para assentamento de 
ferramentas ou equipamentos (BOP, ANM, TRT, etc), ou ainda da inserção de revestimento ou 
ferramentas dentro de poço em operações “open sea”. Nesse caso a coluna ou riser 
compensados deverão ter seu movimento vertical avaliado pelo ROV, tomando como 
referência a própria cabeça de poço, ANM ou base de assentamento. É esperado que, 
utilizando-se compensador ativo, essa movimentação tenha amplitude muito pequena (a 
principal vantagem desse tipo de equipamento). Por outro lado, a avaliação do “heave” pelo 
ROV dependerá do correto posicionamento do mesmo (visando minimizar a paralaxe), do tipo 
de veículo em uso (“free swimming”, TMS ou gaiola) e da experiência do piloto. Recomenda-
se fazer avaliação de pelo menos 30 min, especialmente se o “heave” estiver próximo do limite 
aceitável, a fim de encontrar um padrão e um eventual intervalo de tempo seguro (“janela”) 
entre fases de maior amplitude. 

 
2.4.3 Ausência de coluna ou riser na água: é o caso típico em que os preparativos para descida 

de ferramentas ou equipamentos estão sendo finalizados, principalmente quando se prevê 
manobra rápida e a coluna não pode ficar muito tempo pendurada sem assentar sob risco de 
começar a afrouxar as conexões (riser de completação, por exemplo, os quais por 
procedimento EQSB só podem ficar um limitado período de tempo pendurados no fundo sem 
assentar). Nesse caso, não havendo a referência de colunas, o “heave” precisará ser obtido 
pela leitura direta das MRU’s. Tal informação é disponível em tela específica do sistema DP na 
forma numérica ou, melhor ainda, gráfica (“trends”), os quais podem ser impressos e analisados 
a qualquer momento, buscando-se uma tendência que deve ser comparada com o “swell” 
(principal causador do “heave”), normalmente disponível nas previsões ambientais. 
Dependendo do local de instalação das MRUs na embarcação, existe um fator de 
conversão a ser aplicado para se determinar o “heave” efetivo no moonpool – nesse caso é 
necessário verificar com a sonda qual o fator de conversão a ser utilizado (ex: relação 1:1 ; 
1:1,2 ; 1:0,8 etc). 

 
2.4.4 De qualquer modo, em todos os casos acima (2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3), recomenda-se sempre 

comparar os valores de “heave” medidos na coluna, riser, “index line” ou ROV com os “trends” 
fornecidos pelas MRU’s no DP. Ainda que os valores absolutos não sejam os mesmos, poderá 
ser estabelecida correlação entre perído/frequência dos movimentos e, com isso, a tendência 
de aumento, diminuição ou estabilização poderá ser claramente observada. Além disso, o 
efeito de ações mitigatórias tais como alteração de “heading” da sonda poderão ser 
rapidamente analisados. 
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Figura 01 – Index line utilizada como medição de movimentação vertical 
 

2.5 Os valores de “Correnteza” referem-se à correnteza de superfície, correspondente à indicada pelo 
sistema DP (quando a unidade for desse tipo). Na prática, para o sistema DP “corrente” significa 
um vetor força (“Sea Force”), normalmente traduzido em velocidade e direção de uma “correnteza 
fictícia”, obtido de forma indireta pela integração ao longo do tempo de todas as “forças 
desconhecidas” (i.e. todas as forças que não são vento, empuxo dos thrusters e movimento 
próprio) que agem sobre a embarcação. Observa-se que, na prática, cerca de 70% a 90% desse 
“vetor corrente” correspondem à correnteza superficial propriamente dita. Portanto, ao utilizá-la 
como parâmetro balizador estaremos sempre do lado da segurança. Para Unidades ancoradas (ou 
como alternativa para as que são DP), é necessário estimar o valor da correnteza utilizando o 
próprio correntômetro da Unidade (se existir), do ROV, de Unidades próximas ou eventuais bóias 
oceanográficas da Geodésia nas imediações – embora nessa última caiba ressaltar que a incerteza 
ainda é significativa devido a possíveis efeitos específicos da locação de operação. 

 
2.6 Os parâmetros devem ser considerados individualmente e não de forma simultânea para cada 

operação. Em tese vale o limite que “ocorrer primeiro”, porém, como se trata de tabela “genérica”, 
o prosseguimento ou não das operações sob a responsabilidade integral da sonda (descida de 
BOP, por exemplo) vai depender da capacidade dos equipamentos de cada Unidade (navio x semi; 
compensadores e tensionadores de maior ou menor capacidade; área disponível no “rig floor”; etc) 
e da experiência, procedimentos internos de segurança e grau de conscientização do pessoal. Por 
outro lado, operações que dependam de parâmetros ambientais estabelecidos em padrão 
Petrobras devem sempre ter respeitados seus limites.  

 
2.7 Seguem abaixo informações adicionais específicas para determinadas operações: 
 
2.7.1 Para atividades com limites classificados na tabela como de “Segurança Operacional”: 
 
• Em sondas contratadas, os limites de segurança para exposição do trabalhador ao risco 

(trabalho em altura, sobre o mar e similares) serão definidos de acordo com a política de 
segurança interna da própria UNIDADE e análise de risco caso-a-caso quando necessário. 
As considerações abaixo são aquelas existentes na Petrobras e complementares para o 
processo de análise de risco. 

 
• Altura de onda refere-se à altura de onda significativa (Hs ou H1/3, obtido por média estatística), e 

não a ondas pontuais. 
 
• Velocidade do vento é a incidente no local de trabalho (medido no próprio local, levando-se em 

conta barreiras, obstruções etc). No caso de trabalhos sobre o mar, a velocidade do vento influencia 
a operação do bote de resgate, então o vento deve ser avaliado pelo anemômetro da unidade e 
não no local do serviço já que a intensidade pode ser menor e mascarar uma situação de dificuldade 
operacional. 

 
• A descaracterização de trabalhos sobre o mar deverá ser precedida por uma Análise de Riscos 

que avalie a utilização de dupla barreira de proteção. A saber: “dupla barreira de proteção” 
consiste na utilização de dois equipamentos de proteção diferentes, utilizados como redundância 
para a proteção do empregado e fixados em diferentes pontos no cinto de segurança tipo 
paraquedista. Exemplo: Um trava-quedas e um Man Rider; um trava-quedas e rede de proteção; 
Man Rider e cesta de acesso hidráulica; passarela fixada com guarda corpo e trava-quedas, dois 
trava-quedas. A utilização de dois dispositivos iguais (dois trava-quedas, por exemplo) está 
condicionada à fixação destes dispositivos em diferentes pontos no cinto de segurança tipo 
paraquedista e em pontos diferentes da estrutura. 

 
• A utilização de dois Man Rider, não é recomendada pelo risco envolvido na operação simultânea 

de dois equipamentos dessa natureza. 
 
• Ainda para Movimentações com Guindastes entre a Unidade Marítima e a Embarcação de Apoio 

Marítimo, o valor na tabela se refere a operação pelo bordo favorável (com barco de apoio a 
sotavento da sonda, i.e. em caso de deriva do barco, as forças ambientais irão afastá-lo da 
unidade de perfuração). Para operações pelo bordo desfavorável, os limites são de 25 nós de 
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vento, altura de onda de 3 metros e a embarcação de apoio deve ter potência reserva suficiente 
para operar em DP2 (sistemas relacionados ao DP redundantes). 

 
• Para transbordo por “cestinha”, o limite de até 30 nós de vento é previsto no padrão “PP-1E1-00242 

– Transferência de pessoas por cesta de Transbordo” para atividades diurnas. Para atividades 
noturnas (apenas em emergência) os limites são de 21 nós de vento e altura de onda de 2 
metros. 

 
• Os limites estabelecidos acima estão de acordo com padrão PP-1E1-00233 (MS – Movimentação 

de Cargas – Guindastes). 
 
2.7.2 Para atividades com limites classificados na tabela como de “Apoio Marítimo” (tanto 
movimentação com guindaste quanto para transferência com mangotes): 
 
• Os valores na tabela referem-se à condição na qual é necessária uma análise de risco mais 

criteriosa pelo barco.  
 
• Os limites estabelecidos acima estão de acordo com o ANEXO A do padrão PP-3LMS-00299 

(TRANSPORTAR CARGAS MARÍTIMAS). 
 
2.7.3 Para atividades com limites classificados na tabela como de “Serviço de Ancoragem”, a principal 
limitação é a capacidade do AHTS em manter posição nas condições ambientais de operação – o que 
irá variar para cada classe de AHTS. Movimentos relativos sonda / AHTS em geral não são impeditivos, 
pois em condições ambientais severas (que suscitariam movimento acentuado) o limite de DP do AHTS 
é alcançado primeiro. 
 
2.7.4 A atividade de Assentamento / Desassent. do BOP não é de responsabilidade da “Cabeça de 
Poço”, entretanto é acompanhada por esta gerência e os limites na tabela refletem dados históricos. 
Outros limites classificados na tabela como de “Cabeça de Poço” foram baseados em dados e fatos 
de operações até a presente data (sempre revisados). 
  
2.7.5 Nas atividades com limites classificados na tabela como de “Operações com ANM”: 
 
• Para todas as atividades, existe o limite para entrada na água dos equipamentos, de 08 pés de 

“heave” da embarcação (medidos na superfície através de MRU/VRS/VRU). 
 
• Operações “lay-away” ou Operações de Instalação a Cabo utilizando embarcação especial (PLSV 

ou SESV – “Subsea Equipment Support Vessel”, respectivamente) têm seus limites definidos 
também pelos próprios limites operacionais da embarcação. 

 
2.7.6 Qualquer atividade com barcos de estimulação (classificados na tabela como “Operações com 
Fluidos”) depende basicamente da capacidade da embarcação WSSV (“Well Stimulation Support 
Vessel”) de manter posição durante a operação. Tais limites são influenciados pela escolha da 
operação por bordo favorável / desfavorável. Em geral é possível operar pelo bordo favorável (bastando 
escolher qual será o bordo de conexão), mas em algumas sondas só existe suporte para a “coflexip” 
em um dos bordos, que poderá ou não ser o favorável na ocasião (lembrando que deve ser verificada 
a possibilidade de mudar o aproamento da sonda para tentar tornar o bordo de operação ao menos um 
pouco mais “favorável”, criando “zona de sombra”). 
 
2.7.7 Nas atividades com limites classificados na tabela como de “Perfuração”: em consonância com 
a Tabela Metocean, como indicação da eficiência dos equipamentos de compensação da sonda, 
recomenda-se utilizar a flutuação do peso sobre a broca (PSB ou WOB) como melhor parâmetro de 
avaliação para prosseguir ou não com as operações, independentemente do movimento vertical da 
coluna. 
• Flutuação Máx. de 20 klbf, observada no Martin-Decker, para heave de até 12 pés 
• Flutuação Máx. de 15 klbf, observada no Martin-Decker, para heave de até 08 pés 
• Flutuação Máx. de 10 klbf, observada no Martin-Decker, para heave de até 04 pés 
 
2.7.8 Na atividade de “Início de poço por jateamento ou perfuração" (“Cabeça de Poço”) a correnteza 
limitante é a de fundo. 
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2.7.9 Nas atividades com limites classificados na tabela como de “Revest. e Cimentação”: 
 

• No “Assentamento de “Liner Hanger” o que poderia influenciar era o “Desloc. Vertical” para liners 
mecânicos. Porém, segundo o SPO/SP/REVCIM, os liners de assentamento e liberação hidráulica 
utilizados atualmente não sofrem qualquer restrição. 

• Os limites estabelecidos acima estão de em acordo com padrõe PE-2POC-00901. 
 

2.8 Os limites em vermelho na tabela não são imediatamente impeditivos, seja por tratar-se de: 
• Atividades não-coordenadas pela Petrobras (ex: de responsabilidade da ‘SONDA’); 
• Limites dependentes de sistemas das embarcações de apoio (de estimulação ou ancoragem); 
• Limites definidos primariamente por procedimentos da UNIDADE (ex: ‘Segurança Operacional’). 
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3. TABELA METOCEAN 
 
 

TABELA DE OPERAÇÕES  DE SONDAS 

CONDIÇÕES OCEANO-
METEOROLÓGICAS 

MOVIMENTOS 
DA 

EMBARCAÇÃO 

MOV. DO 
EQUIP. TIPO DE 

OPERAÇÃO 
(‘responsável’) VENTO ONDAS CORRENTEZA  ROLL PITCH 

MOV. 
VERTICAL 

# OPERAÇÕES (nós) (m) (nós) (graus) (graus) (pés)   

1 
Operações com “supply boat” atracado (não 
é mais realizada) N/a N/a N/a N/a N/a N/a Apoio Marítimo 

2 
Operações com “supply boat” sob 
máquinas 25 2,5 N/a 4 4 N/a Apoio Marítimo 

3 
Operações de transferências de fluídos com 
mangote conectado 

25 2,5 N/a N/a N/a N/a Apoio Marítimo 

4 
Operações de transferências de granéis, 
com mangote conectado 25 2,5 N/a 4 4 N/a Apoio Marítimo 

5 
Assent. / Desassent. de BOP em cabeça de 
poço N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 Cabeça de Poço 

6 Assentamento / Desassent. de ITT N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 Cabeça de Poço 

7 Assentamento de “casing hanger” (via BOP) N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 Cabeça de Poço 

8 Assentamento de “housing” N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 Cabeça de Poço 

9 

Assentamento de liner 18" em sistemas Big 
Bore em sondas que não conseguem 
compensar todo o peso do liner 

N/a N/a 1 N/a N/a 3,5 Cabeça de Poço 

10 
Descida, assentamento de ITT com SDR e 
reconexão da SDR N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 Cabeça de Poço 

11 
Início de poço (“spud in”) por jateamento ou 
perfuração N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 Cabeça de Poço 

12 
Instalação / recuperação de capa de 
abandono com coluna N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 Cabeça de Poço 

13 Instalação / retirada de buchas de desgate N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 Cabeça de Poço 

14 
Instalação / retirada de buchas de proteção 
do sistema Big Bore N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 Cabeça de Poço 

15 
Instalação e retirada de Packoff em manobra 
dedicada 

N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 Cabeça de Poço 

16 
Operação com ferramenta de lavagem 
(washover tool) N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 Cabeça de Poço 

17 
Assentamento de AST N/a N/a N/a N/a N/a 5 Complet. e 

Avaliação 

18 
Assentamento de Packer de operação N/a N/a N/a N/a N/a 6 Complet. e 

Avaliação 

19 
Assentamento de Packer de produção N/a N/a N/a N/a N/a 6 Complet. e 

Avaliação 

20 
Assentamento de Packers e tampões, 
mecânicos e infláveis, com coluna N/a N/a N/a N/a N/a 6 Complet. e 

Avaliação 

21 
Desassentamento de AST N/a N/a N/a N/a N/a 8/5 Complet. e 

Avaliação 

22 
Desassentamento de Packer de operação N/a N/a N/a N/a N/a N/a Complet. e 

Avaliação 

23 
Desassentamento de Packer de produção N/a N/a N/a N/a N/a N/a Complet. e 

Avaliação 

24 
Desassentamento de Packers e tampões, 
mecânicos e infláveis, com coluna N/a N/a N/a N/a N/a N/a Complet. e 

Avaliação 

25 
Manobra de coluna de produção (por seção) N/a N/a N/a 3 3 5 Complet. e 

Avaliação 

26 
Manobra de coluna de produção com BCS 
(ESP) p/ seção N/a N/a N/a 2 2 5 Complet. e 

Avaliação 

27 
Montagem e manobra de coluna de 
produção (p/ unidade) 

N/a N/a N/a 2,5 2,5 5 Complet. e 
Avaliação 

28 
Poço em fluxo de limpeza via ANM * N/a N/a 4 4 14 

Complet. e 
Avaliação 

29 
Registro de teste em tempo real (cabo 
elétrico) 

N/a N/a N/a 3 3 9 Complet. e 
Avaliação 

30 
Teste de formação ou produção com AST * N/a N/a 3 3 12 

Complet. e 
Avaliação 

31 Indução de surgência com N2-Lift N/a N/a N/a 4 4 14 Flexitubo 

32 
Montagem / Desmont. de equip. “coiled 
tubing” (FT) N/a N/a N/a 2 2 6 Flexitubo 
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TABELA DE OPERAÇÕES  DE SONDAS 

CONDIÇÕES OCEANO-
METEOROLÓGICAS 

MOVIMENTOS 
DA 

EMBARCAÇÃO 

MOV. DO 
EQUIP. TIPO DE 

OPERAÇÃO 
(‘responsável’) VENTO ONDAS CORRENTEZA  ROLL PITCH MOV. 

VERTICAL 

33 
Montagem / Desmontagem de equipamento 
“slick line” 

N/a N/a N/a 3 3 8 Flexitubo 

34 Operações com “coiled tubing” (FT) N/a N/a N/a 3 3 9 Flexitubo 

35 Operações com “slick line” (WL) N/a N/a N/a 4 4 10 Flexitubo 

36 
Assentamento / Desassentamento de 
“tubing hanger” N/a N/a N/a 2,5 2,5 5 

Operações com 
ANM 

37 
Assentamento / Desassentamento de ANM 
“lay away” N/a N/a 2 2,5 2,5 5 Operações com 

ANM 

38 
Assentamento / Desassentamento de ANM 
convencional N/a N/a 2,5 2,5 2,5 5 

Operações com 
ANM 

39 
Assentamento / Desassentamento de BAP N/a N/a 2,5 3 3 5 Operações com 

ANM 

40 
Assentamento / Recuperação de MLF N/a N/a - - - - 

Operações com 
ANM 

41 
Assentamento da Tree-cap N/a N/a 2,5 2,5 2,5 5 Operações com 

ANM 

42 
Desassentamento da Tree-Cap N/a N/a 2,5 2,5 2,5 5 Operações com 

ANM 

43 
Descida / Retirada de ANM com flowlines 
(“lay away”) N/a N/a 2 2,5 2,5 N/a Operações com 

ANM 

44 
Descida / Retirada de ANM com riser de 
completação 

N/a N/a 2,5 3 3 N/a Operações com 
ANM 

45 
Instalação de ANM, Tree-Cap e BOP em 
operações utilizando cabos-guia N/a N/a 2,5 2,5 2,5 5 Operações com 

ANM 

46 
Jateamento com FEJAT N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 

Operações com 
ANM 

47 
Manobra com BAP (DP e Bundle em 
paralelo) N/a N/a 2,5 3 3 N/a Operações com 

ANM 

48 
Manobra com riser de completação via BOP N/a N/a N/a 3 3 1,5 Operações com 

ANM 

49 
Manobra de ferramentas ANM + bundle com 
DP ou DPR  N/a N/a 2,5 4 4 N/a Operações com 

ANM 

50 
Manobras de descida da THRT, com DPR, 
para reentrada em TH 

N/a N/a N/a 2,5 2,5 5 Operações com 
ANM 

51 
Montagem e manobra de conjunto “gravel 
packing” 40 N/a N/a 3 3 N/a Operações com 

Fluidos 

52 
Operação de “gravel packing” 45 N/a N/a 4 4 10 Operações com 

Fluidos 

53 
Operações de estimulação com embarcação 
especial 35 4 1,8 3 3 10 Operações com 

Fluidos 

54 
Manobra de coluna de produção com PDG, 
por seção 

N/a N/a N/a 2,5 2,5 N/a PDG 

55 
Corte de cimento e acessórios (sapata, colar 
etc) N/a N/a N/a N/a N/a 18 Perfuração 

56 Manobra de BHA / DP via BOP N/a N/a N/a N/a N/a 18 Perfuração 

57 
Perfuração em mar aberto (“slender” ou 
convencional) N/a N/a N/a N/a N/a 12 Perfuração 

58 Perfuração via BOP assentado N/a N/a N/a N/a N/a 15 Perfuração 

59 
Assentamento de liner hanger - - - - - - 

Revest. e 
Cimentação 

60 
Cimentação de revestimento (em mar aberto 
ou via BOP) N/a N/a N/a N/a N/a N/a Revest. e 

Cimentação 

61 
Descida de revestimento (via BOP) N/a N/a N/a N/a N/a N/a 

Revest. e 
Cimentação 

62 
Descida de revestimento em mar aberto N/a N/a 2 N/a N/a N/a Revest. e 

Cimentação 

63 
Atuação de válvulas submarinas com ROVs 
free-swimming N/a N/a 2 - - 12 ROV 

64 Lançamento e Retirada do ROV na água N/a N/a 2,5 - - 12 ROV 

65 Mergulhos de ROV N/a N/a 2 - - 12 ROV 

66 
Acesso a torre de perfuração 35 N/a N/a 3,5 3,5 15 

Segurança 
Operacional 

67 
Movimentação de equipamento com 
guindastes 30 4 N/a 2,5 2,5 N/a 

Segurança 
Operacional 



 

POCOS/SM/ES/ECS Ago/2018 

TABELA DE OPERAÇÕES  DE SONDAS 

CONDIÇÕES OCEANO-
METEOROLÓGICAS 

MOVIMENTOS 
DA 

EMBARCAÇÃO 

MOV. DO 
EQUIP. TIPO DE 

OPERAÇÃO 
(‘responsável’) VENTO ONDAS CORRENTEZA  ROLL PITCH MOV. 

VERTICAL 

68 
Trabalho na torre 30 N/a N/a 3,5 3,5 15 

Segurança 
Operacional 

69 

Trabalhos em altura no drillfloor e 
moonpool, não sendo sobre o mar (ex: 
moolpool fechado ou trabalho com dupla 
barreira de proteção, descaracterizando 
trabalho sobre o mar) 

30 N/a N/a 3,5 3,5 15 
Segurança 

Operacional 

70 
Trabalhos sobre o mar a noite (ex: 
moonpool) 25 2 N/a 3,5 3,5 15 

Segurança 
Operacional 

71 
Trabalhos sobre o mar de dia (ex: 
moonpool) 30 3 N/a 3,5 3,5 15 

Segurança 
Operacional 

72 
Transbordo de passageiros com “cestinha” 30 3 N/a 3 3 N/a 

Segurança 
Operacional 

73 
Abertura de Janela (calha defletora, section 
mill) N/a N/a N/a 2 2 3 Serv. Especiais 

74 Alargamento de poço vertical/horizontal N/a N/a - - - - Serv. Especiais 

75 Alargamento e Lavagem de Peixe N/a N/a N/a 3 3 5 Serv. Especiais 

76 Casing Patch (encaixe, corte) N/a N/a N/a 2,5 2,5 5 Serv. Especiais 

77 Corrida de Perfil de Free Point e String Shot N/a N/a - - - - Serv. Especiais 

78 
Descida de coluna com Marine Swivel e 
Cortador de Revestimento. N/a N/a - - - - Serv. Especiais 

79 
Destruição (junk mill, taper mill, master mill, 
etc) 

N/a N/a N/a 2,5 3 3 Serv. Especiais 

80 
Estampagem e Agarramento (overshot, 
taper tap, spear)  N/a N/a N/a 2,5 2,5 5 Serv. Especiais 

81 
Operação com Ferramenta de Lavagem 
(Washover tool.) 

N/a N/a - - - - Serv. Especiais 

82 
Operações com canguru, magneto, cesta 
circ. reversa N/a N/a N/a 3 3 8 Serv. Especiais 

83 
Operações com junk snatcher (“chupa-
cabra”) 

N/a N/a N/a 3 3 4 Serv. Especiais 

84 
Retirada do testemunho do interior do 
barrilete N/a N/a - - - - Serv. Especiais 

85 Testemunhagem N/a N/a N/a 2,5 2,5 5 Serv. Especiais 

86 
Ancoragem / Desancoragem N/a N/a N/a N/a N/a N/a 

Serviços 
Ancoragem 

87 Back off com string shot N/a N/a N/a 3 3 12 Setor Perfilagem 

88 Canhoneio (com cabo elétrico) N/a N/a N/a 3 3 12 Setor Perfilagem 

89 Free Point e String Shot N/a N/a N/a 3 3 12 Setor Perfilagem 

90 
Montagem / Desmontagem de equipamento 
de perfilagem 

N/a N/a N/a 3 3 10 Setor Perfilagem 

91 Perfilagem “tool pusher” N/a N/a N/a 3 3 12 Setor Perfilagem 

92 Perfilagem a poço aberto N/a N/a N/a 3 3 12 Setor Perfilagem 

93 
Perfilagem e registro de pressão a poço 
revestido N/a N/a N/a 3 3 12 Setor Perfilagem 

94 Assent. / Desassent. de BOP em BAP N/a N/a 2,5 2 2 5 SONDA 

95 Assentamento de LMRP N/a N/a 2,5 3 3 6 SONDA 

96 Desassentamento de LMRP N/a N/a 3,5 4 4 16 SONDA 

97 Leak- off test com hang off de coluna N/a N/a - - - - SONDA 

98 Manobra de BOP / LMRP (descida / retirada) N/a N/a 2,5 3 3 N/a SONDA 

99 Manobras com FEJAT N/a N/a 1,5 N/a N/a 5 SONDA 

100 
Passagem de BOP / LMRP pelo “moon pool” 
(NS-Pellican) N/a N/a N/a 1,5 1,5 N/a SONDA 

101 Pré-teste com coluna de perfuração N/a N/a - - - - SONDA 

 
 



  
Convite nº , «Convite»Contrato nº, Contrato SAP nº «Contrato_SAP» 

O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem expressa 

autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as 

responsabilidades cabíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII 

SMS 

 

Anexo de SMS será redigido a cada contratação e será baseado nos 

seguintes documentos do Padrão PETROBRAS PP-1PBR-00230:  

 

Anexo H - Modelo de anexo contratual de SMS - categoria II 

Anexo I 1.1 - Modelo de anexo para condições específicas de SMS - 

DP&T/POÇOS - Poços Marítimos 
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ANEXO PARA CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE SMS PARA POÇOS  
 

1. OBJETIVO 
 
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES 

 
3. DEFINIÇÕES 
 
6. ESTRUTURA E CONTEÚDO 
6.9. Alpinismo Industrial 
6.2. AR – Análise de Risco 
6.3. Contentores Offshore 
6.4. Contêineres, caixas metálicas, cestas de transporte, skids, outros equipamentos de 

embalagem e contenção e cestas de transporte de pessoas 
6.5. Emissões atmosféricas 
6.6. Equipamento de proteção coletiva e individual 
6.7. Espaço confinado 
6.8. Gerenciamento de recursos hídricos e efluentes 
6.9. Gerenciamento de resíduos sólidos 
6.10. Jateamento e hidrojateamento 
6.11. Montagem de andaimes e trabalho em altura 
6.12. Montagem de equipamentos 
6.13. Máquinas e Equipamentos 
6.14. Vaso de pressão, caldeira e tubulação 
6.15. Segurança do trabalho em construção e reparo naval 
6.16. Movimentação de carga 
6.17. Pintura industrial e produtos químicos 
6.18. Plano de sinalização 
6.19. Plano para manutenção, inspeção, calibração e testes 
6.20. Auditoria e inspeções Petrobras 
6.21. Desvios e incidentes 
6.22. Procedimentos operacionais e VCP 
6.23. PT 
6.24. Rádios transceptores, intercomunicadores e telefones móveis 
6.25. Riscos relacionados à presença de H2S 
6.26. Segurança de poço 
6.27. Serviço com eletricidade 
6.28. Serviço de radiografia industrial 
6.29. Sistema pressurizado 
6.30. Soldagem e corte a quente 
6.31. Testes hidrostático e pneumático 
6.32. Transporte de pessoas e materiais 
6.33. Treinamento em SMS 
6.34. Identificação e análise de acidentes 
6.35. PPRA/PCMSO 
6.36. Trabalhos com fontes radioativas 
6.37. Trabalhos com lixadeira / esmerilhadeira 
6.38. Meio ambiente 
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ORIENTAÇÕES GERAIS  
 
1. Este modelo de Anexo de SMS, contendo orientações de SMS às condições específicas 

para POÇOS, complementa os anexos de SMS categorias II e III. 
 
2. Os textos sombreados em “cinza” indicam instruções orientativas e requisitos específicos 

para a elaboração do anexo contratual. 
 
3. Observar na emissão do anexo o atendimento ao item 3.3.2.4. do PP-1PBR-00230 no 

sentido a compor documento único, deste modo, atentar as orientações de adequação 
estrutural contidas neste documento. 

 
Nota: Essas orientações devem ser retiradas da minuta para compor o processo de 
contratação. 
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1. OBJETIVO 
 
Este Anexo tem como objetivo estabelecer as exigências de SMS para condições 
específicas da Unidade Organizacional <INSERIR O NOME OU SIGLA DA UNIDADE> com 
escopo classificado na categoria <INSERIR O NÚMERO DA CATEGORIA>, sob a 
responsabilidade da Unidade Organizacional <INSERIR O NOME OU SIGLA DA 
UNIDADE>.  
 
No caso de subcontratação e/ou cessão de serviços, a Subcontratada e/ou Cessionária deve 
atender a todas as exigências de SMS deste anexo. [VERIFICAR APLICABILIDADE DE 
ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 
 
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES <INSERIR DOCUMENTOS 
ESPECÍFICOS DA UNIDADE, SE APLICÁVEL>. 
 
2.1. ABNT NBR 15475 – Acesso por corda - Qualificação e certificação de pessoas. 
2.2. ABNT NBR 15.595 – Acesso por corda - Procedimento para aplicação do método. 
2.3. ABNT NBR 11174 – Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III – inertes. 
2.4. ABNT NBR 12235 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. 
2.5. Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/11 – Projeto de Controle da poluição. 
2.6. Lei Nº 9.966, de 28 de abril de 2000 – Lei do Óleo. 
2.7. N-1965 – Movimentação de carga, inspeção, manutenção e operação de equipamentos 
terrestres.  
2.8. N-2869 – Segurança em movimentação de carga. 
2.9. N-2170 – Inspeção de serviços de acessórios de movimentação de carga. 
2.10. ABNT NBR 15637-1: 2012 – Cintas têxteis para elevação de cargas - Parte 1. 
2.11. ABNT NBR 15637-2: 2012 – Cintas têxteis para elevação de cargas - Parte 2. 
2.12. ABNT NBR 15994:2011 – Transporte terrestre – requisitos mínimos para locais de 
espera para motorista e de carregamento e descarregamento de carga. 
2.13. ABNT NBR ISO 11228-3: 2014 – Ergonomia - movimentação manual. 
2.14. ABNT NBR 15883-1 – Cintas têxteis para amarração de cargas - segurança - Parte 1: 
cálculo de tensões. 
2.15. ABNT NBR 15883-2 – Cintas têxteis para amarração de cargas - segurança - Parte 2: 
Cintas planas. 
2.16. ABNT NBR IEC 60079 -14 – Atmosferas explosivas - Parte 1: Proteção de equipamento 
por invólucro à prova de explosão “d”. 
2.17.  Norma Técnica Petrobras - N-2753 – Recursos Críticos em Segurança de Poço: 
Equipamentos e Capacitação de Pessoal.  
2.18. NBR 16577 – Espaço Confinado - Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas 
de proteção. 
2.19. Resolução ANP nº 43 de 06/12/2007. 
2.20. Resolução ANP nº 44 de 22/12/2009. 
2.21. Resolução ANP nº 37 de 28/08/2015. 
2.22. Norma Regulamentadora No 13 (NR-13) - Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulação 
 
3. DEFINIÇÕES 
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As definições utilizadas são as adotadas pela ABNT e Normas ISO e OHSAS, 
complementadas por: 
 
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações. 
AR: Análise de Riscos. 
Área liberada: local com limites geográficos estabelecidos, onde, por tempo determinado, 
fica dispensada a sistemática de emissão de PT, exceto as situações exigidas no uso de 
fontes ionizantes e outros definidos pela unidade.  
ART: Anotação de Responsabilidade Técnica. 
ASO: Atestado de Saúde Ocupacional. 
CA: Certificado de Aprovação. 
CADO: Comunicação de Acidente, Doença e óbito. 
Capacitação: processo de tornar pessoas e equipes aptas a exercer determinadas 
atividades, aplicando conhecimentos e habilidades para realizar suas funções e/ou 
atribuições. 
CNEN: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 
CTB: Código de Trânsito Brasileiro. 
Desvio: qualquer ação ou condição que tem potencial para conduzir, direta ou indiretamente, 
a danos a pessoas, ao patrimônio (próprio ou de terceiros), ou impacto ao meio ambiente, 
que se encontra desconforme com as normas de trabalho, procedimentos, requisitos legais 
ou normativos, requisitos do sistema de gestão ou boas práticas. 
Desvio crítico: desvio com potencial para causar incidente com alto potencial ou anomalia 
de SMS classe 4. 
Desvio sistêmico: conjunto de desvios ou de desvios similares que ocorrem de forma 
repetitiva e frequente. 
DSMS: Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 
EPC: Equipamento de Proteção Coletiva. 
EPI: Equipamento de Proteção Individual. 
Equipamento crítico: equipamento ou conjunto de equipamentos nos quais eventuais 
falhas na operação possam produzir impactos significativos de SMS. 
FISPQ: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. 
HUET: Helicopter Underwater Escape Training. 
Incidente: evento imprevisto e indesejável que poderia ter resultado em dano à pessoa, ao 
patrimônio (próprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente. 
Incidente com alto potencial: incidente que poderia ter causado morte, incapacidade 
permanente ou dano material classificado como grande ou impacto ao meio ambiente 
classificado como maior. 
Incidente sistêmico: conjunto de incidentes ou de incidentes similares que ocorrem de 
forma repetitiva e frequente. 
GHE: Grupo Homogêneo de Exposição 
MTE: Ministério do Trabalho e Emprego. 
NR: Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. 
OPITO: Offshore Petroleum Industry Training Organisation. 
Pessoa autorizada: profissional qualificado ou capacitado e habilitado com anuência formal 
da empresa. 
PET: Permissão para Entrada e Trabalho. 
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PGRC: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção. 
PGRHE: Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos e Efluentes. 
PGRS: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
PGRSS: Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 
Primeiros Socorros: casos de lesão em que o atendimento de saúde é único, ou seja, não 
requer tratamento médico continuado, após o qual o acidentado está apto a retornar 
imediatamente ao trabalho na mesma atividade, sem restrição. 
Profissional Habilitado - PH - Conforme a NR-13 é aquele que tem competência legal para 
o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, 
acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de 
caldeiras, vasos de pressão e tubulações, em conformidade com a regulamentação 
profissional vigente no País. 
PT: Permissão para Trabalho. 
RF: Resistente ao Fogo. 
SIGRE: Sistema de Gerenciamento de Resíduos da Bacia de Campos. 
T-HUET: Tropical Helicopter Underwater Escape Training. 
VCP: Verificação de Conformidade de Procedimentos Críticos. 

 
6. ESTRUTURA E CONTEÚDO 
 
Os requisitos a seguir complementam o requisito 5.2.4. Controle operacional dos Anexos 
de SMS categorias II e III. Lista não exaustiva, podendo ser suplementada desde que 
validado pelas Gerências Gerais SMS/INTEGRAÇÃO do E&P, DP&T, RGN, Ativos no 
Exterior, Áreas Corporativas ou SMS local correspondentes. [VERIFICAR APLICABILIDADE 
DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 
 
 

3.1. Alpinismo Industrial 
 

i. Para trabalhos de Alpinismo Industrial, deve ser apresentada a certificação de todos 
os colaboradores (técnicos de acesso por corda), de acordo com a ABNT NBR 15.475. 

ii. Todo trabalhador designado para trabalhos de acesso por corda deve ser submetido 
a exames médicos específicos para a função, conforme estabelecido pela NR-07, incluindo 
os fatores de riscos psicossociais, com a emissão do respectivo ASO. Além de exame de 
verificação de saúde, pré-trabalho em altura, pelo profissional de saúde de bordo com 
preenchimento de uma “Ficha de Verificação de Saúde para trabalho em altura”.  

iii. Todos os trabalhos de Alpinismo Industrial devem atender as exigências da ABNT 
NBR 15.595 e a NR-35. 

 
3.2.  AR – Análise de Risco 

 
Atender ao item 5.1.2. Identificação, avaliação e controle de riscos de SMS, dos Anexos 
de SMS categorias II e III e, em adição, o seguinte: 
 
3.2.1. Realizar análise de risco para todas as atividades, fases ou trabalhos, considerando 
as planilhas de aspectos e impactos e perigos e danos. A elaboração da análise de risco 
deve ser realizada por equipe multidisciplinar composta pelos responsáveis pela execução 
da tarefa/atividade e profissionais de SMS. A Análise de Risco deve ser avaliada na reunião 
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pré-trabalho, pelo supervisor e executantes antes da execução da tarefa/atividade, para 
verificar necessidade de revisão ou inclusão de recomendações adicionais para controle de 
riscos não previstos. 
3.2.2. Para as atividades avaliadas com grau de risco não tolerável, mesmo que haja AR 
para um conjunto de atividades, elaborar um AR específica, sendo que as informações 
relevantes desta análise devem ser divulgadas por meio do DSMS. As análises de riscos 
devem conter recomendações específicas para evitar ocorrência de anomalias. 
Recomendações genéricas (ex: atenção, cuidado, etc.) são aceitáveis como complemento 
às recomendações específicas. 
3.2.3. Sempre que houver mudança de cenário, analisar a hipótese de mudanças nos riscos 
das atividades, por meio da sistemática de gerenciamento de mudanças, conforme 5.1.3. 
Gerenciamento de mudança, dos Anexos de SMS categorias II e III, com a finalidade de 
verificar a adequação das AR para as variáveis específicas do momento do serviço. 
3.2.4. As AR devem ser previamente elaboradas na fase de planejamento do trabalho, antes 
do início das atividades. 
 

3.3. Contentores Offshore 
 
A CONTRATADA e suas subcontratadas devem atender a Circular IMO MSC/Circ. 860 – 
GUIDELINES FOR THE APPROVAL OF OFFSHORE CONTAINERS HANDLED IN OPEN 
SEAS da Organização Marítima Internacional – IMO. 
 
3.4.  Contêineres, caixas metálicas, cestas de transporte, skids e outros equipamentos 

de embalagem e contenção, cestas de transporte de pessoas 
 
3.4.1. A Petrobras se reserva o direito de, a qualquer momento, inspecionar ou solicitar 
inspeção de qualquer contentor, equipamento de movimentação de cargas ou acessório que 
vier a ser utilizado no cumprimento do presente Instrumento Contratual, podendo solicitar 
reposição dos itens, em caso de reprovação. 
3.4.2. A CONTRATADA não pode embarcar nenhum contentor, equipamento de 
movimentação de cargas ou acessório sem a apresentação das certificações exigidas. 
3.4.3. Somente será permitido o embarque e desembarque de fontes radioativas 
acompanhadas da seguinte documentação: 

3.4.3.1. comprovante de entrega para o Fiscal Técnico da Cópia do Plano de 
Radioproteção e do Plano de Transporte; 
3.4.3.2. cópia do Plano Específico de Radioproteção e da Documentação de 
Transporte, contendo os procedimentos em caso de Emergência indicando as medidas 
básicas a serem tomadas em caso de acidentes envolvendo a fonte, onde devem 
constar os nomes, endereços e telefones dos empregados que devem ser contatados 
em tais ocasiões; 
3.4.3.3. certificado da Fonte; 
3.4.3.4. cópia do certificado de calibração dos Medidores de Radiação (detector 
portátil) enviados à Unidade;  
3.4.3.5. certificado de Vistoria do Irradiador para a Prática de Radiografia Industrial; 
3.4.3.6. tabela de Decaimento quando da utilização de fontes de Co60; 
3.4.3.7. cópia da tela do Siscomex contendo a licença de importação da fonte quando 
aplicável. 

3.4.4. As cestas metálicas devem atender a NR-12. 
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3.4.5. As cestas de transbordo de pessoal devem atender a NORMAM 05. 
 
3.5.  Emissões atmosféricas 
 
Antes da realização de um serviço, a CONTRATADA deve informar à Unidade 
Organizacional, as possibilidades de geração de emissões atmosféricas provenientes de 
suas atividades, devendo a mesma se responsabilizar, também, pelos custos provenientes 
da recuperação do meio ambiente, indenização e multas. 
 
3.6.  Equipamento de proteção coletiva e individual 

 
3.6.1. Dispor de EPC nos ambientes de trabalho e fornecer gratuitamente EPI a todos os 
empregados envolvidos no serviço/ atividade, incluindo dispositivos individuais de proteção 
contra riscos ergonômicos associados à atividade laboral. A seleção de EPC e EPI é função 
da avaliação dos riscos inerentes aos serviços contratados ou em virtude dos riscos 
presentes na área onde os mesmos serão executados, devendo ser eficaz e suficiente para 
garantir a preservação da saúde. 
3.6.2. Cintos de Segurança, vestimentas de trabalho para risco elétrico, luvas isolantes e 
outros EPIs devem ser fornecidos individualmente, mediante registro de entrega.  
3.6.3. Sinalizar os locais e áreas de risco, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo 
adequado de EPI a ser utilizado. 
3.6.4. O uso de vestimenta RF - macacão - deve ser utilizado a bordo das unidades 
marítimas. A cor da vestimenta RF deve ser laranja ou cor contrastante com o mar. 
3.6.5. O uso de vestimenta de segurança nas oficinas Onshore, conforme NR-06, quando 
aplicável conforme os riscos da atividade.  
3.6.6. Quantidade de vestimentas de segurança e demais EPI fornecidos pela 
CONTRATADA e suas Subcontratadas devem ser suficientes. As vestimentas devem ser de 
manga longa, confeccionados em algodão e possuir logotipo da empresa. Os EPI devem ter 
o CA emitido pelo MTE. 
3.6.7. Fornecer, aos profissionais de saúde, uniforme com identificação específica de 
profissional de saúde. 
3.6.8. A higienização dos uniformes e dos EPI é de responsabilidade da CONTRATADA e 
não pode ser realizada dentro das dependências da Unidade Organizacional. 
3.6.9. Na atividade com trabalho em altura, é obrigatório o uso do cinto de segurança com 
as especificações previstas na NR-35. 
3.6.10. Sempre que aplicável, devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes EPI: 

3.6.10.1. Luvas do tipo anti impacto para uso geral a bordo; 
3.6.10.2. Luvas específicas para cada tipo de atividades conforme os riscos; 
3.6.10.3. Linha de vida para trabalho em ambiente confinado (NR-33); 
3.6.10.4. Macacão e máscara apropriados para trabalho com produtos tóxicos; 
3.6.10.5. Luvas, mangas e aventais de kevlar e protetores faciais para trabalho em linha 
pressurizada de quente; 
3.6.10.6. Luvas de PVC e protetor facial para trabalho em linha pressurizada com 
solventes; 
3.6.10.7. Luvas nitrílicas e proteção respiratória para trabalho em linha pressurizada que 
contenha condensados; 
3.6.10.8. Quando a análise de risco evidenciar o risco de queda (trabalho em altura), o 
trabalhador deve utilizar EPI específico - cinto de segurança tipo paraquedista dotado 
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de dispositivo trava-queda ligado a um cabo de segurança, chamado também de linha 
da vida, com sua extremidade superior fixada em estrutura independente do local que 
suporta o piso onde o trabalhador exerce a atividade. Quando não for possível utilizar 
este EPI, outras medidas de segurança devem ser implantadas para suprir sua falta; 
3.6.10.9. Proteção facial, capacete classe B, vestimentas de proteção contra arcos e 
luvas isolantes adequadas ao nível de energia no sistema em manutenção para 
trabalhos com eletricidade; 
3.6.10.10. Sistema de linha de vida para escada marinheiro acima de 2m, exceto 
para escadas de emergência; 
3.6.10.11. Para trabalhos realizados em altura abaixo de 6 metros, fazer uso de 
talabarte retrátil no conjunto cinturão de segurança tipo paraquedista a bordo das 
unidades offshore;  
3.6.10.12. Uso de calcado de segurança com sistema de amarração, zíper lateral 
e proteção anti torção; 
3.6.10.13. Sistema de resgate rápido para torrista, quando aplicável.   

 
 

3.7. Espaço confinado 
 
3.7.1. Estabelecer e cumprir procedimento específico para a realização de serviços em 
espaço confinado, em consonância com a NR-33 e NBR 16577. Os treinamentos e as 
qualificações referentes ao procedimento para espaço confinado devem ser previstos no 
planejamento executivo das tarefas. 
3.7.2. A emissão da PET deve seguir as mesmas orientações da PT, conforme item 4.17. 
PT deste anexo. 
3.7.3. Procedimentos especiais devem ser elaborados para trabalhos no interior de 
equipamentos em que haja probabilidade de: deficiência de oxigênio; presença de gás inerte; 
presença ou probabilidade de gases e/ou produtos inflamáveis; aprisionamento de pessoas; 
trabalhos sobrepostos onde haja a probabilidade de queda ou projeção de objetos. 
3.7.4. Todo trabalhador designado para trabalho em espaço confinado deve ser submetido 
a exames médicos específicos para a função, conforme estabelecido pela NR-07, incluindo 
avaliação respiratória, os fatores de riscos biopsicossociais com a emissão do respectivo 
ASO. Além de exame de verificação de saúde, pré-trabalho em espaço confinado, pelo 
profissional de saúde de bordo com preenchimento de uma “Ficha de Verificação de Saúde 
para trabalho em espaço confinado”. 
 
3.8. Gerenciamento de recursos hídricos e efluentes 
 
3.8.1. Implementar um PGRHE com base na sua Política Ambiental, nas condicionantes do 
licenciamento ambiental e na legislação vigente, contendo uma sistemática de controle.  
3.8.2. Manter atualizado o inventário do gerenciamento de recursos hídricos e efluentes, 
conforme legislação vigente e com conteúdo mínimo que permita a completa rastreabilidade 
dos recursos hídricos e efluentes. 
3.8.3. O PGRHE deve conter um programa de racionalização do uso da água contemplando, 
prioritariamente, as ações de racionalização estabelecidas nas condicionantes do 
licenciamento ambiental e/ou legislação vigente. 
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3.8.4. Viabilizar, sempre que aplicável, a reutilização da água das lavagens de 
equipamentos que utilizem concreto, atendendo aos parâmetros de qualidade exigidos para 
cada tipo de reuso de acordo com a norma ABNT NBR 13969. 
3.8.5. Os locais em que possam ser gerados efluentes que contenham hidrocarbonetos, tal 
como, área de lavagem, devem ser dotados de pisos impermeabilizados e separador água 
e óleo.  
 
3.9. Gerenciamento de resíduos sólidos 
 
3.9.1. Elaborar e implementar um PGRS, com base nas condicionantes do licenciamento 
ambiental e na legislação vigente. 
Nota 1: Quando aplicável, o PGRS deve incluir o PGRC. 
3.9.2. Implementar um programa de coleta seletiva com recipientes identificados para 
acondicionamento e os resíduos protegidos da chuva.  
3.9.3. Manter atualizado um inventário dos resíduos, conforme legislação vigente e com 
conteúdo mínimo que permita a completa rastreabilidade dos resíduos. 
3.9.4. Manter as cópias de todos os documentos legais referentes ao transporte, tratamento 
e destinação final dos resíduos. 
3.9.5. Elaborar, quando aplicável, um PGRSS, conforme a legislação vigente. Este 
documento deve possuir a ART. 
3.9.6. Resíduos gerados nas atividades offshore: 

3.9.6.1. a CONTRATADA deve registrar todo resíduo originário de seus processos, em 
particular os gerados nas atividades offshore, desde sua geração até sua destinação 
final. Cabe à fiscalização da PETROBRAS acompanhar e fiscalizar a veracidade destas 
informações; 
3.9.6.2. a geração de resíduos em atividades offshore deve ser minimizada, em função 
de programa a ser apresentado pela PETROBRAS à CONTRATADA. Este programa 
pode variar em função do empreendimento atendido; 
3.9.6.3. a PETROBRAS deve informar, para cada região em que a CONTRATADA 
atuante, uma política específica para destinação dos resíduos gerados nas atividades 
offshore; 
3.9.6.4. todo resíduo gerado em atividade offshore pela CONTRATADA deve ser 
registrado e reportado à PETROBRAS que deve repassar aos mesmos ao IBAMA, em 
atendimento às suas diretrizes (Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/11). A 
CONTRATADA deve encaminhar a planilha de resíduos preenchida conforme solicitado 
pela PETROBRAS até o 3° dia útil de cada mês à fiscalização da PETROBRAS estas 
informações. 

3.9.7. Consumo e descarte de água e outros insumos 
3.9.7.1. água, energia e outros insumos necessários à execução das tarefas devem ser 
utilizados de forma racional, sem desperdício ou perdas sem controle; 
3.9.7.2. a CONTRATADA deve atender a Lei Nº 9.966, de 28 de abril de 2000, bem 
como toda legislação aplicável que verse sobre a prevenção, o controle e a fiscalização 
da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas 
em águas sob jurisdição nacional; 
3.9.7.3. os motores e geradores a diesel da CONTRATADA devem atender aos 
padrões de emissão de gases, conforme normas e legislação vigentes, cabendo à 
CONTRATADA apresentar à fiscalização seu Plano de Autofiscalização de emissão de 
gases. A CONTRATADA deve apresentar, quando solicitado, dados de consumo de óleo 
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pelos barcos e equipamentos em geral para controle e registro de emissão de gases 
geradores do efeito estufa pela PETROBRAS; 
3.9.7.4. deve correr por conta da CONTRATADA a indenização de todos os custos e 
serviços necessários para recuperação do meio ambiente, decorrente de impactos 
indesejados causados pela CONTRATADA, devido a dolo ou culpa desta ou de seus 
empregados ou Subcontratada(s). 

 
3.10. Jateamento e hidrojateamento 

 
3.10.1. Os serviços de jateamento/hidrojateamento devem ser realizados por meio de PT e 
em consonância com a NR-34. 
3.10.2. Os trabalhadores devem estar capacitados, portar cartão específico contendo as 
informações necessárias ao atendimento de emergência e estar devidamente protegidos 
contra os riscos decorrentes das atividades, em especial os riscos mecânicos. 
3.10.3. A área de trabalho deve estar demarcada, sinalizada e isolada e as condições dos 
equipamentos, acessórios e travas de segurança verificados. 
3.10.4. Operar o equipamento conforme recomendações do fabricante, proibindo pressões 
operacionais superiores às especificadas para as mangueiras/mangotes, impedindo dobras, 
torções e a colocação de mangueiras/mangotes sobre aresta.  
3.10.5. Realizar revezamento entre jatista/hidrojatista, obedecendo à resistência física do 
trabalhador, devendo a atividade ser realizada em tempo contínuo de até 1 (uma) hora, com 
intervalos de igual período, em jornada de trabalho máxima de oito horas. 
3.10.6. Deve ser utilizada iluminação estanque alimentada por extra baixa tensão.  
3.10.7. Todo o sistema deve ser despressurizado quando o equipamento estiver fora de 
uso, em manutenção ou limpeza. 
3.10.8. É proibido o jateamento de areia ou a utilização de materiais que contenham 
concentração de sílica superior ao permitido pela legislação vigente. 
3.10.9. Deve ser mantido sistema de drenagem para retirar a água liberada durante os 
serviços. 

 
3.11. Montagem de andaimes e trabalho em altura 
 
3.11.1. Elaborar procedimento específico, compatível com as normas NR-18, NR-34 e NR-
35, quando na execução de serviços em altura, incluindo as atividades que envolvam o uso 
de andaimes. 
3.11.2. Os andaimes devem possuir memorial de cálculo e a respectiva ART emitidos por 
profissional legalmente habilitado. 
3.11.3. Deve ser assegurada a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão 
de PT. 
3.11.4. Após conclusão da montagem, o profissional legalmente habilitado deve proceder à 
inspeção do andaime e se, atendidos os requisitos especificados, deve ser afixado o Cartão 
de Liberação do andaime contendo informações sobre: local, serviços autorizados no 
andaime, data da inspeção, carga máxima permitida e a assinatura do responsável pela 
montagem. 
3.11.5. Disponibilizar anemômetro portátil (calibrado) para medição da velocidade do vento 
antes da realização de trabalho em altura.  
3.11.6. Os trabalhos realizados em moonpool de sondas podem não ser considerados como 
trabalho sobre o mar, desde que seja elaborado procedimento específico a partir das 
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recomendações da análise de risco, contemplando no mínimo dupla salvaguarda, que 
elimine a possibilidade de queda que resulte na projeção do corpo para o mar, conforme PE-
1PBR-00238. 
3.11.7. Os locais de armazenando de tubulares (drill pipe, revestimentos, riser, etc.) devem 
possuir linhas de vida para proteção contra quedas quando trabalhando acima de 2m do 
piso.  

 
3.12.  Montagem de equipamentos 

  
As inspeções periódicas de segurança e avaliações da integridade de caldeiras e vasos de 
pressão, atendimento à NR-13, devem ser precedidas de sistemática de intervenção 
contendo planejamento, análise de risco e capacitação dos profissionais atuantes. 
 

3.13. Máquinas e Equipamentos 
  
Todas as máquinas e equipamentos a bordo das unidades offshore devem atender aos 
requisitos da NR-12.  
 

3.14. Vaso de Pressão, Caldeira e Tubulação 
  
6.14.1 Gestão para atendimento a NR-13 

a) A CONTRATADA deve dispor de um sistema de gestão que garanta o atendimento 
aos requisitos estabelecidos na NR-13. 

b) A CONTRATADA deve implementar uma estrutura organizacional com definição de 
responsabilidades e atribuições dos trabalhadores envolvidos no processo de Gestão 
de Integridade de Caldeiras, Vasos e Tubulações NR-13. Deve ser elaborada e 
implementada uma Matriz de Responsabilidades. 

c) A CONTRATADA deve definir o Profissional Habilitado (PH), com comprovada 
experiência e competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas 
atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da 
manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão e 
tubulações, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. 

d) O atendimento aos requisitos da NR-13 é de responsabilidade da operadora da 
Instalação, que deve prover recursos necessários para a Gestão de Integridade de 
Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações NR-13. 

 
6.14.2 Estrutura de procedimentos para atendimento a NR-13 

a) Devem ser identificados os níveis de treinamento, competência, habilidade e 
conhecimento necessários para o desempenho seguro das funções ligadas a  
Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações NR-13. 

b) Deve ser assegurado o entendimento dos trabalhadores sobre os perigos, medidas 
de segurança e sequência de tarefas (passo a passo) das atividades a serem 
executadas, considerando as condições da instalação e dos trabalhadores envolvidos 
no momento da intervenção nos equipamentos ou sistemas. 

c) Para atividades executadas por empresas subcontratadas, devem existir 
procedimentos, aprovados pela empresa responsável pela instalação, para garantir a 
qualidade técnica da execução do serviço contratado, em conformidade com normas 
e manuais. 

d) Deve ser estabelecida sistemática formal e documentada de avaliação no local de 
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trabalho das habilidades, conhecimentos e atitudes (para segurança) dos 
trabalhadores próprios e terceirizados envolvidos em atividades de inspeção, 
manutenção e operação de caldeiras, vasos e tubulações. 

 
6.14.3 Procedimentos operacionais obrigatórios para atendimento a NR-13 

a) Procedimento de hibernação de caldeira e preparação para retorno à operação de 
acordo com as orientações do fabricante e/ou melhores práticas da indústria. Definir 
as etapas necessárias para a partida e aquecimento da caldeira, verificando o 
alinhamento e operacionalidade dos instrumentos e tomadas de controle e proteção. 

b) Procedimento que defina intervalo e registros de calibração de indicadores e 
transmissores de pressão e dispositivos de segurança. 

c) Manual de operação, em língua portuguesa, de caldeiras e vasos de pressão 
(categorias I e II). O manual de operação da caldeira deve conter procedimento de 
tratamento de água e procedimento de partida e parada. 

d) Procedimentos para operação de caldeiras e geradores de vapor devem contemplar 
tarefa de verificação das tomadas de pressão e rotina para drenagem de condensado, 
antes de cada partida e durante o período em que o equipamento permanecer ligado. 

e) O procedimento para calibração de instrumentos e dispositivos de segurança de 
caldeiras e geradores de vapor deve prever a desmontagem, inspeção e teste em 
bancada, sendo a calibração no local terminantemente proibida. 

 
6.14.4 Subcontratação 

a) Devem ser estabelecidos critérios de seleção e avaliação de subcontratadas, 
considerando aspectos de segurança. 

b) Deve ser garantido que as subcontratadas que prestam serviço tenham trabalhadores 
capacitados e instruídos quanto aos riscos existentes. 

c) Devem ser mantidas evidências de que os trabalhadores da subcontratada tenham 
recebido treinamento adequado ao exercício de suas funções, incluindo treinamento 
em comportamento seguro no trabalho. 

 
6.14.5 Planejamento e Monitoramento 

a) Deve ser estabelecida estratégia para que Caldeiras, Vasos e Tubulações NR-13 e 
seus dispositivos de segurança estejam cobertos por planos de manutenção, 
inspeção e testes. Os planos devem ser controlados em software especializado sob 
gestão do operador da instalação. 

b) Os resultados das manutenções, inspeções e testes em Caldeiras, Vasos e 
Tubulações NR-13 devem ser monitorados, devidamente documentados/registrados 
e avaliados. A liderança deve implementar rotina periódica de acompanhamento dos 
resultados das manutenções, inspeções e testes, incluindo a qualidade e completude 
dos registros. 

c) Deve ser implementada ferramenta de monitoramento e gestão de recomendações 
de inspeção. Através de uma matriz de criticidades, estabelecer prazos para 
atendimento das recomendações de inspeção de forma a manter a segurança das 
operações. 

d) Devem ser estabelecidos indicadores de desempenho e metas que avaliem o 
atendimento à NR-13. Quando constatado desempenho insuficiente, deve ser 
estabelecido um plano de resposta com ações corretivas e preventivas. A liderança 
deve implementar sistemática para aprovação de atrasos no cumprimento dos planos 
de inspeção. 
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e) Estabelecer sistemática para revisão e autorização de alterações em planos de 
manutenção e inspeção de Caldeiras, Vasos e Tubulações NR-13 e seus dispositivos 
de segurança. 

 
6.14.6 Documentação e registro das atividades 

a) Deve ser estabelecido sistema para registro de todas as atividades relacionadas a 
integridade de Caldeiras, Vasos e Tubulações NR-13 no software de manutenção 
especializado do operador da instalação. Estes registros não substituem o Registro 
de Segurança. 

b) Os registros devem ser datados, facilmente localizáveis e mantidos de forma 
ordenada. Os relatórios de inspeção e certificados de calibração devem ser 
rastreáveis. 

c) Deve haver sistemática de avaliação, devidamente documentada, sobre a qualidade 
e completude dos registos de todas as atividades relacionadas a integridade de 
Caldeiras, Vasos e Tubulações NR-13. 

  
3.15. Segurança do Trabalho em Construção e Reparo Naval 

  
As atividades, a bordo das unidades marítimas, envolvendo trabalho a quente, trabalho em 
altura, trabalho com exposição a radiações ionizantes, trabalhos de jateamento e 
hidrojateamento, atividades de pintura, movimentação de cargas, montagem e 
desmontagem de andaimes, equipamentos portáteis, instalações elétricas provisórias, 
testes de estanqueidade e fixação e estabilização temporária devem atender à NR-34, 
mesmo na fase de operação, quando a atividade envolver algum reparo naval.  
 

3.16. Movimentação de carga 
 
3.16.1. O Plano de Gestão de SMS deve contemplar a elaboração de procedimento 
específico de movimentação de carga em conformidade com os documentos de projeto e 
com as recomendações do fabricante dos equipamentos. 
3.16.2. As movimentações de carga devem ter programações de serviço alinhadas com as 
programações das demais atividades, de modo não impactar outras frentes de serviço. 
3.16.3. As operações de movimentação de carga devem atender as Normas Petrobras (N-
1965, N-2869 e N-2170) e ABNT NBR (15637-1:2012, 15637-2:2012, 15994:2011, ISO 
11228-3:2014, 15518:2007, 15883-1 e 15883-2) referentes à movimentação e transporte de 
cargas. 
3.16.4. A equipe de movimentação de carga deve ser formada por, no mínimo: 01 (um) 
operador de guindaste, 01 (um) sinaleiro e 02 (dois) auxiliares de movimentação de carga. 
3.16.5. Os guindastes devem possuir câmera na extremidade da lança para gravação das 
operações por no mínimo 72 horas. Deve possuir também um monitor na cabine do 
guindasteiro para monitoramento das operações.  

 
3.17. Pintura industrial e produtos químicos 

 
3.17.1. Elaborar e cumprir procedimento de manuseio e estocagem de produtos e materiais 
perigosos de acordo com a legislação vigente relativa à segurança na utilização de produtos 
químicos no trabalho. 
3.17.2. Substâncias perigosas devem ser classificadas e as incompatíveis devem ser 
armazenadas separadamente em área ventilada, com cobertura, impermeabilização do piso, 
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aparatos de contenção e equipamento de mitigação para vazamentos. A área deve ser 
adequadamente identificada e sinalizada, orientando quanto a risco de incêndio, uso de EPI 
específico, entre outros, bem como possuir dispositivos para combate a incêndio. 
3.17.3. Deve ser elaborada sistemática para pintura industrial contendo planejamento, 
análise de risco e capacitação dos profissionais atuantes. 
3.17.4. Tintas e solventes só devem ser levados para o local em quantidade suficiente para 
o uso e em recipientes fechados. 
3.17.5. Em ambientes fechados, deve ser assegurada a ventilação para a retirada dos 
vapores, quando da utilização de solventes orgânicos voláteis durante o tempo previsto para 
pintura e cura da tinta. 
3.17.6. As FISPQ devem ser mantidas arquivadas e disponibilizadas para os profissionais 
que utilizam estes produtos, profissionais envolvidos na resposta a emergências e para a 
Unidade Organizacional. 
3.17.7. Todos os produtos químicos devem estar contidos em embalagens originais, com 
tampas adequadas e devidamente identificados, sendo expressamente proibida a 
reutilização de embalagens de produtos químicos perigosos e o uso de embalagens que não 
sejam as embalagens originais para estocagem e manuseio destes produtos. 
3.17.8. O armazenamento de inflamáveis e lubrificantes deve ser feito em local construído 
conforme a legislação vigente. 

 
3.18. Plano de sinalização 
 
3.18.1. Apresentar plano para sinalização e construção dos acessos, elaborado nos padrões 
do e alinhado com as análises de risco da área dos serviços, considerando as normas NR-
26, NR-18 e NR-30 anexo II. 
3.18.2. Para as atividades que necessitam de controles específicos, tais como, subestações 
ou locais onde existam equipamentos elétricos (painéis elétricos, máquinas de solda e 
outros), os profissionais devem ter identificação para o acesso às intervenções e deve ser 
utilizada sinalização de risco decorrente da eletricidade e uso de barreiras de proteção e 
isolamento. 

 
3.19. Plano para manutenção, inspeção, calibração e testes 

 
3.19.1. Elaborar plano de manutenção, inspeção, calibração e testes em máquinas, 
equipamentos, veículos e ferramentas portáteis utilizados durante a execução das 
atividades, na periodicidade determinada pelo fabricante, de acordo com as normas técnicas 
oficiais nacionais vigentes - NR-12, NR-18 e NR-30 anexo II, NR-34 e outras normas 
aplicáveis -, garantindo sistemática de controle.  
3.19.2. Elaborar relação de equipamentos críticos para SMS e estabelecer procedimentos 
para sua operação, inspeção e manutenção preventiva e corretiva. 

 
3.20. Auditorias e Inspeções PETROBRAS 

 
6.20.1 As inspeções internas realizadas pela PETROBRAS para avaliar o programa de 
Gestão em SMS devem encontrar, por parte da CONTRATADA, todas as facilidades de 
acesso às informações, pessoas, registros e outras evidências objetivas que assegurem o 
fiel cumprimento pela mesma dos requisitos de SMS da PETROBRAS. 
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6.20.2 Auditoria interna de atendimento a NR-13 realizada pela CONTRATADA 
 
a) A CONTRATADA deve estabelecer um procedimento de auditoria interna para avaliação 

da conformidade com os requisitos estabelecidos na NR-13. 
b) Antes da entrada em operação da unidade contratada ou início do contrato, a 

CONTRATADA deve realizar auditoria de verificação de adequação e enquadramento a 
NR-13 da unidade contratada ou afretada para a fiscalização da PETROBRAS. 

c) Durante a fase de operação, a CONTRATADA deve estabelecer um cronograma de 
auditoria interna em um período máximo de 1 (um) ano. 

d) Todos os relatórios das auditorias internas realizadas pela CONTRATADA devem ser 
encaminhados para a PETROBRAS em até 15 (quinze) dias após a realização das 
auditorias, sendo que a PETROBRAS após análise dos relatórios poderá solicitar 
adequações. 

e) A CONTRATADA deve elaborar o plano de ação para o tratamento das não 
conformidades apontadas no relatório de auditoria interna, que deve conter as ações 
corretivas, preventivas e de abrangência, bem como os prazos e a designação dos 
responsáveis pela implementação das ações. 

− O plano de ação deve ser suficiente para dar tratamento abrangente e preventivo à 
causa raiz das não conformidades. 

− O plano de ação para tratamento das não conformidades apontadas durante as 
auditorias internas deve ser encaminhado para a PETROBRAS em até 30 (trinta) 
dias após a realização das auditorias internas da contratada. 

− A contratada deve encaminhar para a PETROBRAS a atualização do plano de ação 
conforme sua implementação, em períodos a serem definidos pela PETROBRAS. 

− A CONTRATADA deve realizar verificação da eficácia das ações corretivas e 
preventivas após sua implementação. 

− A PETROBRAS pode analisar o plano de ação e solicitar adequações. 
f) A CONTRATADA poderá contratar uma empresa especializada, como subcontratada, 

para realização desta auditoria. 
 
6.20.3 Auditoria de segunda parte de atendimento à NR-13 realizada pela PETROBRAS 
 
a) A CONTRATADA deve disponibilizar toda a infraestrutura necessária para receber a 

auditoria da PETROBRAS sempre que necessário durante a fase de operação, provendo 
livre acesso, para fins de inspeção e auditoria das instalações, através do fornecimento 
de transporte, alimentação, alojamento e demais serviços necessários. 

b) Com base no relatório de auditoria emitido pela PETROBRAS, a CONTRATADA deve 
elaborar o plano de ação para o tratamento das não conformidades apontadas, que deve 
conter as ações corretivas e preventivas, bem como os prazos e a designação dos 
responsáveis pela implementação das mesmas.  

− O plano de ação deve ser suficiente para dar tratamento abrangente e preventivo à 
causa raiz das não conformidades. 

− O plano de ação para tratamento das não conformidades apontadas durante as 
auditorias de segunda parte deve ser encaminhado para a PETROBRAS em até 30 
(trinta) dias após a realização das auditorias. 

− A CONTRATADA deve encaminhar para a PETROBRAS as atualizações do plano 
de ação conforme sua implementação, em períodos a serem definidos. 

− A CONTRATADA deve realizar verificação da eficácia das ações corretivas e 
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preventivas após sua implementação. 
− A PETROBRAS pode analisar o plano de ação e solicitar adequações. 

c) A CONTRATADA deve estabelecer, implementar e documentar um procedimento para 
analisar a abrangência das ações corretivas e preventivas para as suas instalações 
pertinentes. 

− Sempre que ocorrer ampliação de abrangência de uma ação corretiva ou preventiva, 
a contratada é responsável pela implementação de tais ações em todas as suas 
instalações pertinentes. 

− Os relatórios das abrangências devem ser encaminhados integralmente para a 
fiscalização. 

d) A PETROBRAS poderá contratar uma empresa especializada para realização desta 
auditoria. 

 
3.21. Desvios e Incidentes 

 
A CONTRATADA deve possuir sistemática de registro de desvios e incidentes e deve 
encaminhar a planilha mensal de desvios preenchida conforme solicitado pela PETROBRAS 
até o 3º dia útil de cada mês à fiscalização da PETROBRAS. 

 
3.22. Procedimentos operacionais e VCP 

 
3.22.1. Apresentar, à Unidade Organizacional, os procedimentos operacionais para 
atividades críticas, durante a fase de mobilização, de forma que, durante a fase de execução, 
seja implementada a sistemática de VCP considerando as atividades críticas: atividades com 
histórico de acidentes e incidentes; atividades que envolvam equipamentos críticos; 
atividades de maior impacto nas pessoas, instalações e meio ambiente, segundo análise de 
riscos. 
3.22.2. Elaborar um cronograma anual de aplicação da ferramenta VCP contendo a relação 
das atividades definidas como críticas, com envolvimento dos técnicos de segurança, 
supervisores, encarregados e força de trabalho das atividades. 
3.22.3. Implementar indicadores de monitoramento da aplicação da ferramenta VCP e 
evidenciar o plano de ação para os desvios encontrados quando na aplicação da ferramenta 
em campo. 
3.22.4. A verificação de conformidade na execução dos procedimentos críticos deve ser 
realizada e, se constatada realização de atividade em inobservância aos procedimentos 
críticos, devem ser realizadas orientações corretivas e de conscientização, sobre a 
relevância de cada etapa, para que a atividade seja realizada de forma produtiva e com 
segurança.  
3.22.5. A CONTRATADA deve ter sistemática compatível que garanta o atendimento ao 
objetivo do padrão de APLICAÇÃO DA VCP EM POÇOS, PE-2POC-00820. 
 

3.23. PT 
 
3.23.1. Atender a emissão de PT às atividades definidas em Lei. 
3.23.2. Em áreas não liberadas, diariamente, a CONTRATADA deve solicitar a emissão da 
PT à Unidade Organizacional. Esta solicitação deve ser feita por profissional da 
CONTRATADA (supervisor ou encarregado) treinado e aprovado pela Unidade 
Organizacional. 
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3.23.3. Estabelecer sistemática própria de aplicação de PT para atividades em áreas 
liberadas, quando aplicável; certificando-se de que as recomendações de segurança e da 
respectiva análise de riscos foram atendidas e que as condições de trabalho estão seguras. 
3.23.4. A PT deve ser transmitida a todos os executantes envolvidos antes da liberação, 
para início dos trabalhos em questão, disponível em toda frente de trabalho, onde há 
necessidade de PT, em local de fácil acesso e visualização. A PT deve ser liberada no local, 
após confirmação que todos os controles previstos foram estabelecidos. 
3.23.5. Devem ser adotadas medidas mitigadoras para redução do tempo de espera pela 
PT, tais como: planejamento antecipado das tarefas, horários antecipados de emissão e pré-
emissão. 
3.23.6. Deve ser monitorado, de forma amostral por atividade/ especialidade, o tempo de 
espera da PT pela equipe de execução e este monitoramento deve ser registrado. 
 
Nota 2: Os trabalhos a serem executados passíveis de exigência de emissão de PT são: 
espaço confinado; escavação e escoramento; trabalho a quente; trabalho em altura; trabalho 
em sistemas energizados; movimentação de cargas utilizando equipamentos; abertura, 
ventilação, drenagem e purga de tubulação e equipamento de processo; trabalho que 
envolva fontes ionizantes (gamagrafia); trabalho com produtos químicos; locais com gases 
ou explosivos; movimentação de produtos perigosos. 

 
3.24. Rádios transceptores, intercomunicadores e telefones móveis 

 
O Plano de Gestão de SMS deve contemplar os requisitos e critérios para utilização de rádios 
transceptores, intercomunicadores e telefones móveis, em atendimento às normas e 
regulamentos da ANATEL e, de forma complementar, às NR e à norma ABNT NBR IEC 
60079 -14. 
 
Nota 3: A Unidade Organizacional deve informar a classificação da área à CONTRATADA e 
restrições de uso destes equipamentos estabelecidas pela Unidade Organizacional, quando 
houver. 
 
3.25. Riscos relacionados à presença de H2S 
 
3.25.1. Na atividade de perfuração de poços deve ser considerada como início da prontidão 
para resposta a presença de H2S a posição da broca a 300 metros da zona de interesse. 
Esta prontidão deve considerar: 

3.25.1.1. Teste dos sistemas de detecção, alarme de presença de H2S e sistemas de 
proteção respiratória a serem utilizados (máscaras de fuga, cilindros de ar, sistemas de 
ar mandado, filtros sobressalentes); 
3.25.1.2. Distribuição das máscaras de fuga (com filtro ou cilindro de fuga) para as 
equipes de operação; 
3.25.1.3. Palestras sobre ações de resposta ao alarme de presença de H2S (Plano de 
Emergência) e informações sobre biruta. 
3.25.1.4. Fornecimento das máscaras de fuga ficará a cargo da empresa responsável 
pela segurança em operações com risco de H2S. 

3.25.2. As unidades offshore devem elaborar estudo de dispersão de gases para definir as 
alocações dos sensores fixos de H2S, CO2 e outros gases. 
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3.26. Segurança de poço 
 
A CONTRATADA deve seguir a N-2753 no que tange à capacitação dos colaboradores 
referente à segurança de poço. 
 
3.27. Serviço com eletricidade 
 
3.27.1. Toda instalação elétrica deve ser precedida de um projeto executado e aprovado por 
profissional legalmente habilitado para tal, com registro no CREA.  
3.27.2. As inspeções periódicas em instalações e serviço em eletricidade, em atendimento 
a NR-10, devem ser precedidas de sistemática de intervenção contendo planejamento, 
análise de risco e capacitação dos profissionais atuantes. 
3.27.3. Os equipamentos, dispositivos e ferramentas, que possuem isolamento elétrico, 
devem estar adequados às tensões envolvidas e serem inspecionados e testados de acordo 
com as regulamentações existentes ou recomendações dos fabricantes. Os certificados de 
testes devem estar disponíveis para a consulta pela fiscalização. 
3.27.4. Deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho 
segura, de acordo com a NR-17 – Ergonomia.  
3.27.5. Tratando-se de movimentação de cargas nas proximidades de rede aérea 
energizada, devem ser observadas, entre esta e a lança do guindaste, distâncias mínimas.  
 
3.28. Serviço de radiografia industrial 
 
3.28.1. O acesso de fonte radioativa, às instalações da Unidade Organizacional, deve ser 
previamente autorizado pela Unidade Organizacional. 
3.28.2. A execução de serviços envolvendo fontes radioativas está condicionada ao 
cumprimento das normas pelo CNEN e à qualificação dos profissionais por órgão 
credenciado. 
3.28.3. A armazenagem de fontes radioativas deve ser feita em locais especiais 
devidamente sinalizados e com acesso restrito às pessoas autorizadas. 
3.28.4. Manter no estabelecimento a cópia do controle de dosimetria praticado pelos seus 
empregados em atividade de radiografia, devidamente atualizado (é aceitável uma 
defasagem de 3 (três) meses e com ciência destes empregados). 
3.28.5. As atividades de radiografia industrial devem ter programações de serviços 
alinhadas ao planejamento executivo do empreendimento. 
 

3.29. Sistema pressurizado 
 
Toda intervenção em sistema pressurizado deve ser precedida de emissão de PT, ficando 
vedadas intervenções a tubulações, válvulas e conexões sem que haja a devida constatação 
de ausência de pressão residual, bloqueio contra eventual pressurização do sistema e 
sinalização de inoperabilidade, em condições estabelecidas pela NR-12. 

 
3.30. Soldagem e corte a quente 

 
3.30.1. As operações de soldagem e corte a quente, em atendimento à NR-18 e NR-34, 
quando aplicável, devem ser precedidas de sistemática de intervenção contendo 
planejamento, análise de risco e capacitação dos profissionais atuantes. 
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3.30.2. Quando forem executadas operações de soldagem e corte a quente em chumbo, 
zinco ou materiais revestidos de cádmio, será obrigatória a remoção por ventilação local 
exautora dos fumos originados no processo de solda e corte, bem como na utilização de 
eletrodos revestidos. 
 

3.31. Testes hidrostático e pneumático 
 

3.31.1. Os testes hidrostático e pneumático devem ser precedidos de sistemática de 
intervenção contendo projeto, fluxograma, planejamento, análise de risco e capacitação dos 
profissionais atuantes, considerando as normas aplicáveis. 
3.31.2. Durante a execução dos testes, devem ser emitidos os seguintes documentos: lista 
de verificação, relatório e registro de realização de DSMS. 
3.31.3. Somente os empregados envolvidos na realização dos testes podem ter acesso à 
área, não sendo permitido nenhum outro trabalho no(s) equipamento(s) até o término dos 
testes, mantendo a área sinalizada e sob supervisão durante o tempo de realização. 
3.31.4. As ferramentas e equipamentos a serem utilizados devem ser inspecionados 
diariamente e devem estar em bom estado de conservação, antes de iniciar os testes. 
3.31.5. Para utilização de produtos químicos, disponibilizar e atender a FISPQ e armazenar 
adequadamente conforme disposições indicadas. 
3.31.6. Verificar se os acessos, andaimes e iluminação são suficientes e adequados ao 
trabalho, assim como, se os trabalhos em paralelo (simultâneos e/ou sobrepostos) não 
oferecem riscos à segurança. 
3.31.7. Os resíduos e efluentes gerados devem ter destinação adequada. 
 

3.32. Transporte de pessoas e materiais 
 
Equipamentos de movimentação de carga, tais como, empilhadeira, grua, caminhão munck 
e similares somente podem ser operados por pessoal habilitado e credenciado 
especificamente para o equipamento em questão. Isto se aplica para quaisquer tipos de 
serviços, mesmo os de curta duração (entregas, serviço de poucas horas etc.) nas condições 
estabelecidas pela NR-18.  
 

3.33. Treinamento em SMS 
 
Atender ao item 5.2.2. Competência, treinamento e experiência, dos Anexos de SMS 
categorias II e III e, em adição, os seguintes: 
 
3.33.1. Sensibilização dos empregados da CONTRATADA para o Sistema de Gestão de 
Segurança, Proteção ao Meio Ambiente e Saúde Ocupacional da PETROBRAS (SMS), com 
destaque para - riscos relacionados à movimentação de carga em embarcações e sondas, 
em particular a proibição de andar ou permanecer sob cargas suspensas.  
3.33.2. Educação Ambiental, conforme projeto aprovado no processo de licenciamento 
ambiental. 
3.33.3. APR. 
3.33.4. Aspectos e Impactos / Perigos e Danos. 
3.33.5. Treinamento de Segurança Industrial (NORMAM 24/DPC) para empregados que 
executam atividade offshore, BSO para empregados que apenas executam atividades 
onshore), a serem renovados a cada 5 anos. 
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3.33.6. Para unidades próprias da PETROBRAS, realizar treinamento em PT para os 
empregados envolvidos em liberação de trabalhos de intervenção em poços, a ser renovado 
anualmente. 
3.33.7. Treinamento em procedimentos operacionais próprios relacionados a serviços 
previstos neste contrato. 
3.33.8. Sensibilização para os riscos do uso de fontes radioativas, quando for prevista sua 
presença nas instalações, em particular os relacionados ao plano de emergência do local 
onde está prevista a realização do serviço. 
3.33.9. Sensibilização para os riscos relacionados a serviços pressurizados, em particular 
os relacionados ao plano de emergência do local onde está prevista a realização do serviço. 
3.33.10. Para unidades próprias da PETROBRAS, especificamente para o treinamento em 
emissão de PT, a CONTRATADA deve indicar entre seus funcionários, titulares e seus 
respectivos substitutos. Isto deve ser feito através de Carta Padrão, para receberem 
treinamento acerca do Processo de PT. Esta deve ser encaminhada ao Fiscal de Contrato 
que, depois de acatada, deve enviar ao Setor de Recursos Humanos da PETROBRAS, para 
definição de local e data do treinamento. 
3.33.11. Estes treinamentos devem ser avaliados através de uma sistemática aprovada pela 
PETROBRAS e os resultados desta avaliação devem ser apresentados à gerência de 
contrato. A CONTRATADA deve, ainda, apresentar ferramenta para o controle desta 
sistemática. 
3.33.12. Treinamento no Plano de Emergência Individual para os empregados que atuam 
na estrutura de resposta do plano. 
3.33.13. A Empresa Prestadora de Serviços deverá prover e custear, para todo o seu 
pessoal a serviço da Petrobras e sujeito a transporte aéreo por helicópteros, em voos sobre 
o mar ou grandes extensões de água, o treinamento de escape de helicóptero submerso (T-
HUET ou HUET), realizado em Centro de Treinamento certificado pela OPITO.  

3.33.13.1. O cadastro no SISPAT do pessoal a serviço da Petrobras, sujeito 
a transporte aéreo por helicópteros, em voos sobre o mar ou grandes 
extensões de água, está condicionado à apresentação do certificado  válido 
de conclusão do T-HUET ou HUET, com a devida antecedência. 

3.33.13.2. A validade do cadastro no SISPAT está condicionada à validade 
do certificado do T-HUET ou HUET. 

 
3.34. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTES 

 
Em caso de acidente, a área de Segurança e Saúde de POÇOS deve ser envolvida e 
comunicada imediatamente para acompanhamento e alinhamento de ações junto à 
CONTRATADA. 
 

3.35. PPRA/PCMSO 
 
3.35.1. Na reunião de explicitação dos requisitos de SMS, a CONTRATADA deve 
apresentar a PETROBRAS o PPRA e PCMSO em consonância com a NR-09 e NR-07, 
respectivamente. No plano de ação do PPRA deve constar período exequível para 
realização de avaliações quantitativas. Este período deve ser acordado na reunião de 
explicitação dos requisitos de SMS, indicado pela CONTRATADA, avaliado pelo SMS da 
PETROBRAS e validado pelo Gerente do Contrato.  
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3.35.2. O operador da instalação deve fornecer dados quantitativos de exposição   
ocupacional, por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), para todas as empresas 
prestadoras de serviços a bordo, incluindo empregados da PETROBRAS, empresas 
contratadas da PETROBRAS e contratadas do operador da instalação a fim de subsidiar 
elaboração do PPRA, conforme anexo II da NR-30.  
3.35.3. O caput anterior não exime a CONTRATADA de realizar avaliações qualitativas e 
quantitativas se necessário.  
3.35.4. Estes requisitos são aplicáveis também para subcontratadas. 
 
3.36. TRABALHOS COM FONTES RADIOATIVAS 
 
A CONTRATADA disponibilizará, no local de execução dos serviços, antes da chegada de 
qualquer fonte radioativa, os seguintes documentos:  
a) cópia da Autorização de Operação, expedida pela CNEN. 
b) cópia controlada do Plano de Radioproteção aprovado pela CNEN. 
c) cópia controlada do Procedimento Específico de Radioproteção. 
 
3.37. TRABALHO COM LIXADEIRA / ESMERILHADEIRA 
 
A CONTRATADA deve ter sistemática compatível que garanta o atendimento ao objetivo do 
padrão de INSTRUÇÃO PARA USO DE LIXADEIRA / ESMERILHADEIRA de POÇOS, PE-
2POC-00830. 
 
3.38. MEIO AMBIENTE 
 
3.38.1. Os mangotes de recebimento de diesel e fluido sintético devem possuir válvulas de 
desconexão e fechamento automático para prevenir vazamento para o mar.  
3.38.2. Os pontos de abastecimento devem estar voltados para o interior da embarcação, 
em área contida. Próximo a cada um deve haver um kit SOPEP, para o caso de vazamento 
a bordo. 
3.38.3. Aos graneis serão exigidos filtros nas linhas de ventilação dos silos, evitando perda 
de partículas para o ambiente. 
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ANEXO DE SMS CATEGORIA III 

 
 
SUMÁRIO 
  
1. OBJETIVO 
 
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES 
2.1. Documentos de referência 
2.2. Documentos complementares 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
4. REUNIÃO DE ABERTURA E INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 
5. GESTÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE NO CICLO PDCA 
5.1. Planejar 
5.2. Desenvolver 
5.3. Controlar 
5.4. Agir 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Este modelo de Anexo de SMS contém orientações de gestão com foco em SMS a 
serem cumpridas em decorrência da execução dos serviços contratados, objetivando 
proteger as pessoas, equipamentos e instalações da Unidade Organizacional e da Empresa 
Prestadora de Serviços, bem como promover a utilização adequada dos recursos 
(humanos, equipamentos e ferramentas) e a proteção do Meio Ambiente. 

 
Os textos sombreados em “cinza” indicam instruções orientativas e requisitos 

específicos para a elaboração do anexo contratual. 
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1. OBJETIVO 
 
Este Anexo tem como objetivo estabelecer as exigências de SMS para contratação de 
serviços da Unidade Organizacional <INSERIR O NOME OU SIGLA DA UNIDADE> com escopo 
classificado na categoria III, sob a responsabilidade da Unidade Organizacional <INSERIR O 

NOME OU SIGLA DA UNIDADE>.  
 
No caso de subcontratação e/ou cessão de serviços, a Subcontratada e/ou cessionária 
deve atender a todas as exigências de SMS deste anexo. [VERIFICAR APLICABILIDADE DE 
ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

 
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES 

 
2.1. Documentos de referência 
 
2.1.1. Política de SMS. 
2.1.2. Normas, Padrões e Procedimentos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da 
Unidade Organizacional explicitados no texto. 
2.1.3. Programa de Melhorias na Gestão da Base de Fornecedores – PGBF. 
2.1.4. Regras de Ouro (Adendo 1). 
 
2.2. Documentos complementares 
 
2.2.1. BS OHSAS 18001:2007 – Sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional 
2.2.2. ABNT NBR ISO 14001:2004 – Sistemas da gestão ambiental 
2.2.3. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho citadas no Capítulo V, Título 
II, da CLT, aprovadas pela Portaria N.° 3.214, 8 de junho de 1978. 
2.2.4. Requisitos de SMS constantes da Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias, 
Instruções Normativas e Resoluções, no âmbito federal, estadual e municipal, e Normas 
ABNT NBR e de órgãos reguladores, regulamentadores, fiscalizadores e de sociedades 
classificadoras, quando associadas à legislação vigente. 
2.2.5. Plano Básico Ambiental, Licenças Ambientais, Notas Técnicas e Diretrizes emitidas 
pelos órgãos ambientais, TAC, condicionantes e/ou restrições. 
2.2.6. Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. 
2.2.7. Resolução ANP nº 44 de 22/12/2009 – Estabelece o procedimento para 
comunicação de incidentes, a ser adotado pelos concessionários e empresas autorizadas 
pela ANP a exercer as atividades da indústria do petróleo, do gás natural e dos 
biocombustíveis, bem como distribuição e revenda. 
2.2.8. ABNT NBR-14280 – Cadastro de acidente do trabalho - Procedimento e 
Classificação. 
2.2.9. Modelos de Relatórios – FIA, RMA e REM (Adendo 2) 
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3. DEFINIÇÕES 

 
As definições utilizadas são as adotadas pela ABNT e Normas ISO e OHSAS, 
complementadas por: 
 
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 
AIPD: Aspectos e impactos ambientais e perigos e danos 
AIS: Autorização para Início de Serviços 
ANP: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
APA: Avaliação de Práticas Ambientais 
APR: Análise Preliminar de Riscos 
Área liberada: Local com limites geográficos estabelecidos, onde, por tempo determinado, 
fica dispensada a sistemática de emissão de PT, exceto as situações exigidas no uso de 
fontes ionizantes e outros definidos pela unidade. 
ARO: Análise de Risco Operacional 
ART: Anotação de Responsabilidade Técnica 
AS: Autorização de Serviço 
AST: Análise de Segurança da Tarefa 
Capacitação: processo de tornar pessoas e equipes aptas a exercer determinadas 
atividades, aplicando conhecimentos e habilidades para realizar suas funções e/ou 
atribuições. 
CAT: Comunicação de Acidente do Trabalho 
CID 10: Classificação Internacional de Doenças 
CLT: Consolidação das Leis do Trabalho 
COFEN: Conselho Federal de Enfermagem 
Conforme: É requisito que consta da LV e que está sendo atendido quanto ao cumprimento 
dos requisitos legal e subscrito. 
CP: Critério de Premiação 
CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
Desvio: Qualquer ação ou condição que tem potencial para conduzir, direta ou 
indiretamente, a danos a pessoas, ao patrimônio (próprio ou de terceiros), ou impacto ao 
meio ambiente, que se encontra desconforme com as normas de trabalho, procedimentos, 
requisitos legais ou normativos, requisitos do sistema de gestão ou boas práticas. 
Desvio crítico: Desvio com potencial para causar incidente com alto potencial ou anomalia 
de SMS classe 4 ou 5. 
Desvio sistêmico: Conjunto de desvios ou de desvios similares que ocorrem de forma 
repetitiva e frequente. 
DSMS: Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
Elemento crítico: equipamento, sistema ou procedimento crítico para segurança 
operacional. Equipamento crítico é qualquer equipamento ou elemento estrutural da 
instalação que poderia, em caso de falha, causar ou contribuir significativamente para um 
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quase acidente ou para um acidente operacional. Sistema crítico é qualquer sistema de 
controle de engenharia que tenha sido projetado para manter a instalação dentro dos limites 
operacionais de segurança, parar total ou parcialmente a instalação ou um processo, no 
caso de uma falha na segurança operacional ou reduzir a exposição humana às 
consequências de eventuais falhas. Procedimento crítico é um procedimento ou critério 
utilizado para controle de riscos operacionais. 
EPC: Equipamento de Proteção Coletiva 
EPI: Equipamento de Proteção Individual 
FIA: Formulário de Informações do Acidentado 
HHER: Número de homens-horas de exposição ao risco no período considerado 
HUET: Helicopter Underwater Escape Training. 
Incidente: Evento imprevisto e indesejável que poderia ter resultado em dano à pessoa, ao 
patrimônio (próprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente 
Incidente com alto potencial: Incidente que poderia ter causado morte, incapacidade 
permanente ou dano material classificado como grande ou impacto ao meio ambiente 
classificado como maior. 
Incidente sistêmico: Conjunto de incidentes ou de incidentes similares que ocorrem de 
forma repetitiva e frequente. 
INSS: Instituto Nacional do Seguro Social 
Integração: Processo de adaptar o novo funcionário à empresa contratante, facilitando sua 
sociabilização no novo cenário de trabalho no qual ele inicia suas atividades profissionais. 
IPS: Índice de Práticas Seguras 
Liderança: É todo profissional que ocupe posição de confiança, incluindo Presidente, 
Diretor, Gerente Executivo, Gerente Geral, Gerente, Gerente Setorial, Gerente de Contrato, 
Fiscal de Contrato, Coordenadores e Supervisores, ou equivalente. 
LV: Lista de Verificação. 
Não conforme: É requisito que consta da LV Presencial, porém não está sendo atendido 
quanto ao cumprimento dos requisitos legal e subscrito. 
Não Conformidade Crítica (CR): Não conformidade que possa gerar risco grave e 
iminente às pessoas, ao meio ambiente, à instalação ou às operações. Ação corretiva: 
Imediata. 
Não Conformidade Grave (GR): Falta de um requisito do Sistema de Gestão da 
Segurança Operacional. Falha relevante no atendimento a um requisito do Sistema de 
Gestão da Segurança Operacional, ou requisito de SMS. Ação corretiva: até 30 dias, 
podendo haver redução em função da especificidade do serviço. 
Não Conformidade Leve (LE): Desvio ou falha isolada no atendimento a um requisito de 
SMS, desde que não se enquadre como Crítica, Grave e Moderada. Ação corretiva: até 180 
dias, podendo haver redução em função da especificidade do serviço. 
Não Conformidade Moderada (MO): Atendimento parcial ou insuficiente a um requisito do 
Sistema de Gestão da Segurança Operacional, ou requisito de SMS. Ação corretiva: até 90 
dias, podendo haver redução em função da especificidade do serviço. 
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Não inspecionado: É requisito que consta da LV Presencial e faz parte do escopo do 
contrato, porém não foi possível verificar devido a um fato relevante, por exemplo, avanço 
físico na ocasião, não permitindo uma detecção satisfatória das operações de risco. 
NR: Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
OPITO: Offshore Petroleum Industry Training Organisation. 
PAD: Programa de Administração de Desvios 
PBA: Plano Básico Ambiental 
PCMAT: Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
PCMSO: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 
PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
PRE: Plano de Resposta a Emergências 
Primeiros Socorros: casos de lesão em que o atendimento de saúde é único, ou seja, não 
requer tratamento médico continuado, após o qual o acidentado está apto a retornar 
imediatamente ao trabalho na mesma atividade, sem restrição. 
PT: Permissão para Trabalho 
RAL: Relatório de Acidente com Lesão 
RDO: Registro Diário de Ocorrências 
Recom: Rede de Comunicação 
REM: Resumo Estatístico Mensal 
RMA: Resumo Mensal de Acidentados 
SESMT: Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho 
SRTE: Superintendência Regional de Trabalho e Emprego 
T-HUET: Tropical Helicopter Underwater Escape Training. 
TAC: Termo de Ajuste de Conduta 
TRD: Termo de Recebimento Definitivo 
VCP: Verificação de Conformidade com Procedimentos 
 
4. REUNIÃO DE ABERTURA E INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 
O atendimento aos requisitos de gestão de SMS será discutido e planejado em reunião de 
abertura do contrato, com a participação da equipe de gerenciamento e fiscalização do 
contrato, do representante de SMS da Unidade Organizacional, do preposto de maior nível 
hierárquico da Empresa Prestadora de Serviços ou representante formalmente designado 
e dos profissionais responsáveis pelas áreas de execução e de SMS da Empresa 
Prestadora de Serviços. 
 
Nesta reunião, a Unidade Organizacional apresentará as seguintes informações e 
documentos: 

• Política de SMS. 
• Diretrizes Corporativas de SMS. 
• Regras de Ouro  
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• Informação e orientação sobre riscos relativos ao processo, características, 
exigências e dificuldades em relação a SMS do escopo do contrato e procedimento 
de comunicação de emergências. 

• Informação dos riscos físicos, químicos e biológicos, a fim de subsidiar a elaboração 
do PPRA, do PCMSO e programas associados. 

• Indicadores de desempenho de SMS do contrato, bem como suas respectivas 
metas. 

• Canais de comunicação de SMS, tais como, DSMS, sugestões e reclamações, 
auditorias, ouvidorias, RECOM etc. 

• Comunicação, registro e tratamento de acidentes, incidentes e desvios. 
• Procedimentos e normas para a execução dos serviços, tais como PT, PRE e 

Gerenciamento de Riscos (documental). 
• Sistema de Tratamento de Conduta em SMS da Unidade Organizacional. 
• Avaliação presencial em SMS aplicada à Empresa Prestadora de Serviços  
• Critério de Premiação em SMS. 
• Modelos de FIA, RMA e REM. 

 
Em adição, a Unidade Organizacional exigirá da Empresa Prestadora de Serviços: 

• Criação e implementação de uma sistemática que garanta a participação ativa da 
Liderança, incluindo o conceito de responsabilidade de linha. 

• Informações de que no caso de subcontratação e/ou cessão de serviços, a 
Subcontratada e/ou cessionária deve atender às exigências de SMS pertinentes ao 
seu escopo.  

• Ação em caso de paralisação ou suspensão de serviços por questões de SMS. 
• Monitoramento dos indicadores de SMS e definição da forma de apuração. 
• Definição e cumprimento da periodicidade das reuniões de SMS. 
• Elaboração de relatórios de SMS previstos. 
• Apresentação dos comprovantes de inscrição nos órgãos competentes, incluindo a 

obtenção da ART, além de: registro do CREA ou outro órgão de classe, registro do 
SESMT, comunicação prévia de início dos serviços ao SRTE local e outros. 
[VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

• Apresentação da Matriz de Atribuições e Responsabilidades, incluindo 
subcontratações (documental). 

• Realização de verificações, inspeções e auditorias de SMS em periodicidade e 
procedimento definidos. [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A 
ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

• Apresentação de uma sistemática que garanta a implementação da Disciplina 
Operacional e Sistema de Tratamento de Conduta em SMS da Empresa Prestadora 
de Serviços, considerando as Regras de Ouro da Petrobras (documental). 
[VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

• Cumprimento e apresentação das licenças obrigatórias e/ou protocolos emitidos 
pelos órgãos competentes e/ou cronograma de previsão de recebimento, 
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(documental). [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO 
SERVIÇO] 

• Apresentação dos documentos - PCMSO, PPRA, PCMAT, PRE e outros - e suas 
atualizações; [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO 
SERVIÇO] 

• Apresentação de laudo de periculosidade das atividades e operações perigosas 
exercidas pelos profissionais da Empresa Prestadora de Serviços, de acordo com a 
legislação vigente (CLT, art. 193). [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A 
ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

• Apresentação de um Programa de treinamento e conscientização da Empresa 
Prestadora de Serviços (matriz de treinamento contemplando os treinamentos legais 
e contratuais, verificação do aprendizado, necessidade e a rotina de reciclagem) 
(documental). [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO 
SERVIÇO] 

• Elaboração do projeto e arranjo físico de instalações provisórias (documental). 
[VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

• Listagem dos elementos críticos (documental). [VERIFICAR APLICABILIDADE DE 
ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

• Elaboração de procedimentos operacionais e análise e tratamento de anomalias 
(documental). [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO 
SERVIÇO] 

• Cumprimento do plano de ação, se aplicável, oriundo da avaliação presencial. 
 

A AS/AIS e a emissão dos crachás de identificação para o acesso dos empregados da 
Empresa Prestadora de Serviços ao local de trabalho estão condicionadas à entrega de 
todos os documentos/comprovações e suas atualizações, citados nesse requisito , e à 
realização dos treinamentos ministrados pela Unidade Organizacional – integração e 
específicos por atividade. Os programas e planos de SMS da Empresa Prestadora de 
Serviço podem necessitar de atualizações após informações e documentos entregues pela 
Unidade Organizacional. 
 
ORIENTAÇÃO: É sugerido o prazo de 30 (trinta) dias para entrega de todos os documentos/comprovações 
citados no requisito 4. e suas atualizações. O prazo pode ser alterado em função da especificidade dos 
serviços e ao critério da Unidade Organizacional. 

 
5. GESTÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE NO CICLO PDCA 
 
As condições específicas da gestão de SMS, a serem cumpridas pela Empresa Prestadora 
de Serviços, descritas a seguir, estão fundamentadas e estruturadas no ciclo de gestão 
PDCA - planejar, desenvolver, controlar e agir (detalhamento a seguir) – e complementam 
o item 2.2. Documentos complementares. 
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• Planejar: estabelecer os processos e objetivos necessários para produzir os 
resultados de acordo com a política de SMS. 

• Desenvolver: implementar os processos. 
• Controlar: monitorar e medir os processos em relação à política, aos objetivos de 

SMS, à utilização adequada dos recursos (humanos, equipamentos, ferramentas 
etc.), aos requisitos legais e outros, e relatar os resultados. 

• Agir: executar ações para melhorar continuamente o desempenho em SMS. 
 

O sistema de gestão de SMS deve ter como base os requisitos das Normas de Gestão, da 
maneira a disponibilizar uma visão de SMS para a Unidade Organizacional, devendo ser 
validado pela Unidade Organizacional. 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve apresentar à Unidade Organizacional o 
atendimento aos requisitos de gestão de SMS [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM 

A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO], no máximo em <INSERIR PRAZO> dias após a assinatura da 
AS/AIS, contendo os seguintes elementos: 

 
5.1. Planejar 
 
5.1.1. Política de Gestão 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve definir e implementar uma Política de Gestão de 
SMS, com base nas Normas ISO 14001, BS OHSAS 18001 e no PBA, e promover sua 
difusão em todos os níveis. [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE 
DO SERVIÇO] 

 
5.1.2. Identificação, avaliação e controle de riscos de SMS  
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Conhecer e identificar os aspectos, impactos, perigos e danos para atividade a ser 
realizada, rotineira e não rotineira; 
 
b) Implementar ações para prevenção e controle dos impactos e riscos avaliados, através 
de sistemática aceita pela Unidade Organizacional. 
 
c) Identificar os eventuais impactos que as suas atividades possam causar às comunidades 
e implementar ações para controle e prevenção através de sistemática aceita pela Unidade 
Organizacional. [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 
 
5.1.3. Gerenciamento de mudança 
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A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Conhecer e identificar, de forma sistemática, as mudanças de instalação, tecnologia e 
pessoas que possam ocorrer, quando na execução das tarefas, atentando para não 
execução de mudanças nas instalações da Unidade Organizacional sem prévia autorização 
desta. 
 
b) Conhecer e identificar as variáveis afetadas pela mudança e os novos riscos associados. 
 
c) Estabelecer as ações necessárias para mitigar os novos riscos. 
 
d) Apresentar uma sistemática para o controle. 
 
5.1.4. Requisitos legais e outros requisitos subscritos  
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Atender aos requisitos legais, às normas e aos procedimentos para controle operacional, 
estabelecidos para SMS que são aplicáveis à sua atividade. 
 
b) Apresentar mecanismo de identificação e controle, analisando eventuais modificações 
da legislação – federal, estadual ou municipal - e outras estabelecidas em convenções, 
acordos coletivos de trabalho e normas aplicáveis em complementação a este anexo 
contratual. 
 
5.2. Desenvolver 
 
5.2.1. Recursos, funções, responsabilidades, atribuições e autoridades 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Detalhar e manter atualizada a estrutura organizacional para SMS composta de: Matriz 
de Atribuições e Responsabilidades e relação dos empregados habilitados com respectivos 
comprovantes de qualificação. 
 
b) Manter a documentação das empresas ou profissionais subcontratados disponível para 
consulta e atualizada. [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO 
SERVIÇO] 
 
c) Atender a determinação da NR-4, para qualificação e dimensionamento do quadro de 
profissionais do SESMT. 
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d) Para atender a área Ambiental, a Empresa Prestadora de Serviços deve considerar 
profissionais com formação especifica em Meio Ambiente. [VERIFICAR APLICABILIDADE DE 
ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 
 
e) Garantir que os serviços extraordinários e/ou noturnos (dias de semana, sábados, 
domingos e feriados) sejam acompanhados por equipe de SMS. [VERIFICAR APLICABILIDADE 
DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 
 
f) Conforme Resolução COFEN 238/2000, para exercício de suas atividades, o Técnico de 
Enfermagem deve trabalhar assistido por um Enfermeiro e, conforme Resolução COFEN 
375/2011, artigo 1º, é obrigatória a presença de Enfermeiro na assistência de enfermagem 
em qualquer tipo de unidade móvel (terrestre, aérea ou marítima). [VERIFICAR 
APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 
 
5.2.2. Competência, treinamento e experiência 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Atender aos treinamentos estabelecidos em lei e aos ministrados pela Unidade 
Organizacional – integração e específicos por atividade, apresentando sistemática de 
controle. 
 
Nota: O treinamento específico de integração – conscientização  dos trabalhadores – é obrigatório para todos 
empregados recém contratados, inclusive subcontratados, com foco nos temas: [VERIFICAR 
APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

• Adoção de práticas ambientalmente corretas, tais como: uso racional e consciente de recursos 
naturais, materiais e insumos e descarte de resíduos; 
• Regras de Ouro, com aproveitamento mínimo de 90%; 
• Consequências de SMS, reais ou potenciais, de suas atividades de trabalho;  
• Controle de energias perigosas;  
• Cumprimento de padrões e requisitos do sistema de gestão de SMS;  
• Disciplina operacional; 
• DSMS;  
• Noções de segurança de processo;  
• Preparação e atendimento a emergências;  
• Restrições ao uso de equipamentos eletroeletrônicos em áreas restritas; 
• Riscos de atmosferas potencialmente explosivas;  
• Sinalização; 
• Trânsito interno; 
• Utilização correta de EPI e EPC e necessidade de PT em áreas operacionais. 

 
b) Atender a treinamento específico para requisitante de PT, com foco nos temas: serviços 
em áreas operacionais e PT (orientação sobre os cuidados e riscos das áreas operacionais 
onde o serviço será executado, sendo que certas pessoas, ao critério do cliente, devem ter 
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o treinamento específico para requisitante de PT); [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO 
COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

 
c) Atender a treinamento específico para supervisores e encarregados, com foco no tema: 
AST (avaliação dos riscos nas tarefas e as medidas de controle para prevenir acidentes). 
[VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

 
d) Treinamento específico em sistema(s) informatizado(s). [VERIFICAR APLICABILIDADE DE 
ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

 
e) Os trabalhadores da Empresa Prestadora de Serviços, que estejam a serviço da 
Petrobras, sujeito a transporte aéreo por helicópteros, em voos sobre o mar ou grandes 
extensões de água são cadastrados no SISPAT mediante a apresentação do certificado 
válido de conclusão do T-HUET (ou HUET), com a devida antecedência. A validade do 
cadastro do SISPAT, referente ao registro do CBSP, T-HUET (ou HUET) e dos cursos 
estabelecidos pela NR-20, está condicionada à validade dos respectivos certificados dos 
cursos mencionados. [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO 
SERVIÇO] 

 
f) A Empresa Prestadora de Serviços obriga-se a prover e custear, para todo o seu pessoal 
a serviço da Petrobras e sujeito a transporte aéreo por helicópteros, em voos sobre o mar 
ou grandes extensões de água, o treinamento de escape de helicóptero submerso T-HUET 
(ou HUET), realizado obrigatoriamente em Centro de Treinamento certificado pela OPITO. 
[VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

 
g) Outros, de acordo com o escopo dos serviços, a serem estabelecidos no item <INSERIR 

NÚMERO DO ITEM> deste Anexo de SMS. 
 
5.2.3. Comunicação  
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Apresentar e implementar um programa de comunicação e envolvimento de SMS e 
apresentar sistemática de controle.  
 
b) Divulgar, para sua força de trabalho, os requisitos de SMS do contrato, alertando quanto 
aos aspectos e perigos relevantes, bem como os principais impactos e danos em SMS. 
 
c) Implementar sistemática de realização de DSMS, de acordo com as atividades a serem 
realizadas, contendo também a divulgação das boas práticas, lições aprendidas, alertas de 
SMS, pontos de atenção e conteúdos informativos e orientativos recebidos da Unidade 
Organizacional e das Empresas Prestadoras de Serviços através do Recom. 
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d) Divulgar as ações corretivas e preventivas provenientes de acidentes, incidentes e 
desvios a todos os seus empregados, incluindo as ações da Unidade Organizacional. 
 
e) Divulgar para a força de trabalho o desempenho em SMS. 
 
f) No período máximo de um ano, em uma das localidades de atuação, a Liderança da 
Empresa Prestadora de Serviços deve, no mínimo, realizar uma inspeção e conduzir uma 
reunião formal de SMS. 
 
A força de trabalho da Empresa Prestadora de Serviços deve participar dos eventos e 
reuniões de SMS promovidos pela Unidade Organizacional, quando solicitada. 
 
5.2.4. Controle operacional  
 
5.2.4.1. Disciplina operacional [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE 
DO SERVIÇO] 

 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Conscientizar a sua força de trabalho quanto ao cumprimento da legislação, de normas 
e procedimentos da Unidade Organizacional, que são aplicáveis à sua atividade, e do 
conteúdo apresentado no treinamento de integração.  
 
b) Estabelecer sistemática de avaliação e adoção de medidas cabíveis em caso de 
violação. Em complemento, realizar análise crítica do sistema de tratamento de conduta, 
verificando o resultado dos indicadores de SMS. 
 
c) Atender aos requisitos específicos da Unidade Organizacional, estabelecidos no item 
<INSERIR NÚMERO DO ITEM> deste Anexo de SMS. 
 
ORIENTAÇÃO: para construção deste anexo, incluir no item 6 os requisitos específicos da Unidade 
Organizacional, conforme modelos disponibilizados nos Anexos Hm.n. Abaixo, segue lista não exaustiva, a 
fim de servir como orientação.  
a) Processos Críticos: Alpinismo industrial; Aquisição de produtos de origem mineral e florestal; Atmosfera 
explosiva; Emissão de fumaça dos veículos e equipamentos de ciclo diesel; Ensaios não destrutivos; 
Equipamento e vaso de pressão; Espaço confinado; Exposição às vibrações mecânicas; Jateamento e 
hidrojateamento; Manutenção de equipamentos ou sistemas; Máquina, equipamentos e ferramentas portáteis; 
Montagem de andaimes/ Trabalho em altura - Andaimes; Montagem de equipamentos; Movimentação de 
carga; Operação com sistemas tensionados; Produto químico produto químico perigoso, tóxico ou explosivo; 
Radiografia industrial; Rádio transceptor, intercomunicador e telefone móvel; Serviço de escavação, 
estaqueamento e detonação de rocha; Serviço em eletricidade; Teste de pressão; Trabalho a bordo de 
embarcações; Trabalho em altura – Acesso por cordas; Trabalho de corte e solda; Trabalho em condições 
hiperbáricas; Trabalho sobre o mar; Transporte de pessoas e materiais 
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b) Ferramentas e sistemáticas: Análise, revisão e validação de procedimentos para 
comissionamento/descomissionamento e parada/partida; APA; APR/AST; Auditoria Comportamental; ARO; 
EPI/EPC; Controle de energia perigosa; Gerenciamento de recursos hídricos e efluentes; Gerenciamento de 
resíduos sólidos; Integridade mecânica das instalações; IPS; Levantamento de AIPD; Manuseio e estocagem 
de produtos e materiais perigosos; Plano de manutenção corretiva, preventiva e preditiva; Plano de 
sinalização; Posicionamento seguro; Procedimento operacional e VCP; PAD; PT; Segurança no trânsito" 

 
5.2.4.3. Gerenciamento de resíduos 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Conhecer e participar dos programas de meio ambiente da Unidade Organizacional e 
implementar programa próprio para a sua atividade. 
 
b) Apresentar uma sistemática para o controle deste programa. 
 
5.2.4.6. Isolamento de fontes de energia 
 
A Empresa Prestdora de Serviços deve estabelecer uma sistemática de controle no 
isolamento das fontes de energia de equipamentos e sistemas, nos quais possam ocorrer, 
de forma inesperada, a energização, a partida, o vazamento de produto e a dissipação ou 
a liberação de energia residual armazenada, podendo causar lesões e outros danos. 
[VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 
 
5.2.5. Preparação e Resposta a Emergências 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Seguir as orientações estabelecidas no treinamento de integração.  
 
b) Possuir um plano de resposta ao atendimento médico de emergências divulgado a sua 
força de trabalho.  
 
c) Apresentar e implementar procedimento contemplando estratégias de resposta para 
todos os cenários acidentais que possam ocorrer em função das suas atividades, através 
de sistemática aceita pela Unidade Organizacional. 
 
d)  Realizar treinamentos e exercícios simulados descritos no seu plano de atendimento a 
emergências, realizando análise crítica ao término dos exercícios simulados e 
estabelecendo um plano de ação para correção das anomalias e para a implantação das 
oportunidades de melhorias identificadas. [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A 
ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 
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5.2.6. Padrões 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve implementar padrões de SMS, com ênfase nas 
atividades operacionais críticas, conforme item <INSERIR NÚMERO DO ITEM> e cumprir 
determinações da Unidade Organizacional estabelecidas neste documento. [VERIFICAR 
APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

 
5.2.7. Documentação 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve manter atualizada e arquivada toda a 
documentação relativa a SMS do contrato nos períodos legais de retenção e, para aqueles 
sem definição em lei, por um período de 5 (cinco) anos a partir da emissão do TRD. Ao final 
do contrato, uma cópia eletrônica deve ser entregue à Unidade Organizacional. 
 
5.3. Controlar 
 
5.3.1. Monitoramento e medição do desempenho 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Cumprir as metas dos indicadores apresentadas na reunião de abertura do contrato, 
apresentando plano de ação para as metas estabelecidas, e sistemática de controle. 
 
b) Monitorar os seguintes indicadores: [VERIFICAR APLICABILIDADE DE ACORDO COM A 
ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 
 

• Acidentes com morte ou danos ambientais graves; 
 
• Taxa de frequência de acidentados com afastamento - TFCA 

TFCA = (NCAX106)/HHER, onde: 
NCA: Número de acidentados com afastamento 
HHER: Número de homens-horas de exposição ao risco no período considerado 
 

• Taxa de frequência de acidentados sem afastamento (excluindo casos de primeiros 
socorros) - TFSAs1  
TFSAs1 = (NSAs1X106)/HHER, onde: 
NSAs1: Número de acidentados sem afastamento excluindo casos de primeiros 
socorros 
HHER: Número de homens-horas de exposição ao risco no período considerado 
 

• Taxa de acidentados registráveis - TAR 
TAR= (NARs1 X 106)/ HHER, onde: 
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NARs1: Somatório do número de casos típicos sem afastamento de lesão classe 2, 
do número de casos típicos com afastamentos por lesões (classes 3, 4 e 5), do 
número de casos de doenças ocupacionais (classe 4) e de acidentados fatais (classe 
5). 
HHER: Número de homens-horas de exposição ao risco no período considerado 
 

• Taxa de gravidade - TG 
TG = (TCA X 106)/HHER, onde: 
TCA: O Tempo Computado para Acidentes com Afastamento deve ser consolidado 
com base nos requisitos da norma ABNT NBR 14280, incluindo os dias perdidos 
pelos acidentados com incapacidade temporária total e os dias debitados pelos 
acidentados vítimas de morte ou de incapacidade permanente, total ou parcial. 
HHER: Número de homens-horas de exposição ao risco no período considerado 
 

• Número de notificações e/ou autuações de Órgãos fiscalizadores em SMS 
 

• Horas não trabalhadas por doença ou acidente, de origem ocupacional e não 
ocupacional;  
 

• Percentual de afastamento por CID 10.  
 
ORIENTAÇÃO: Ao critério da Unidade Organizacional, outros indicadores de desempenho - proativos e 
reativos –, em atendimento às condições específicas, podem ser definidos. 

 
5.3.2. Identificação e análise de acidentes 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Em caso de acidente, atender o acidentado, comunicar ao INSS através da emissão de 
CAT e entregar cópia ao Fiscal do Contrato.  
 
b) Apresentar e implementar procedimento de comunicação e investigação de acidente, e 
programa de registro e acompanhamento da implementação das recomendações de SMS 
provenientes das investigações de acidentes e entregar o REM.  
 
c) Comunicar imediatamente à Petrobras a ocorrência de qualquer acidente ou incidente, 
envolvendo seus empregados ou subcontratados. 
 
d) Entregar o FIA, juntamente com a CAT, indicando as providências a serem tomadas. Na 
eventualidade de ocorrência de acidentes com afastamento de trabalhadores de Empresas 
Prestadoras de Serviços ou de suas Subcontratadas, a Empresa Prestadora de Serviços 
será convocada a comparecer à Unidade Organizacional para prestar os esclarecimentos 
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necessários a respeito da ocorrência e das medidas corretivas e preventivas que estiver 
adotando. 
 
e) Entregar o REM, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente (mesmo que não tenha ocorrido 
nenhum acidente no período), acompanhado de cópia da CAT e da investigação do 
acidente (se aplicável);  
 
f) Entregar o RMA, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente, junto ao REM, sempre que 
houver acidente com afastamento até o retorno do empregado, juntamente com a memória 
de cálculo do HHER. Os dados para o preenchimento dessa tabela encontram-se 
disponíveis na ABNT NBR-14280. 
 
Nota: As disposições deste Anexo não eximem a Empresa Prestadora de Serviços de: 

• Emitir CAT, como requerido pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 
• Quando aplicável, comunicar a ANP, como requerido pela Resolução ANP nº 44 de 22/12/2009; 
• Quando aplicável, comunicar a ANEEL, como requerido pela Resolução ANEEL 487 de 15/05/2012, 

quando aplicável; ou 
• Atender quaisquer outros requisitos da legislação vigente. 

 
 

5.3.3. Avaliações e diagnósticos 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Disponibilizar as informações necessárias quando das inspeções, auditorias de SMS e 
aplicação de LV presencial realizadas pela Unidade Organizacional e implementar 
programa de inspeções e de auditoria do sistema de gestão de SMS, com vistas a identificar 
e corrigir situações que apresentem riscos de SMS. 
 
b) Implementar programa de inspeções e de auditoria do sistema de gestão de SMS, com 
vistas a identificar e corrigir situações que apresentem riscos de SMS. [VERIFICAR 
APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 

 
c) Elaborar plano de tratamento de não conformidades identificadas, considerando suas 
respectivas ações corretivas e preventivas com divulgação aos envolvidos, conforme 
classificação de gravidade nos prazos abaixo estabelecidos: 

• Não Conformidade Crítica (CR) – Imediato. 
• Não Conformidade Grave (GR) – até 30 dias, podendo haver redução em função da 

especificidade do serviço. 
• Não Conformidade Moderada (MO) – até 90 dias, podendo haver redução em função 

da especificidade do serviço. 
• Não Conformidade Leve (LE) – até 180 dias, podendo haver redução em função da 

especificidade do serviço. 
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d) Contemplar no plano de tratamento de não-conformidades do sistema de gestão de SMS 
os acidentes, incidentes de alto potencial, desvios críticos e sistêmicos. [VERIFICAR 
APLICABILIDADE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO] 
 
5.3.4. Controle de registros 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a) Implementar mecanismo que garanta o registro, atualização, armazenamento e 
recuperação das informações de SMS, de forma evidenciar a conformidade do sistema de 
gestão de SMS e de sua operação eficaz. 
 
b) Manter os registros nos períodos legais de retenção e, para aqueles sem definição em 
lei, por um período de 5 (cinco) anos a partir da emissão do TRD.  
 
c) Registrar e divulgar, para a Unidade Organizacional, as boas práticas que geram ganhos 
em SMS quando identificadas 
 
5.4. Agir 
 
5.4.1. Análise crítica de SMS 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve: 
 
a)  Apresentar análise crítica de seu desempenho em SMS realizada por sua Liderança ao 
Fiscal de Contrato na periodicidade <INSERIR PERIODICIDADE>. 
 
b)  Apresentar plano de ação resultante das análises críticas feitas pela Empresa 
Prestadora de Serviços e evidências de seu cumprimento.  
 
c)  No período máximo de um ano, em uma das localidades de atuação, a Liderança da 
Empresa Prestadora de Serviços deve, no mínimo, realizar uma inspeção e conduzir uma 
reunião formal de SMS. 
 
5.4.2. Análise crítica final de SMS 
 
A Empresa Prestadora de Serviços deve apresentar um relatório de avaliação final do 
desempenho em SMS constando das exigências do Adendo 3 – Avaliação Pós-
Encerramento. 
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Adendo 1 – Regras de Ouro 
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Adendo 2 – Modelos de FIA, RMA e REM 
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Adendo 3 – Avaliação Pós-Encerramento 
 

Requisitos conforme aplicabilidade 

Não houve lavratura de auto de infração à vista de descumprimento dos preceitos legais e/ou 
regulamentares. 
Ações planejadas foram implementadas nos prazos estabelecidos, suficientes e adequadas, incluindo 
programas e sistemáticas de prevenção com ênfase nas Regras de Ouro. 

Reuniões periódicas de SMS ocorreram em prazos definidos com a participação das Lideranças. 

Ocorreu a identificação, avaliação e controle de riscos de SMS, incluindo revisão das análises de risco 
e a verificação da implementação das ações decorrentes das recomendações. 

Procedimentos operacionais e VCP foram elaborados, mantidos e implementados. 

Houve aplicação das ferramentas de Gestão de SMS, tais como, APR/AST, auditoria comportamental, 
IPS, PAD, PT, VCP etc. 

Monitoramento e medição do desempenho foram verificados por meio de indicadores de SMS. 

Relatórios de Tratamento de Anomalias concebidos. 

Avaliação da conformidade legal dos processos e das atividades sistematizada. 

Gerenciamento de mudanças realizado em consonância com a gestão de riscos. 

Verificados os programas de capacitação, educação e conscientização. 

Comunicação efetuada em todos os níveis. 

Documentação elaborada e cumprida e registros realizados em conformidade com a legislação. 

Uso dos equipamentos de proteção coletiva e individual cumprido de acordo com a legislação aplicável. 

Plano para manutenção corretiva, preventiva e preditiva procedimentado e sistematizado. 

PT concebidas e aplicadas em consonância com a gestão de riscos. 

PRE, incluindo avaliação das ações de contingência (atuação/ desempenho e recursos), e dos 
exercícios de resposta à emergência nas condições simuladas implementados. 
Identificação, análise de incidentes, não conformidades, ação corretiva e ação preventiva e análise de 
abrangência realizadas. 
Inspeções, avaliações e diagnósticos efetuados, com base em listas de verificação estabelecidas em 
cronograma, contendo plano de ação para tratamento das não conformidades efetivado e concluído. 
Diagnósticos e assessorias em Empresas Prestadoras de Serviços realizados pelo SMS Corporativo 
e resultado de desempenho expresso no RDO. 
Disciplina Operacional e Sistema de Tratamento de Conduta em SMS da Empresa Prestadora de 
Serviços submetidos. 
O plano de ação, se aplicável, oriundo da LV presencial aos contratos de criticidade alta - Categoria III 
-, atendeu as métricas definidas. 

O resultado obtido no CP demonstrou o compromisso com o desempenho em SMS. 
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A. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1.1. A CONTRATADA deverá apresentar à PETROBRAS, com antecedência mínima 
de 30 dias em relação aos testes do recebimento da UNIDADE no Brasil e sempre que 
solicitado durante o Contrato, os documentos abaixo relacionados. 
 
1.2. Caso os documentos sejam enviados em meio eletrônico, o prefixo do nome do 
arquivo deverá ser o item e subitem do respectivo documento. 
 
1.3. A PETROBRAS avaliará os documentos e indicará quais os prazos limites em que 
as eventuais pendências deverão estar sanadas, podendo ser, a critério da 
PETROBRAS, por ocasião da inspeção da UNIDADE ou por ocasião da mobilização 
após a assinatura do contrato. 
 
1.4. Toda a documentação exigida deverá estar dentro do prazo de validade. 
 
2. CERTIFICADOS 
 
2.1. Laudo Técnico de Vistoria e Avaliação, conforme item 3.17 do CONTRATO.  
 
2.2. Certificado de Classe de casco e equipamento, com notação de classe compatível 
com a proposta apresentada. 
 
2.2.1. Certificado de Classe Drilling dos equipamentos da planta de perfuração e sistema 
correlatos, conforme normas DNV-OSE101, BV - NR 570 DT R00 E ou similares. 
 
2.3. MODU-CODE (Mobile Offshore Drilling Unit). 
 
2.4. Registro, emitido pelo país de registro da UNIDADE. 
 
2.5. Certificado de Segurança de Construção de Navio de Carga. 
 
2.6. Certificado de Segurança de Construção de Equipamento. 
 
2.7. Certificado Internacional de Borda Livre. 
 
2.8. Certificado de Segurança Radioelétrica para Navios de Carga. 
 
2.9. Certificado Internacional de Arqueação. 
 
2.10. Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Óleo – IOPP. 
 
2.11. Certificado de Gerenciamento da Segurança. 
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2.12. Documento de Conformidade (ISM DOC). 
 
2.13. Cartão de Tripulação de Segurança – CTS. 
 
2.14. Certificados de competência dos tripulantes. 
 
2.15. Certificados de Tripulantes Habilitados em Embarcação de Sobrevivência. 
 
2.16. Licença da Estação Rádio. 
 
2.17. Certificado de Habilitação GMDSS. 
 
2.18. Contrato de Manutenção por Terra dos Equipamentos GMDSS. 
 
2.19. Certificado de Manutenção do EPIRB. 
 
2.20. Manual de Operação em Português e Inglês. 
 
2.21. Manual de Treinamento SOLAS. 
 
2.22. Relatório de Inspeção e Testes dos Equipamentos de Fundeio. 
 
2.23. Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Esgoto - ISPP 
 
2.24. Certificados Estatutários, de acordo com a classificação da UNIDADE. 
 
2.25. Relatório de Pendências da Classificadora mencionadas no Certificado de Classe 
(caso haja pendências). 
 
2.26. Atestado de Inscrição Temporária (AIT) emitido pela Capitânia dos Portos da Área 
de Jurisdição que a UNIDADE irá operar. 
 
2.27. Certificado de Homologação do Heliponto emitido pelas autoridades brasileiras 
 
2.28. Seguro conforme cláusula 21ª do CONTRATO. 
 

2.29. Certificado de cobertura de seguro para remoção de destroços (WRLC). 
 
2.30. Certificado de cobertura de seguro para poluição por óleo (CLBC). 
 

2.31. Certificado Internacional de Proteção do Navio – ISSC. 
 
3. SEGURANÇA INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE 
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3.1. Manuais, planos de emergência e Especificações Técnicas em língua portuguesa. 
 
3.2. Documentação (em português) para atender as exigências do IBAMA e/ou outros 
órgãos governamentais, a saber: 
 
3.2.1. APP (Análise Preliminar de Perigos) e PGR (Plano Gerenciamento de Risco) a 
ser apresentado em conformidade com as Especificações Técnicas da PETROBRAS 
correspondentes. 
 
3.2.2. PC (Plano de Contingência) elaborado em conformidade com a “Diretrizes para 
Elaboração de Plano de Contingência” da PETROBRAS. 
 
3.2.3. Cópia da Especificação Técnica da UNIDADE contendo além dos principais 
sistemas componentes da unidade, o número máximo de tripulantes a bordo e volume 
de resíduos gerados e sua destinação final. 
 
3.2.3.1. Observações: a estimativa de geração de resíduos deve ser apresentada 
em m3/semana, considerando, no mínimo, as seguintes categorias: 
 

i. Resíduo contaminado com óleo; 
ii. Sucata ferrosa e não ferrosa; 
iii. Resíduo da área de Saúde; 
iv. Resíduos Recicláveis; 
v. Lixo Comum. 

 
3.3. Relatórios de inspeção e testes (inclusive medição de espessura de parede e 
testes hidrostáticos) do anel de combate a incêndio, incluindo válvulas e os diversos 
ramais. 
 
3.4. Meio Ambiente – Espécies Exóticas Invasoras: Relatório de Inspeção de Limpeza 
de Casco, contemplando registro fotográfico e filmagem realizada por profissional 
habilitado. 
 

3.5. Certificado de Manutenção dos Detectores Portáteis de Gases Inflamáveis, 
inclusive H2S. 
 
3.6. Registro de Exercícios de Abandono e combate a incêndio no Diário de 
Navegação. 
 
3.7. Plano de Gerenciamento do Lixo (MARPOL). 
 
3.8. Livro Registro do Lixo (MARPOL). 
 
3.9. Relatório de inspeção anual e quinquenal das baleeiras, turcos e dispositivos de 
liberação em carga. 
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3.10. Certificado anual das balsas. 
 
3.11. Certificado anual das unidades de descarga hidrostática (HRU) das balsas. 
 
3.12. Certificado dos Extintores. 
 
3.13. Certificado do Sistema Fixo combate a incêndio. 
 
3.14. Certificado do Sistema de Respiração Autônoma. 
 
3.15. Certificado de Manutenção do Bote de Resgate. 
 
3.16. Certificado de Carga das Ampolas de Oxigênio da Enfermaria. 
 
4. CAPACIDADE DE ESTOCAGEM 
 
4.1. Planta completa do sistema de movimentação de granéis, detalhando: 
 

i. Linhas exclusivas para movimentação de cimento, bentonita, baritina e calcário; 
ii. Localização e tipo de válvulas das linhas de granéis e os respectivos sistemas de 

acionamento; 
iii. Linhas pneumáticas para limpeza e desobstrução das linhas de granéis; 
iv. Localização dos manômetros; 
v. Quantidade, vazão, pressão de operação e localização dos compressores e 

unidades secadoras de ar; 
vi. Desenho de cada silo com os respectivos sistemas de aeração e pontos de conexão 

com as linhas de granéis. 
 
5. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FLUIDO 
 
5.1. Croquis do sistema, destacando amortecedores de pulsação (sucção e recalque), 
válvulas de segurança, bombas de alimentação, posição das linhas de sucção em 
relação aos tanques e filtros dos ralos de sucção. 
 
5.2. Planta das linhas de alimentação e descarte de fluido de perfuração mostrando a 
flexibilidade em relação aos sand traps e tanques de lama.   
 
5.3. Planta da instalação do desgaseificador mostrando tanque de atuação, linhas de 
descarte da lama processada e do gás separado, destacando o ponto de conexão desta 
linha com a linha de descarte de gás. 
 
5.4. Planta do sistema de tanques de lama, destacando linhas de abastecimento, 
linhas das pistolas, linhas de interligação do funil de mistura e bombas centrífugas. 
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5.5. Certificados de inspeção completo das bombas de lama (incluindo pistões, hastes, 
clamps, manifolds e válvulas de segurança) e linhas de alta pressão de bombeio, 
conforme recomendação dos fabricantes. (API RP 7L). 
 
5.6. Certificado de calibração de todo o sistema de instrumentação (incluindo sensores 
de nível, vazão e pressão), não superior a 12 (doze) meses, conforme recomendação 
dos fabricantes  
 
6. EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE POÇO 
 
 
6.1. A CONTRATADA deve manter e inspecionar todos Equipamentos do Sistema de 
Controle de Poço visando garantir que funcionem como projetado. As manutenções e as 
inspeções devem atender ou exceder quaisquer recomendações dos fabricantes, 
práticas de engenharia reconhecidas e padrões da indústria (API, ISO etc.). 
 

6.1.1. Deve ser mantido registro de todas as inspeções e manutenções em sistema 
adequado para assegurar a rastreabilidade dos equipamentos. 
 

6.1.2. Deve ser apresentado um programa de manutenção e prevenção da corrosão 
interna da coluna de risers, das linhas de kill e choke e da booster line. 
 

6.1.3. A CONTRATADA deve dispor de documentos que comprovem a conformidade 
(Certificate of Compliance, Certificate of Conformance ou outro) dos componentes do 
conjunto BOP e coluna de riser às normas API e padrões aplicáveis a sua fabricação, 
reparo e manutenção geral (overhaul) ou baseada em condição. A CONTRATADA se 
responsabiliza em manter cópias atualizadas desses documentos em sistema 
disponibilizado pela PETROBRAS. 
 

6.1.4. A CONTRATADA deve emitir anualmente um certificado de serviço para cada 
equipamento, conforme modelo definido pela PETROBRAS, e se responsabiliza em 
manter atualizadas as informações dos componentes e arquivos digitalizados dos 
certificados em sistema disponibilizado pela PETROBRAS. 
 

6.1.5. A CONTRATADA se responsabiliza em manter cópias atualizadas em sistema 
disponibilizado pela PETROBRAS dos certificados e relatórios relacionados abaixo: 
 
6.1.5.1. Relatório de inspeção do riser de perfuração, inclusive conectores. (API 16 
Q e API 16F) 

 

6.1.5.2. Relatório de inspeção da junta telescópica, anel tensionador, soquetes e 
terminais, cabos dos tensionadores (incluindo plano de acompanhamento da tonelada-
milha e substituição), roldanas do sistema de tensionadores, juntas flexíveis superior e 
inferior (flex joints), ferramentas de manuseio dos risers de perfuração e spider. (API 
16Q) 
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6.1.5.3. Relatórios de inspeção e testes hidrostáticos (1,5 vezes a pressão de 
trabalho) das mangueiras de kill, choke, booster, hidráulicas (conduits) e mangueiras de 
lama. (API RP 7L) 
 

6.1.5.4. Certificado ou relatório de inspeção do choke manifold. (API STD 53). 
 

6.1.5.5. Certificado ou relatório de inspeção do stand pipe manifold. (API STD 53). 
 

6.1.5.6. Certificados ou relatório de inspeção das linhas reserva da sonda 
(mangueiras rígidas tipo chiksans, mangueiras flexíveis tipo coflexip e elastoméricas). 
(API STD 53). 
 

6.1.5.7. Certificado ou relatório de inspeção completo do sistema diverter. (API STD 
64). 
 

6.1.5.8. Certificados ou relatório de inspeção das válvulas de prevenção interna de 
coluna (inside BOP, DP safety valves, top drive inferior, inside BOP, etc). (API STD 53). 
 
6.1.5.9. Certificados de inspeção (incluindo testes hidrostáticos e espessura de 
parede) e prontuários dos vasos de alta pressão de ar (APVs) do compensador de 
movimentos e tensionadores de riser, dos acumuladores hidráulicos da unidade do BOP, 
das válvulas de alívio (relief valves) e dos diversos sistemas que incorporam vasos de 
pressão, com periodicidade e procedimentos conforme a norma NR-13. 
 

6.2. A CONTRATADA deve dispor de sistema de gestão para avaliação e registro de 
todas as recomendações e modificações dos boletins de engenharia do fabricante 
relacionados à alertas de segurança e defeitos de fabricação do conjunto BOP.  
 
6.2.1. A CONTRATADA deve apresentar um GAP analysis, emitido ou validado pelo 
fabricante, indicando o atendimento ou não destes boletins emitidos a partir da fabricação 
do conjunto BOP. O não atendimento destes boletins será considerado como pendência. 
 
6.3.  A CONTRATADA deve alimentar o banco de dados de falhas e confiabilidade do 
BOP. Além disso, as falhas ocorridas no BOP devem ser informadas ao fabricante 
utilizado o formulário definido pelo mesmo. 
 

6.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar os manuais, memórias de cálculo, 
esquemáticos e os procedimentos operacionais descritos no Anexo I do padrão PE-
2POC-00960 RECEBIMENTO DE SONDAS: INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO 
SISTEMA DE CONTROLE DE POÇO E DE PERFURAÇÃO. Os arquivos deverão estar 
em formato digital. 
 

6.5. Estudos e procedimentos 
 

6.5.1. Estudo dinâmico e de conformidade da coluna de risers e sistema de 
tensionadores (Riser Analysis), conforme Anexo I – Seção G. 
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6.5.2. Procedimento operacional e planos de contingência para controle de poço, 
combate a kick e blowout. 
 
6.5.3. Procedimento para desconexões de emergência no LMRP, contemplando 
diversas situações operacionais e os tipos de EDS existentes. 
 
6.6. Treinamento e Certificação em controle de poço  
 
6.6.1. Todos os empregados da CONTRATADA, envolvidos em operações de 
perfuração, completação, avaliação ou manutenção em poços devem estar treinados e 
certificados em controle de poço, conforme recomendações do relatório 476 da IOGP – 
International Association of Oil & Gas Producer, revisão 2 de agosto de 2016 (Report 
476, Recommendations for enhancements to well control training, examination and 
certification, August 2016). 
 
6.6.2. Somente serão aceitos certificados do programa de treinamento e certificação em 
controle de poço WellSharp da IADC – International Association of Drilling Contractors e 
do programa de treinamento e certificação em controle de poço do IWCF – International 
Well Control Forum. 
 
6.6.3. A certificação em Controle de Poço deverá ser feita na opção de BOP (Stack) com 
que a UNIDADE trabalhará. 
 
6.6.4. Para as unidades que vão operar na perfuração de poços a certificação obrigatória 
para os profissionais são: 
 

Função 
Nível do Certificado 

IADC IWCF 
i. Homem de área; 
ii. Operador de Guindaste; 

Básico-Operação de 
Perfuração 

(Awareness–Drilling 
Operations) 

Nível 1 
(“Level 1”) 

iii. Plataformista; 
iv. Torrista; 
v. Ajudante de Torrista; 
vi. Capitão/Mestre; 
vii. Técnico de Estabilidade; 
viii. Engenheiro/técnico Subsea; 
ix. Operador de Posicionamento 

Dinâmico (DPO); 

Introdutório-Operação de 
Perfuração 

(“Introductory–Drilling 
Operations”) 

Nível 2 
(“Level 2-Drilling Well 

Control”) 

x. Sondador; 
xi. Assistente de Sondador; 
xii. Operador - Unidade de 

Bombeio de Alta Pressão; 

Fudamental-Operação de 
Perfuração 

(“Driller–Drilling 
Operations”) 

Nível 3 
(“Level 3-Drilling Well 

Control”) 

xiii. Gerente da unidade marítima 
de perfuração ou intervenção 
(OIM); 

Supervisão-Operação de 
Perfuração 

Nível 4 
(Level 4-Drilling Well 

Control) 
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Função 
Nível do Certificado 

IADC IWCF 
xiv. Gerente da sonda 

(escritório); 
xv. Superintendente da Sonda 

(Representante mais 
graduado da CONTRATADA 
na sonda, pode ser o OIM); 

xvi. Supervisor (Tool Pusher); 
xvii. Engenheiro de Poço da 

CONTRATADA (na sonda). 

(Supervisor–Drilling 
Operations) 

 
6.6.5. Para as unidades que vão operar na completação, avaliação ou manutenção de 
poços a certificação obrigatória para os profissionais são: 
 

Função 
Nível do Certificado 

IADC IWCF 
i. Homem de área; 
ii. Operador de Guindaste; 

Básico-Operação de 
Perfuração 

(Awareness – Drilling 
Operations) 

Nível 1 
(Level 1) 

iii. Plataformista; 
iv. Torrista; 
v. Ajudante de Torrista; 
vi. Capitão/Mestre; 
vii. Técnico de Estabilidade; 
viii. Engenheiro/técnico Subsea; 
ix. Operador de Posicionamento 

Dinâmico (DPO); 

Introdutório - Operação de 
Perfuração 

(Introductory – Drilling 
Operations) 

Nível 2 
(Level 2 - Well 

Intervention Pressure 
Control) 

x. Sondador; 
xi. Assistente de Sondador; 
xii. Operador - Unidade de 

Bombeio de Alta Pressão; 

Workover 
(Workover - Well Servicing) 

Nível 3 
(Level 3 - Well 

Intervention Pressure 
Control) 

xiii. Gerente da unidade marítima 
de perfuração ou intervenção 
(OIM); 

xiv. Gerente da sonda 
(escritório); 

xv. Superintendente da Sonda 
(Representante mais 
graduado da CONTRATADA 
na sonda, pode ser o OIM); 

xvi. Supervisor (Tool Pusher); 
xvii. Engenheiro de Poço da 

CONTRATADA (na sonda). 

Workover 
(Workover - Well Servicing) 

Nível 4 
(Level 4-Well 

Intervention Pressure 
Control) 
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6.6.6. A CONTRATADA deverá encaminhar, sempre que solicitado pela fiscalização, 
planilha de controle de treinamento de pessoal contendo no mínimo: nome, função, nível 
e stack do certificado, órgão certificador e validade. 
 
6.6.7. A CONTRATADA deverá manter, a bordo da unidade, cópia do controle de 
treinamento e cópia dos certificados de controle de poço do pessoal embarcado. 
 
6.7. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 
 
6.7.1. A CONTRATADA deverá realizar análise de modos de falha e efeitos (FMEA) 
para o sistema de controle do conjunto BOP/diverter, descrito no Anexo I – Seção A – 
Item 10. Esta análise deve ser desenvolvida com a participação do fabricante/fornecedor 
do equipamento e de técnicos experientes envolvidos nas atividades de operação e 
manutenção da CONTRATADA. O FMEA deve conter uma análise até o nível de 
componente com seus modos de falha e a atribuição de probabilidade de ocorrência e 
severidade associadas. As conclusões e recomendações devem conter as medidas que 
visam reduzir a taxa de falha ou mitigar seus efeitos. Deve também ser entregue pela 
CONTRATADA uma versão atualizada das ações implementadas para cumprir as 
recomendações do estudo. Além disso, análises do tipo FMEA podem ser requeridas 
pela PETROBRAS ao longo do CONTRATO em caso de incidentes que comprometam 
a confiabilidade do sistema. 
 
7. SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
 
7.1. Diagramas, manuais e demais documentos do Sistema de Geração e Distribuição 
de Energia listados no padrão PE-2POC-00959 DP/NAVAL – RECEBIMENTO: 
INSPEÇÃO DO SISTEMA DE POSICIONAMENTO DINÂMICO E SISTEMAS NAVAIS. 
 
8. ESTABILIDADE E MOVIMENTOS DA EMBARCAÇÃO 
 
8.1. Apresentar os estudos de estabilidade e movimentos da embarcação (curvas e 
tabelas dos Operadores de Amplitude de Resposta - e Forças de Arrasto para ondas, 
vento e corrente, atualizados para as condições da proposta e adequados às condições 
ambientais requeridas (Bacias Brasileiras conforme Anexo I – Seção B) visando 
subsidiar estudos para limites operacionais e ferramentas de segurança DP. 
 

8.2. Apresentar os limites operacionais propostos para a UNIDADE na máxima lâmina 
d´água e com o máximo peso de fluido de perfuração estabelecidos em contrato, em 
termos de offset e deflexão de riser, associando-os aos alarmes "amarelo" e "vermelho" 
do DP e à riser analysis, conforme Anexo I – Seção G. 
 
9. SISTEMA DE POSICIONAMENTO DINÂMICO E SISTEMAS NAVAIS 
 
9.1. Certificados de capacitação dos operadores DP. Os profissionais da UNIDADE 
deverão ter Certificação comprovada por instituição certificadora reconhecida pela 
Autoridade Marítima Brasileira conforme NORMAM 13, além de experiência 
devidamente registrada. 
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9.2. Diagramas, manuais e demais documentos do Sistema de Posicionamento 
Dinâmico listados no padrão PE-2POC-00959 DP/NAVAL – RECEBIMENTO: 
INSPEÇÃO DO SISTEMA DE POSICIONAMENTO DINÂMICO E SISTEMAS NAVAIS. 
 
9.3. A CONTRATADA deve disponibilizar os documentos de emergência naval listados 
nos anexos B e C do padrão PP-2E&P-00374 GESTÃO DO ESTADO DE PRONTIDÃO 
NAVAL. 
 

9.4. Relatório FMEA (Análise de Modos de Falha e Efeitos), versão completa e 
definitiva para UNIDADES já existentes, ou da fase para projeto para UNIDADES novas 
/ convertidas, emitido por entidade reconhecida pelo IMCA, IMO, The Nautical Institute 
UK ou NMD. O relatório FMEA deverá descrever e analisar em detalhes o Sistema DP 
propriamente dito (controladores, sistemas de referência de posição, sensores, UPSs) e 
o Sistema de Propulsão, apontando todas as não conformidades em relação à 
classificação DP da Unidade e comprovando-as mediante testes de campo. 
 
9.5. Apresentar plano de atracação de rebocador em condição de blackout (barco de 
segurança). 
 
9.6. Apresentar plano de Contingência para risco de colisão da UNIDADE com sonda, 
plataforma de produção, linha de ancoragem ou outro obstáculo. 
 
9.7. Apresentar os resultados, incluindo conclusões e recomendações, das últimas 
Provas de Mar e/ou Provas do DP realizadas na UNIDADE. 
 
10. COLUNAS, ACESSÓRIOS DE PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA 

DE ELEVAÇÃO E MANUSEIO 
 
10.1. A CONTRATADA deverá manter e inspecionar todos os Equipamentos do 
Sistema de Elevação, Rotação e Manuseio de Coluna para garantir que os equipamentos 
funcionem como projetado. As manutenções e as inspeções devem atender ou exceder 
quaisquer recomendações dos fabricantes, práticas de engenharia reconhecidas e 
padrões da indústria (API, ISO etc.). 
 

10.1.1. Deverá ser mantido registro de todas as inspeções e manutenções em 
sistema adequado para assegurar a rastreabilidade dos equipamentos. 
 

10.1.2. Relatório de inspeção de todos os equipamentos e ferramentas dos 
sistemas de elevação e manuseio de colunas e tubulares: cunhas, elevadores, spiders, 
chaves flutuantes, colares para comandos, braços de elevadores, mesa rotativa, guincho 
de perfuração, iron roughneck, compensador de movimentos, bloco de coroamento, 
gancho, catarina, top drive, cabos de perfuração, incluindo o plano de acompanhamento 
da tonelada-milha e substituição. (API RP 8B). 
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10.1.3. Relatórios de inspeção (se coluna usada) e comprovantes de compra ou 
certificação do fabricante de todos os componentes das colunas de perfuração e 
completação, subs e acessórios (se coluna nova). (API RP 7G-2. DS-1). 
 
10.1.4. No caso de colunas usadas, deverão ser de classe premium e livres de 
corrosão interna e externa, com certificado de inspeção realizada há não mais do que 
um (01) ano. (API RP 7G-2. DS-1). 
 
 
10.1.5. Certificados e relatórios de inspeção da torre ou mastro de perfuração. (API 
4G). 
 
10.1.6. A CONTRATADA deverá emitir anualmente um certificado de serviço para 
cada equipamento, conforme modelo definido pela PETROBRAS e responsabiliza em 
manter atualizadas as informações dos componentes e arquivos digitalizados dos 
certificados em sistema disponibilizado pela PETROBRAS. 
 
10.2. A CONTRATADA deverá dispor de sistema de gestão para avaliação e registro 
de todas as recomendações e modificações dos boletins de engenharia do fabricante 
relacionados à alertas de segurança e defeitos de fabricação dos Equipamentos do 
Sistema de Elevação, Rotação e Manuseio de Coluna.  
 
10.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar um GAP analysis, emitido ou validado 
pelo fabricante, indicando o atendimento ou não destes boletins emitidos a partir da 
fabricação dos equipamentos. O não atendimento destes boletins será considerado 
como pendência. 
 

10.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar os manuais, memórias de cálculo, 
esquemáticos e os procedimentos operacionais descritos no Anexo I do padrão PE-
2POC-00960 RECEBIMENTO DE SONDAS: INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO 
SISTEMA DE CONTROLE DE POÇO E DE PERFURAÇÃO. Os arquivos deverão estar 
em formato digital. 
 
11. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE PESCARIA 
 
11.1. Relatórios de inspeção (se coluna usada) e comprovantes de compra ou 
certificação do fabricante de todos os componentes das ferramentas de pescaria (se 
coluna nova). 
 
12. EQUIPAMENTOS DE TESTE DE FORMAÇÃO/PRODUÇÃO 
 
12.1. Informações técnicas e certificados de fabricação dos seguintes itens: Lanças, 
Linhas de surgência, Linhas de gás, Linhas de óleo, Equipamento de geração de vapor 
e ar comprimido, inclusive quanto à resistência a agentes agressivos nas concentrações 
de 10.000 ppm de H2S, 130.000 ppm de HCl e 18.000 ppm de CO2. 
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12.2. No caso de linhas de surgência e linhas dos queimadores (óleo, gás, ar, diesel, 
água), relatórios de inspeção incluindo medição de espessura e testes hidrostáticos. 
 
12.3. Relatório de inspeção completo das lanças dos queimadores. 
 
12.4. Procedimentos operacionais para realização de teste de formação/produção.  
 
13. SISTEMAS DIVERSOS 
 
13.1. Certificados de inspeção dos guindastes e seus acessórios (ganchos, roldanas, 
etc.), incluindo integridade das soldas e testes de carga. Além disso, plano de 
acompanhamento da utilização dos cabos dos guindastes com prazos de substituição. 
(ISO 4309; API RP 2D). 
 
13.2. Plano de manutenção preventiva informatizado, abrangendo todos os sistemas e 
equipamentos da UNIDADE e respectivos cronogramas de execução. A estrita 
observância aos planos de manutenção será analisada por ocasião dos testes de 
aceitação da Unidade no Brasil e durante as inspeções anuais. 
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B. PROGRAMA DE TESTES 
 
 
 
14. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

14.1. A seguir apresentamos o resumo dos testes a serem planejados e executados 
pela CONTRATADA, em comum acordo com a PETROBRAS, com o objetivo de 
comprovar a conformidade aos Contratos de Afretamento e de Prestação de Serviços. A 
conclusão dos testes com resultados satisfatórios é etapa determinante ao início da 
execução contratual. 

 
15. SISTEMA DE ELEVAÇÃO, ROTAÇÃO E MANUSEIO DE COLUNA 
 
15.1. A lista de testes e verificações a serem executadas nos equipamentos para a 
aceitação da unidade está descrita no Anexo II do padrão PE-2POC-00960 
RECEBIMENTO DE SONDAS: INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE 
CONTROLE DE POÇO E DE PERFURAÇÃO. 
 
15.2. Durante a vigência do contrato, os equipamentos serão submetidos a inspeção 
preventiva periódica e chamadas para avaliar sua integridade, operacionalidade e 
atendimento ao contrato. A lista de testes e verificações a serem executadas estão 
descritas no Anexo II do padrão PE-2POC-00961 ESCP/PERFURAÇÃO - 
PREVENTIVA: INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE 
POÇO E DE PERFURAÇÃO. 
 
15.3. O guincho de perfuração será submetido a testes de capacidade de frenagem 
conforme definido no padrão PE-2POC-01094 CHECKPOINT DOS FREIOS DO 
GUINCHO DE PERFURAÇÃO 
 
 
16. SEGURANÇA INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE 
 
16.1.  A lista de testes e demais verificações de conformidade relativas à Segurança 
Industrial e Meio Ambiente está descrita no padrão PE-2POC-00801 AUDITORIAS DE 
SMS NAS INSTALAÇÕES DO DP&T/POÇOS e PE-2POC-00893 INSPEÇÃO DE 
INTEGRIDADE EM UNIDADES MARÍTIMAS DE PERFURAÇÃO. 
 
17. CAPACIDADE DE ESTOCAGEM 
 
17.1. Sistema de Transferência de Granéis: 
 

i. Checado funcionamento do compressor e observados ruídos, vazamentos de óleo 
e ar, e estado de conservação, filtros e desumidificador; 

ii. Checado funcionamento e estanqueidade das válvulas, linhas e silos, observando 
possíveis entupimentos; 
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iii. Efetuar transferência de cimento de 1 silo para o silo diário (se houver) e deste 
para o surge tank. 

 
18. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FLUIDO 
 
18.1. Extratores de Sólidos: serão observados: 
 

i. Peneiras; 
ii. Desareador; 
iii. Desgaseificador: testar sucção e descarga; 
iv. Centrífuga (se houver). 

 
18.1.1. Serão checados funcionamento e pressão de trabalho, bem como a 
existência de manômetros. 
 
18.2. Tanques de Lama e Válvulas:  serão verificados quanto à estanqueidade, 
funcionamento dos agitadores, funil de mistura e pistolas de fundo, além da existência 
de marcas fixas para controle do volume dos tanques. 
 
18.3. Bombas Centrífugas serão observadas quanto ao: 

 
i. Funcionamento, vibração e ruídos; 
ii. Engaxetamento (vazamentos); 
iii. Pressões de trabalho. 

 
18.3.1. Itens 18.2 e 18.3 serão testados com água do mar. 
 
18.4. Laboratório de Lama e Equipamentos de Teste: será verificada a existência a 
bordo e a adequação aos requisitos descritos nos Anexo I – Seção A – Item 9 deste 
contrato. 
 
18.5. Unidade de Bombeio de Alta Pressão (Anexo I – Seção J). Serão realizadas: 
 

i. Observação do funcionamento, vibrações, ruídos; 
ii. Testes de pressão e vazão máximas de trabalho; 
iii. Testes de funcionamento de válvulas de segurança; 
iv. Teste de endurance do sistema; 
v. Verificação dos amortecedores de pulsação da sucção e descarga; 
vi. Testes de estanqueidade com pressão nominal das bombas e de todas as 

válvulas; 
vii. Desmontagem aleatória da sucção para inspeção visual de pistão, camisa, 

gaxeta, válvula e sede. 
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18.6. A lista de testes e verificações a serem executados nas bombas de lama (incluindo 
manifold e linhas), desgaseificadores, linhas de cimentação, stand pipe manifold e 
instrumentação dos tanques para a aceitação da unidade está descrita no Anexo II do 
padrão PE-2POC-00960 RECEBIMENTO DE SONDAS: INSPEÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE POÇO E DE PERFURAÇÃO. 
 
18.7. Durante a vigência do contrato, as bombas de lamas (incluindo manifold e linhas), 
desgaseificadores, linhas de cimentação, stand pipe manifold e instrumentação dos 
tanques serão submetidos a inspeção preventiva periódica e chamadas para avaliar sua 
integridade, operacionalidade e atendimento ao contrato. A lista de testes e verificações 
a serem executadas estão descritas no padrão PE-2POC-00961 ESCP/PERFURAÇÃO 
- PREVENTIVA: INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE 
POÇO E DE PERFURAÇÃO. 
 
19. EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE POÇO 
 
19.1. A lista de testes e verificações a serem executadas nos equipamentos para a 
aceitação da unidade está descrita no padrão PE-2POC-00960 RECEBIMENTO DE 
SONDAS: INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE 
POÇO E DE PERFURAÇÃO. 
 

19.2. Durante a vigência do contrato, os equipamentos serão submetidos a inspeção 
preventiva periódica e chamadas para avaliar sua integridade, operacionalidade e 
atendimento ao contrato. A lista de testes e verificações a serem executadas estão 
descritas no padrão PE-2POC-00961 ESCP/PERFURAÇÃO - PREVENTIVA: 
INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE POÇO E DE 
PERFURAÇÃO. Além dos testes previstos nas normas e padrões API e manuais do 
fabricante, a UNIDADE será submetida aos seguintes testes de capacidade de corte: 
 

19.2.1. Capacidade de corte de elemento tubulares: a ser realizado quando houver 
alteração no equipamento que possa influenciar na capacidade de corte. Será realizado 
nas condições descritas no item 10.3.3 do Anexo I – Seção A. 
 

19.2.2. Capacidade de corte de cabos, flat pack e arame: a ser realizado em 
situações de dúvida quando a capacidade de corte de elementos utilizados na operação 
e nas auditorias anuais realizadas pela PETROBRAS. Após o corte será realizado teste 
de pressão, quando aplicável. 
 
19.3. Os testes dos Equipamentos de Segurança e Controle de Poço deverão ser 
realizados de acordo com as normas e padrões da PETROBRAS e normas API descritas, 
mas não limitados, as listadas abaixo: 
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i. N-2752 Segurança de Poço para Projetos de Perfuração de Poços Marítimos. 
ii. N-2753 Recursos Críticos em Segurança de Poço: Equipamentos e Capacitação de 

Pessoal. 
iii. PE-1PBR-00051 Orientações Para Teste dos Equipamentos do Sistema de Controle 

de Poço. 
iv. PE-2POC-00001 Teste dos Equipamentos Auxiliares de Controle de Poço. 
v. API STD 53 Well Control Equipment Systems for Drilling Wells. 

vi. API STD 64 Diverter Equipment Systems. 
vii. API RP 16Q Design, Selection, Operation, and Maintenance of Marine Drilling Riser 

Systems. 
 
19.3.1. A PETROBRAS poderá solicitar a retirada do BOP stack para reparo, após 
a instalação no poço, quando o tempo para entrada das bombas da HPU for inferior a 30 
(trinta) minutos. 
 
19.3.2. Em caso de conflito entre as normas e padrões PETROBRAS e as normas 
API, prevalecem as diretrizes definidas nos documentos da PETROBRAS. 
 
 
20. SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
 
20.1. A lista de testes a serem executados para a aceitação da unidade está descrita 
no padrão PE-2POC-00959 DP/NAVAL – RECEBIMENTO: INSPEÇÃO DO SISTEMA 
DE POSICIONAMENTO DINÂMICO E SISTEMAS NAVAIS. 
 
20.2. Durante a vigência do contrato, os equipamentos serão submetidos a inspeção 
preventiva periódica e chamadas para avaliar sua integridade, operacionalidade e 
atendimento ao contrato. A lista de testes e verificações a serem executadas estão 
descritas no padrão PE-2POC-00958 DP/NAVAL – PREVENTIVA: INSPEÇÃO DO 
SISTEMA DE POSICIONAMENTO DINÂMICO E DOS SISTEMAS NAVAIS. 
 
21. SISTEMA DE POSICIONAMENTO DINÂMICO E SISTEMAS NAVAIS 
 
21.1. A lista de testes a serem executados no Sistema de Posicionamento Dinâmico 
para a aceitação da unidade está descrita no padrão PE-2POC-00959 DP/NAVAL – 
RECEBIMENTO: INSPEÇÃO DO SISTEMA DE POSICIONAMENTO DINÂMICO E 
SISTEMAS NAVAIS. 
 

21.2. Durante a vigência do contrato, os equipamentos serão submetidos a inspeção 
preventiva periódica e chamadas para avaliar sua integridade, operacionalidade e 
atendimento ao contrato. A lista de testes e verificações a serem executadas estão 
descritas no padrão PE-2POC-00958 DP/NAVAL – PREVENTIVA: INSPEÇÃO DO 
SISTEMA DE POSICIONAMENTO DINÂMICO E DOS SISTEMAS NAVAIS. 
 

 



  
Convite nº , Contrato nº , Contrato SAP nº  

 

Página 19 de 20 

O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem expressa 

autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as 

responsabilidades cabíveis. 

22. COLUNAS, ACESSÓRIOS DE PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA 
DE ELEVAÇÃO, ROTAÇÃO E MANUSEIO 

 
22.1. A lista de testes e verificações a serem executadas nos equipamentos para a 
aceitação da unidade está descrita no Anexo II do padrão PE-2POC-00960 
RECEBIMENTO DE SONDAS: INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE 
CONTROLE DE POÇO E DE PERFURAÇÃO. 
 
22.2. Durante a vigência do contrato, os equipamentos serão submetidos a inspeção 
preventiva periódica e chamadas para avaliar sua integridade, operacionalidade e 
atendimento ao contrato. A lista de testes e verificações a serem executadas estão 
descritas no Anexo II do padrão PE-2POC-00961 ESCP/PERFURAÇÃO - 
PREVENTIVA: INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE 
POÇO E DE PERFURAÇÃO. 
 

22.3. O guincho de perfuração deve ser submetido a testes de capacidade de frenagem 
conforme definido no padrão PE-2POC-01094 CHECKPOINT DOS FREIOS DO 
GUINCHO DE PERFURAÇÃO. 
 

23. EQUIPAMENTOS DE TESTE DE FORMAÇÃO/PRODUÇÃO 
 
23.1. Tubulação e Lanças dos Queimadores: será verificada a existência a bordo, 
analisando-se o estado de conservação das linhas através de inspeção, e as facilidades 
para instalação do sistema de equipamentos de teste de produção. 
 
24. SISTEMAS DIVERSOS 
 
24.1. Sistema de Dessalinização de água do mar: verificação do funcionamento e da 
capacidade de produção. 
 
24.2. Unidade de Tratamento de Dejetos: verificação do funcionamento. 
 
24.3. Sistema de Telecomunicação: serão realizados testes operacionais de todos os 
equipamentos de rádio existentes a bordo. 
 
24.4. Pontes Rolantes: verificação do funcionamento e condição dos cabos. 
 

25. CLASSIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS 
 
25.1. As pendências identificadas durante a inspeção de Recebimento, inspeção 
periódica ou outra, terão sua criticidade classificada conforme definido no padrão PP-
2POC-00060 – MONITORAR E CONTROLAR RESULTADOS DE EQUIPAMENTOS 
CRÍTICOS: 
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i. CRÍTICA (Tipo A): pendência impeditiva para as operações. Não conformidade 
impeditiva para as operações envolvendo o equipamento/sistema descrito na 
pendência; 

 
ii. GRAVE (Tipo B): pendência com alto potencial de risco para as operações; 

 
iii. MODERADA (Tipo C): pendência com médio potencial de risco para as 

operações; 
 
iv. LEVE (Tipo D): pendência com baixo potencial de risco para as operações; 

 
v. MELHORIA (Tipo M): melhoria desejável para as operações. 


