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1. OBJETIVO 


Definir os requisitos mínimos aceitáveis para a prestação de serviços técnicos de inspeção, 
manutenção e instalação em sistemas submarinos com uso de embarcações de 
posicionamento dinâmico (DP classe 2) tipo RSV – ROV SUPPORT VESSEL na 
SUB/OPSUB/GDSO/GDS. 
 


2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 


Os seguintes documentos devem ser utilizados como referência para determinação de 
características específicas não mencionadas nesta Especificação Técnica. 


a. ET-0600.00-5510-760-PPT-542 – SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA 
EMBARCAÇÕES DA SUB/OPSUB; 


b. ET-3000.00-1521-600-PEK-001  – PROJETO DE INTERFACES PARA OPERAÇÕES COM 
ROV; 


c. ET-3000.00-1521-690-P1J-002 – VEÍCULOS DE OPERAÇÃO REMOTA DE INTERVENÇÃO 
ROV WORKCLASS (0 a 3.000m de LDA); 


3. TERMINOLOGIA 


ABENDI Associação Brasileira de Ensaios Não-Destrutivos e Inspeção; 
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
ANM Árvore de Natal Molhada; 
AST Análise de Segurança da Tarefa; 
ANP Agência Nacional de Petróleo; 
BAJA Base de Jateamento; 
BAP Base Adaptadora de Produção; 
BSR Boia de Sustentação de Risers; 
FCHDL Ferramenta de Conexão Horizontal de Dutos e Linhas; 
IMUX Inverse Multiplexer; 
MCV Módulo de Conexão Vertical; 
MOBO Módulo de Bombeio; 
NR Norma Regulamentadora; 
PIDF 
PE 


Plano de Inspeção de Dutos Flexíveis; 
Procedimento Executivo 


PIDR Plano de Inspeção de Dutos Rígidos; 
PLEM Pipeline Ending Manifold; 
PLET Pipeline Ending Terminal; 
ROV Remote Operated Vehicle; 
RHAS 
RPM 


Riser Híbrido Auto Sustentado; 
Rotações por minuto; 


RS Relatório de Serviço; 
RSV ROV Support Vessel; 
RTI Recomendação Técnica de Inspeção; 
SAS Sistema de Aquisição de Sinais; 
SAS MIC Sistema de Aquisição de Sinais de Monitoramento Independente Compacto; 
SCM Subsea Control Module; 
SGO Sistema de Gerenciamento de Obstáculos; 
SGSS Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional de Sistemas 


Submarinos conforme Resolução nº 41 de 09.10.2015 da ANP; 
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SMS Segurança, Meio ambiente e Saúde; 
TDP Touch Down Point; 
TRA Top Riser Assembly; 
UCR Unidade de Conexão Remota; 
UEP Unidade Estacionária de Produção; 
VCP Verificação de Conformidade de Procedimento. 
URTA Upper Riser Top Assembler 
LRTA Lower Riser Top Assembler 
BAJA 
UM 


Base de Jateamento 
Umbilical de Monitoramento 


 


4. REQUISITOS GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 


4.1. COM RELAÇÃO AO PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 


a. Prestar os serviços na Plataforma Continental Brasileira, em profundidades de 0 até 3.000 
metros. 


b. Planejar, supervisionar e executar os serviços inseridos na carteira da embarcação. Com base 
nas informações recebidas da PETROBRAS, a CONTRATADA deverá elaborar um plano 
para execução das tarefas, abordando aspectos como: posicionamento da embarcação e do 
ROV, recursos com os quais os veículos serão equipados, sequência de operação dos 
veículos, entre outros; bem como emitir a respectiva AST, submetendo ambos à aprovação 
da PETROBRAS;  


c. Realizar contato prévio com todas as unidades operacionais envolvidas, direta ou 
indiretamente, de tal forma a obter todas as autorizações e informações necessárias para 
garantir o início de sua execução sem atrasos; 


d. Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 7 dias por 
semana, usando dois sistemas de ROV tipo workclass, quando previsto em contrato, ET-
3000.00-1521-690-P1J-002 (VEÍCULOS DE OPERAÇÃO REMOTA DE INTERVENÇÃO 
ROV WORKCLASS 0 a 3.000m de LDA), com especificações idênticas inclusive quanto às 
profundidades mínima e máxima de operação;  


e. Concluir o check list do sistema de DP, conforme recomendação IMCA 182 (International 
Guidelines for the Safety Operation of DP Offshore Supply Vessels), em no máximo 30 
minutos, após o fim da navegação e então autorizar o lançamento do ROV;  


f. Lançar o ROV num prazo máximo de 10 minutos contados a partir do posicionamento da 
embarcação em DP, nas coordenadas de início do serviço;  


g. Iniciar a navegação ou movimentação em DP para o local do serviço subsequente em no 
máximo 10 minutos após a saída do ROV da água;  


 


4.2. COM RELAÇÃO AOS REGISTROS DOS SERVIÇOS 


a. Elaborar os Relatório de Serviço em conformidade com as orientações recebidas e os padrões 
emitidos pela PETROBRAS e em formulários aprovados por esta; 


b. Gravar os vídeos em qualidade HD, com formato MPEG4 e padrão de compressão H.264 ou 
superior; 


c. Disponibilizar para a PETROBRAS os vídeos gravados, em DVDs, outras mídias que venham 
a ser indicadas futuramente ou link direto quando solicitado pela PETROBRAS; 
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d. Gerar arquivo de desenho em software padrão PETROBRAS, em tempo real, de todos os 


serviços envolvendo posicionamento, monitoramento e levantamento geodésicos durante as 
operações e atividades; 


e. Gerar relatório de análise estatística de posicionamento LBL / Sparse Array durante as 
calibrações e ao final das operações; 


f. Gerar mapas parciais durantes as operações, quando solicitado pela PETROBRAS; 


g. Anexar ao RS o formulário de aferição do medidor de potencial para todos os serviços onde 
for realizada medição de potencial eletroquímico, conforme formulário padrão fornecido pela 
PETROBRAS;  


h. Anexar ao RS o gráfico de A-SCAN, mostrando a amplitude dos pulsos de ultrassom no tempo 
e a técnica empregada (single-echoe, multi-echoe, etc), para todos os serviços onde for 
realizada medição de espessura, conforme formulário padrão fornecido pela PETROBRAS; 


i. Anexar aos relatórios de serviços que envolvam manuseios de válvulas com o uso de 
ferramentas de torque (torque tool), um gráfico (pressão x torque), evidenciando a aferição 
de torques na ferramenta com o uso do analisador de torques (torque analyser), conforme 
formulário padrão fornecido pela PETROBRAS; 


j. Comparecer à base da PETROBRAS em terra, no máximo 72 horas após a troca de turma da 
embarcação no porto, para entregar documentos, mídias, e outros materiais enviados de 
bordo; 


k. Preencher, em tempo real, a descrição cronológica das operações de cada dia na ferramenta 
“Cronológico Online”, nos seguintes endereços de internet: 
“http://ciem2.petrobras.com.br”, “http://ciem2.petrobras.biz”, ou em qualquer outro 
indicado pela PETROBRAS. 


l. Apresentar à Fiscalização, num prazo máximo de até 24 horas depois da conclusão de cada 
serviço, o Relatório de serviço para análise e aprovação, bem como as mídias contendo as 
imagens gravadas.  


Nota: a exceção a esse prazo são os relatórios das operações realizadas no último dia da 
quinzena, antes da embarcação seguir para a troca de turma no porto. Estes devem ser 
entregues em até 2 horas depois de concluídos os serviços para que sejam analisados e 
aprovados pela Fiscalização antes de seu desembarque; 


m. Corrigir os relatórios e mídias que venham a ser devolvidos pela Fiscalização, em razão de 
erros cometidos em sua elaboração, devolvendo-os em no máximo 6 horas a partir de seu 
recebimento.  


Nota: também neste caso a exceção a esse prazo são as mídias e os relatórios das operações 
realizadas no último dia da quinzena, antes da embarcação seguir para a troca de turma no 
porto. Estes devem ser reapresentados em até 1 hora depois de serem devolvidos para 
correções; 


n. A CONTRATADA deverá possuir na EMBARCAÇÃO sistema de telecomunicações via satélite 
de banda larga, com canal de dados e voz, disponível 24 h (vinte e quatro horas) por dia com 
velocidade mínima efetiva de 1 Mbps (UM Megabytes por segundo) para uso da 
CONTRATADA e mais 1 Mbps (UM Megabytes por segundo) para uso exclusivo da 
PETROBRAS.  


 


4.3. COM RELAÇÃO ÀS EQUIPES 


a. Compor equipes técnicas multidisciplinares, especializadas, devidamente capacitadas a 
operar a embarcação, seus equipamentos, os sistemas de ROV além de suas ferramentas, 
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sensores e instrumentos, e em quantidade adequada à demanda de serviços observando 
todas as exigências feitas nesta ET; 


b. As equipes devem ser treinadas, certificadas e capacitadas no software do sistema 
hidroacústico, software integrador, software de geração de arquivos gráficos e nos demais 
softwares específicos para as atividades envolvidas na vigência do contrato; 


c. A equipe deve ser formada por profissionais capacitados na execução das atividades 
descritas. A qualificação da equipe deve seguir as recomendações das Guidelines IMCA C 
004 – “Guindance on Competence Assurance and Assesment – Offshore Survey Division” e 
IMCA C 005 – “Guindance on Competence Assurance and Assesment – Remote Systems & 
ROV Division”, no que diz respeito às equipes de Survey e ROV, respectivamente. 


d. Fornecer todos os treinamentos necessários às suas equipes de tal forma a capacitá-las para 
a execução de todos os serviços a serem prestados conforme descritos nessa ET, porém não 
limitados a esses;  


Nota: certificar os profissionais responsáveis pela operação, conforme a ABENDI NA-003 
(Qualificação e Certificação de Pessoal em Ensaios Não Destrutivos para o Setor 
Subaquático) e treiná-los de acordo com as normas ABNT NBR 16244 (Ensaios não 
destrutivos - Ensaio visual - Inspeção subaquática), ABNT NBR 16482 (Ensaios não 
destrutivos – Medição de potencial eletroquímico - Inspeção subaquática), ABNT NBR 15824 
(Ensaios não destrutivos – Medição de espessura - Inspeção subaquática), ABNT NBR 15549 
(Ensaios não destrutivos – Ultrassom – Verificação de Aparelhagem para Inspeção 
Subaquática) e outras normas aplicáveis aos serviços descritos no item 4 desta ET. 


e. Fornecer equipe suficiente para executar com qualidade e segurança todos os serviços, 
cobrindo todo o prazo contratual e considerando a sazonalidade de utilização das equipes, 
folgas, férias, licenças médicas e qualquer outro motivo que impeça o embarque de algum 
técnico necessário para as atividades; 


Nota: a presença de um Técnico de Segurança a bordo é obrigatória e indispensável, 
independentemente do número de pessoas que venham a compor o POB da embarcação. 


 


4.4. COM RELAÇÃO À QUALIDADE E CONFORMIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  


a. Atender aos requisitos das normas da série ABNT NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da 
Qualidade, ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental e OHSAS 18001 – Sistema de Gestão 
de Saúde e Segurança; 


b. Elaborar e apresentar um Manual de Qualidade específico para o cumprimento desta 
Especificação Técnica; 


c. Executar todos os serviços de acordo com os padrões e procedimentos fornecidos pela 
PETROBRAS, bem como normas de referência aplicáveis e requisitos de órgãos reguladores, 
tais como o RT-SGSS da ANP; 


d. Aplicar práticas de AST e VCP ao receber os procedimentos das operações e de Gestão de 
Mudança quando for identificado que a situação real da operação pode ser diferente da 
prevista no procedimento;  


e. Realizar DDS com as suas equipes, previamente à execução dos serviços, cuidando para que 
todas tenham conhecimento do procedimento, dos riscos envolvidos e das ações mitigadoras 
aplicáveis. A realização do DDS não deve impactar ou atrasar as operações; 


 


4.5. COM RELAÇÃO À PREPARAÇÃO DOS ROVS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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a. Manter em dia os certificados de aferição e calibração de todas as ferramentas, sensores e 


instrumentos necessários à execução dos serviços, tais como, mas não limitados a: Inercial, 
DVL, Profundímetro, CTD/SVP, torque analyser, medidor ultrassônico de espessura, medidor 
de potenciais eletroquímicos, multímetros, eletrodos de referência, blocos padrão, dentre 
outros e disponibilizar para PETROBRAS o seu plano de recertificação/recalibração 


b. Mobilizar em seus ROVs ferramentas, sensores e instrumentos da PETROBRAS e/ou de 
terceiros a seu serviço;  


Nota: Concluída a mobilização, deverão ser realizados testes funcionais nas ferramentas e/ou 
instrumentos no convés para comprovação da integridade e operacionalidade destas. Uma 
vez comprovada essa integridade e operacionalidade, a CONTRATADA se responsabilizará 
por quaisquer danos e interrupções ocorridas durante as operações submarinas; 


c. Evidenciar para a FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS que possui e cumpre a bordo uma rotina 
de manutenções e testes periódicos em todas as ferramentas, sensores e instrumentos, de 
tal forma a garantir as disponibilidades destas para os serviços;  


d. Instalar e desinstalar ferramentas e equipamentos no ROV observando os tempos máximos 
estabelecidos na tabela a seguir. A instalação / desinstalação de equipamentos no ROV, 
observando esses tempos, deverá começar tão logo a CONTRATADA tenha conhecimento 
dessa necessidade e quando pelo menos um dos ROV estiver disponível para tal; 


 


 TEMPO EM MINUTOS PARA 


EQUIPAMENTO / INSTRUMENTO INSTALAÇÃO DESINSTALAÇÃO SUBSTITUIÇÃO CALIBRAÇÃO 


Torque tool (API ou BR) 40 20 - - 


Mudança de interface API / BR usando o adaptador crossover 20 10 - - 


Calibração de torques (por torque calibrado) - - - 5 


Hot Stab com tanque residente no ROV 60 20 - - 


Hot Stab sem tanque residente no ROV 90 20 - - 


Calibração de pressão e teste no Hot Stab (por pressão calibrada) - - - 5 


Grinder / Super Grinder 30 15 - - 


Disco de corte - - 15 - 


Escova de limpeza - - 15 - 


Cortador hidráulico para cabos de aço 30 15 - - 


Draga com bomba residente no ROV 30 20 - - 


Draga sem bomba residente no ROV 60 20 - - 


Jateador de alta pressão (equipamento residente) 0 0 - - 


FLOT residente no ROV e torque tool  40 20 - - 


FLOT não residente e torque tool 120 60 - - 


Medidor de potencial eletroquímico 40 15 - - 


Medidor de espessura 40 15  - 


Ferramenta de limpeza de área de vedação do anel VX 40 20 - - 


Mini câmera no manipulador do ROV 30 15 - - 


Nota: os tempos economizados nas instalações, desinstalações e trocas de ferramentas em 
relação aos tempos máximos permitidos poderão ser acumulados e utilizados pela 
CONTRATADA para dar manutenção nos seus sistemas de ROV em momento oportuno 
durante a quinzena, desde que previamente acordado com a Fiscalização. 


5. DESCRIÇÕES 


5.1. DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS SUBMARINOS A SEREM PRESTADOS 
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A CONTRATADA deverá executar todas os serviços submarinos listados a seguir, mas não 
limitados a estes: 


a. Determinação de Coordenadas: Determinação de coordenadas tridimensionais na massa 
d´água ou no piso marinho através da utilização de equipamentos GNSS, bússolas e sensores 
de altitude e posicionamento hidroacústico instalados na embarcação. 


b. Levantamento 3D: Levantamento fotográfico utilizando câmeras e softwares específicos com 
objetivo de gerar imagens tridimensionais de instalações submarinas, principalmente para 
inspeções. 


c. Levantamento Ambiental: Levantamento do fundo marinho e identificação de obstáculos 
naturais de uma determinada área / locação / rota e em estruturas suspensas para identificar 
espécies invasoras e/ou subsidiar a geração de documentação para anuência dos órgãos 
ambientais. 


d. Levantamento Ambiental para Ancoragem / Desancoragem: Levantamento para 
caracterização do fundo marinho e identificação de obstáculos naturais de uma determinada 
área para subsidiar a geração de documentação para anuência dos órgãos ambientais, 
visando a ancoragem ou desancoragem de Unidades Marítimas. 


e. Levantamento Ambiental para Coleta de Amostras: Levantamento para coleta de amostras 
de solo / água / biota (corais,etc...) para monitoramento ambiental e a geração de 
documentação para anuência dos órgãos ambientais.  


f. Levantamento Geodésico Cadastral: Mapeamento de eventos (cruzamentos, conexões, 
danos, etc...) de áreas de interesse, bem como dutos rígidos e/ou flexíveis, cobrindo em partes 
ou na totalidade os trechos assentados no leito marinho (trecho flow). 


g. Levantamento Geodésico Cadastral e PIDF-5: Mapeamento e inspeção visual de dutos 
flexíveis, desde a conexão do duto flexível com os equipamentos submersos, até a LDA de 
20 metros. A inspeção PIDF-5 engloba as inspeções PIDF-1 e PIDF-2 de 1º ano. 


h. Levantamento Cadastral Ambiental e PIDF-5: Mapeamento, inspeção visual e lev. 
ambiental de dutos flexíveis, desde a conexão do duto flexível com os equipamentos 
submersos, até a LDA de 20 metros. A inspeção PIDF-5 engloba as inspeções PIDF-1 e PIDF-
2 de 1º ano. 


i. Levantamento Geodésico Cadastral para o Diagrama de Offset: Levantamento da 
posições de risers e/ou sistemas de ancoragem visando delimitar a área de deslocamento da 
UEP para garantir a integridade dos mesmos. 


j. Levantamento Geodésico Visual: Levantamento visual com ROV (vídeo e fotos) para 
registrar a situação de feições, objetos, equipamentos, dentre outros. 


k. Levantamento Ambiental de Inspeção Visual de Unidade Marítima: Levantamento visual 
de casco, amarra e riser, com ROV, para detecção de bioincrustação de espécies invasoras, 
podendo variar desde a LDA de 0(zero) metro. 


l. Levantamento Visual Pós-perfuração: Levantamento para subsidiar anuência do órgão 
ambiental (IBAMA), contemplando filmagem da cabeça de poço e seu entorno, e a tomada de 
fotos a partir de quatro direções, com enquadramento de 20% para a cabeça do poço e 80% 
para o solo marinho. 


m. Levantamento Hidrográfico: Aquisição de dados de profundidade e de morfologia através 
da utilização de sensor digiquartz, ecobatímetro multifeixe, sonar de varredura lateral, 
perfilador de sub-superfície e outros sensores e instrumentos para a determinação do relevo 
marinho. 
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n. Metrologia: Levantamento das medidas exatas necessárias para a construção/fabricação de 


peças para a interligação de dutos e equipamentos submarinos. 


o. Batimetria: Levantamento batimétrico em áreas do leito marinho, utilizando hidroacústica 
(ecobatímetros ou sensores de pressão), para subsidiar os estudos para instalação de 
equipamentos e/ou estruturas. 


p. Monitoramento de TDP: Operação em que ROV fica posicionado monitorando o TDP (Touch 
Down Point) que é a posição teórica onde o trecho suspenso do riser toca o solo marinho. 
Obs. A partir do TDP, não há mais esforço vertical, só horizontal. 


q. Posicionamento de Transponder: Posicionamento geodésico de transponders de um array 
visando agilizar a entrada das sondas de locação.  


r. Recolhimento de Transponder: Recolhimento de transponders de um array. 


s. Sinalização da Locação: Sinalização com um triângulo de boias da locação em que será 
iniciada a perfuração de um poço, visando garantir a precisão no posicionamento da coluna. 


t. Sinalização para Instalação de Equipamento: Sinalização com boias, da área em que será 
realizada a instalação de equipamentos visando garantir a precisão no posicionamento. 


u. Sinalização para Torpedo de Ancoragem: Sinalização, com boias, da área em que será 
realizada a instalação de sistemas de ancoragem visando garantir a precisão no 
posicionamento. 


v. Track Survey: Levantamento da rota de lançamento de linhas flexíveis / rígidas para 
identificar pontos de cruzamento e obstáculos que possam interferir no lançamento ou causar 
danos à sua estrutura. 


w. Track Survey com Levantamento Ambiental: Levantamento da rota de lançamento de 
linhas flexíveis / rígidas para identificar pontos de cruzamento e obstáculos que possam 
interferir no lançamento ou causar danos à sua estrutura, bem como caracterizar e identificar 
os obstáculos naturais. 


x. Track Survey com Levantamento Cadastral: Levantamento da rota prevista para 
remanejamento de linhas flexíveis / rígidas para identificar pontos de cruzamento e obstáculos 
que possam interferir no lançamento ou causar danos à sua estrutura, em paralelo ao 
levantamento cadastral destas linhas. 


y. Levantamento Geodésico: Levantamento geodésico submarino utilizando métodos e 
sistemas de posicionamento hidroacústico. Utilizado para operações genéricas de 
levantamento. 


z. Posicionamento Geodésico: Posicionamento geodésico submarino utilizando métodos e 
sistemas hidroacústicos tendo como requisitos básicos para a execução do serviço: o 
aproamento, posição absoluta e nivelamento da estrutura e/ou equipamento. 


aa. Monitoramento Geodésico: Monitoramento geodésico submarino de estruturas / 
equipamentos / feições, utilizando métodos e sistemas de posicionamento hidroacústico. 


bb. Inspeção programada PIDF-1: inspeção de dutos flexíveis, umbilicais e cabos elétricos no 
trecho estático (flowline). Envolve inspeção visual, dragagem e medição de potencial 
eletroquímico; 


cc. Inspeção programada PIDF-2: inspeção de dutos flexíveis, umbilicais e cabos elétricos no 
trecho dinâmico (riser). Envolve inspeção visual, dragagem e medição de potencial 
eletroquímico, inclusive a meia água. 
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dd. Inspeção diferenciada PIDF-8: é a inspeção detalhada em ponto ou trecho de duto flexível, 


umbilical ou cabo elétrico. Envolve inspeção visual, dragagem, limpeza, medição de potencial 
eletroquímico e medição de espessura; 


ee. Inspeção diferenciada PIDR-8: inspeção detalhada em ponto ou trecho de duto rígido. 
Envolve inspeção visual, dragagem, limpeza, medição de potencial eletroquímico e medição 
de espessura; 


ff. Inspeção programada PIDR-2: inspeção de dutos rígidos no trecho dinâmico (riser). Envolve 
inspeção visual, dragagem e medição de potencial eletroquímico, inclusive a meia água. 


gg. Inspeção diferenciada anual: inspeção visual em dutos com foco na detecção de 
anormalidades críticas ainda não reportadas e/ou na evolução de anormalidades críticas já 
reportadas, com ou sem a ocorrência de vazamentos para o meio externo; 


hh. Inspeção programada de estojos: inspeção programada visual e de toque em estojos de 
inconel nas conexões flangeadas dos dutos dos campos de Barracuda e Caratinga. Envolve 
inspeção visual, dragagem, medição de potencial eletroquímico e teste de toque com bastão 
flexível nos estojos; 


ii. Inspeção em busca de danos ou vazamentos em dutos: inspeção extemporânea, 
realizada fora da periodicidade de inspeção do duto, com o objetivo de investigar possível 
existência de dano com ou sem vazamento. Envolve inspeção visual, dragagem, limpeza, 
medição de potencial eletroquímico, medição de espessura e inspeção para detecção de 
alagamento no espaço anular de dutos flexíveis; 


jj. Monitoramento de dutos: monitoramento de vazamento ou outra condição crítica em dutos. 
Envolve inspeção visual e coleta de fluidos; 


kk. Inspeção de jaquetas: inspeção de jaquetas de plataformas fixas. Envolve inspeção visual, 
limpeza e medição de potencial eletroquímico; 


ll. Inspeção de classe: inspeção de classe das UEP. Envolve inspeção visual, limpeza, medição 
de potencial eletroquímico e de espessura; 


mm. Inspeção de fundo para identificação de anomalias: inspeção para identificação de 
anomalias de fundo em UEPs. Envolve apenas inspeção visual; 


nn. Remoção de sucata: remoção de sucatas que estejam próximas ou em contato com dutos e 
equipamentos. Envolve inspeção visual, dragagem, corte, instalação de cintas para laçada e 
recolhimento; 


oo. Medição de potencial eletroquímico: operação que consiste em medir o potencial 
eletroquímico, inclusive à meia água, para quitação de uma RTI; 


pp. Inspeção de proteção anti-abrasiva da BSR: envolve apenas inspeção visual de proteção 
anti-abrasiva da BSR; 


qq. Monitoramento de posição da BSR: operação que envolve a aquisição, com ROV, de dados 
de posição da BSR; 


rr. Inspeção de casco da BSR: operação de inspeção de casco da BSR. Envolve inspeção 
visual e medição de potencial eletroquímico; 


ss. Inspeção do sistema de ancoragem da BSR: operação que envolve inspeção visual do 
sistema de ancoragem da BSR; 


tt. Inspeção do sistema de monitoração da BSR: operação que envolve inspeção visual do 
sistema de monitoração do empuxo da BSR; 


uu. Inspeção RHAS - Amarra de sustentação de riser: operação que envolve inspeção visual 
dos elos de amarra do RHAS; 
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vv. Inspeção RHAS - Jumper flexível: operação que envolve inspeção visual do jumper flexível 


do RHAS; 


ww. Inspeção RHAS - Tanque de lastro: operação que envolve inspeção visual e medição de 
potencial eletroquímico do tanque de lastro do RHAS; 


xx. Inspeção RHAS – Duto rígido: operação que envolve inspeção visual e medição de potencial 
eletroquímico do duto rígido do RHAS; 


yy. Inspeção RHAS – Fundação: operação que envolve inspeção visual da fundação do RHAS; 


zz. Inspeção RHAS - DRS (spool da base): inspeção visual do spool rígido da base do RHAS; 


aaa. Inspeção RHAS - UM: inspeção visual do umbilical de monitoramento do RHAS; 


bbb. Inspeção RHAS - Sistema de Monitoramento: operação que envolve inspeção visual do 
sistema de monitoramento do empuxo do tanque de lastro do RHAS; 


ccc. Inspeção RHAS – Aquisição de dados via UCR: operação de aquisição de dados de 
empuxo do tanque de lastro do RHAS via UCR; 


ddd. Dragagem: operação de dragagem de solo marinho utilizando ferramenta de sucção, seja 
para desassorear dutos e equipamentos ou para abrir valas em apoio a novas interligações; 


eee. Instalação de peso morto: instalação de peso morto para ancorar linhas. Operação envolve 
instalar laçada na linha e conectar ao peso morto previamente lançado no leito marinho; 


fff. Medição da altura de HUB: operação que consiste em medir a altura de hubs de MCV; 


ggg. Inspeção programada MOBO: inspeção periódica realizada em MOBOs. Compreende a 
inspeção visual, verificação dos status nos painéis de interface, verificação de vazamentos 
externos, corrosão, pintura, sucata, danos mecânicos, incrustações, erosão, assoreamento, 
inclinação e ancoragem; 


hhh. Investigação de anomalias em equipamentos: inspeção visual para investigação de 
anomalias em equipamentos; 


iii. Inspeção diferenciada BAP: inspeção não-periódica em BAPs para verificar presença ou 
evolução de vazamentos, integridade de componentes, teste de toque nos estojos, ou outro 
detalhe específico; 


jjj. Inspeção programada das ANM: inspeção periódica realizada na ANM. Contempla 
inspeção visual da ANM, verificação dos status das válvulas do conjunto, verificação 
da presença de corrosão, inspeção de pintura, medição de potencial eletroquímico e 
teste funcional de válvulas; 


kkk. Inspeção programada de manifolds: inspeção periódica de manifolds submarinos 
contemplando inspeção visual, medição de potencial eletroquímico e medição de espessura 
de parede, inclusive em superfícies curvas e potencialmente corroídas internamente; 


lll. Inspeção diferenciada de monitoramento visual: inspeção realizada para verificar se 
houve evolução no estado de degradação do equipamento como, por exemplo: aumento de 
região corroída, surgimento de pontos de escape, destravamento de conectores, etc; 


mmm. Inspeção programada PLEM/PLAEM: inspeção periódica dos PLEMs contemplando 
inspeção visual, medição de potencial eletroquímico e medição de espessura de parede, 
inclusive em superfícies curvas e potencialmente corroídas internamente; 


nnn. Inspeção programada PLET: inspeção periódica dos PLET contemplando inspeção visual, 
medição de potencial eletroquímico e medição de espessura de parede, inclusive em 
superfícies curvas e potencialmente corroídas internamente; 
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ooo. Inspeção programada – outros equipamentos: realização de inspeção visual, verificando 


os status das válvulas existentes, verificação da presença de corrosão, inspeção da pintura 
do conjunto, realização medida de potencial eletroquímico e teste funcional de válvulas 
existentes; 


ppp. Manuseio de válvula (MDV): acionamento mecânico de válvulas submarinas com o ROV 
equipado com ferramentas de torque; 


qqq. Teste funcional e manuseio de válvulas: acompanhamento do teste das válvulas da ANM 
via comando hidráulico da UEP. O acompanhamento é feito via ROV com monitoramento dos 
tempos de abertura e fechamento das válvulas; 


rrr. Monitoramento de nível de bolha: verificação da inclinação dos equipamentos, garantindo 
o correto posicionamento do mesmo após sua instalação ou durante a sua operacionalidade; 


sss. Limpeza de HUB: operação de limpeza dos HUB dos equipamentos (BAP, PLEM, 
MANIFOLD, PLET, etc.) para remoção de incrustações e/ou vidas marinhas com utilização de 
ferramentas de limpeza operadas por ROV para permitir a instalação de subequipamentos. 
Por vezes a limpeza de hub está associada à necessidade de retirada de capas de proteção 
ou capas de teste; 


ttt. Limpeza de interfaces: operação de limpeza de áreas de vedação ou de contato elétrico 
antes que os equipamentos as quais pertencem sejam interligados. O objetivo é eliminar 
impurezas, incrustações e camadas calco-magnesianas que comprometeriam o correto 
funcionamento destas superfícies; 


uuu. Apoio na instalação/desinstalação de equipamento submarino: apoio à embarcação 
principal nas operações de instalação/desinstalação de equipamento submarino; 


vvv. Instalação/desinstalação de SASMIC: operação consiste em realizar descida do ROV com 
o SAS MIC, desconectar o jumper elétrico definitivo da ANM, efetuar a conexão do SAS MIC 
no conector elétrico da ANM, com auxílio do ROV; 


 


5.2. DAS ATIVIDADES E TAREFAS ENVOLVIDAS NAS OPERAÇÕES 


5.2.1. MÉTODO DE POSICIONAMENTO LBL / SPARSE ARRAY 


Realizar posicionamento submarino utilizando às técnicas hidroacústicas e inercial, de 
acordo com as orientações do fornecedor e da PETROBRAS, visando a determinação de 
coordenadas, distâncias, ângulos, demarcação de locações, mapeamento, metrologia, 
dentre outros. 


5.2.2. LEVANTAMENTO AMBIENTAL 


Realizar levantamento visual e sonográfico com o objetivo de avaliar impactos ambientais 
no lançamento e recolhimento de linhas submarinas, na instalação e desmobilização de 
unidades e equipamentos submarinos e para liberação e manutenção de licenças 
ambientais. 


5.2.3. LEVANTAMENTO HIDROSONOGRÁFICO 


Realizar levantamento de áreas determinadas pela PETROBRAS com o auxílio de sensores 
hidrosonográficos, dentre eles o sonar de alta resolução, gerando os respectivos entregáveis 
de acordo com os sensores e técnicas empregados. 
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5.2.4. INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA 
 
Realizar inspeção visual externa conforme norma ABNT NBR 16244 (Ensaios não destrutivos 
- Ensaio visual - Inspeção subaquática), inclusive em locais de difícil acesso. Para algumas 
operações, será exigida a inspeção de toda a geratriz dos dutos. 
 


5.2.5. MEDIÇÃO RELATIVA COM DISPOSITIVO LASER 
 
Realizar medição relativa de obstáculos, com auxílio de dispositivo laser de forma contínua, 
com feixe laser Classe 3R de comprimento de onda de 532 nm (verde) e ângulo de 
varredura de mínimo de 60 graus. 
 


5.2.6. MEDIÇÃO DO POTENCIAL ELETROQUÍMICO 
 
Realizar medição do potencial eletroquímico por contato em estruturas submarinas com duas 
células de referência de Ag/AgCl conforme a norma ABNT NBR 16482 (Ensaios não 
destrutivos – Medição de potencial eletroquímico - Inspeção subaquática). As medições 
deverão ser realizadas inclusive em conexões riser x riser. Os dados obtidos através da 
medição deverão ser transmitidos à superfície, sendo visualizados no overlay e armazenados 
digitalmente. O medidor de potencial deverá estar devidamente certificado e aferido. A 
CONTRATADA deverá anexar ao Relatório de Serviço o formulário de aferição do medidor. 


Nota: A CONTRATADA deverá realizar limpeza e remover a pintura dos equipamentos nos 
pontos de medição do potencial eletroquímico. O desenho de um dispositivo acionado pelo 
manipulador do ROV, capaz de remover, de forma localizada, a pintura do equipamento nos 
pontos de medição, é apresentado no Anexo 7.1. 


 


5.2.7. MEDIÇÃO DE ESPESSURA 
 


a. Realizar medição de espessura por ultrassom em estruturas submarinas com superfícies 
planas e curvas (com diâmetro interno mínimo de 2”), pintadas ou não, estejam as superfícies 
internas íntegras ou corroídas; 


Nota: as medições deverão ser realizadas nas citadas superfícies, mesmo quando aquecidas 
a uma temperatura máxima de 150ºC. Em caso de questionamento quanto à temperatura, 
caberá à CONTRATADA disponibilizar tecnologia capaz de aferir a temperatura da superfície 
no ponto de medição;  


b. As medições devem obedecer à norma ABNT NBR 15824 (Ensaios não destrutivos - 
Ultrassom - Medição de espessura); 


c. Deverá ser possível utilizar a técnica que considera somente o primeiro eco ultrassônico de 
retorno (single-echo), a técnica que considera o primeiro e o segundo ecos ultrassônicos de 
retorno (echo-echo) e a técnica que considera múltiplos ecos (multiple-echoes); 


d. Deverão ser disponibilizados cabeçotes (probes) de todos os diâmetros e frequências 
disponíveis comercialmente para o medidor escolhido, de modo a ser possível selecionar o 
mais adequado às características de cada ponto de medição; 


e. O movimento do ROV não deve interferir no posicionamento estável do cabeçote em contato 
com o ponto de medição, a saber, na direção perpendicular à superfície a ser medida; 


Nota: sugere-se desenvolver um suporte magnético para o cabeçote do medidor de 
espessura. Esse suporte deve ser capaz de, ao aderir às superfícies metálicas nos pontos de 
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medição, autoposicionar o cabeçote do medidor na direção perpendicular a essas superfícies. 
Desta forma, elimina-se a necessidade desse ajuste de posição ser feito com o manipulador 
do ROV; 


f. Os dados obtidos através da medição deverão ser transmitidos à superfície para visualização 
em tempo real e armazenamento digital. Estes dados devem conter, além dos valores de 
espessuras medidos, os dados brutos de amplitude dos ecos ultrassônicos medidos em 
função do tempo, exibidos em forma de gráfico (A-Scan); 


g. Antes de cada operação, o medidor de espessura, devidamente certificado, deve ser aferido 
em um bloco padrão também certificado, gerando um relatório de aferição; 


h. O relatório de aferição do medidor de espessura no bloco padrão, emitido antes de cada 
operação, deve ser anexado ao Relatório do Serviço; 


i. As leituras de espessura, apresentadas no relatório de serviços, devem ser acompanhadas 
dos respectivos gráficos A-Scan. Caso solicitados, deverão ser fornecidos os dados brutos 
das medições. 


 


5.2.8. MANUSEIO DE VÁLVULAS 
 


5.2.8.1. Manusear válvulas tanto de interface padrão API classes de torque 1 a 4, com latch, quanto 
de interface padrão PETROBRAS, com capacidade de torque de 25 lbf.ft a 2.000 lbf.ft. As 
interfaces, com suas respectivas dimensões, são apresentadas na ET-3000.00-1521-600-
PEK-001  (PROJETO DE INTERFACES PARA OPERAÇÕES COM ROV). Os seguintes 
requisitos deverão ser atendidos: 
 


a. Aplicar torques nos sentidos horário e anti-horário;  


b. Possuir um sistema remoto submarino de controle de torque aplicado, controlado a partir da 
superfície, com acurácia de 0,1% do FE;  


Nota: Alternativamente, poderá ser fornecida uma ferramenta com dois motores, um de alto 
torque e outro de baixo torque, com acurácia no controle do torque de 1% dos respectivos FE, 
desde que não seja necessário retorno do ROV ao convés para substituição dos motores; 


c. Realizar a aferição de torques na superfície utilizando equipamento devidamente certificado 
e integrado ao ROV; 


Nota: a aferição deve permanecer válida enquanto não houver troca de motor ou do circuito 
de controle do torque; 


d. Ajustar o torque a ser aplicado de forma remota, a partir da superfície, sem a necessidade do 
recolhimento do ROV para isso; 


e. Apresentar contagem de voltas com resolução mínima de 1/8 de volta, com leitura digital na 
superfície; 


f. Os soquetes da ferramenta de torque utilizados para atuação de interfaces do painel ROV 
devem respeitar os limites operacionais das interfaces de válvulas descritas na ET-3000.00-
1521-600-PEK-001. 


5.2.8.2. Manusear válvulas com a aplicação de baixo torque, de 25 (vinte e cinco) a 130 (cento e 
trinta) lbf.ft, em interfaces de atuação direta com manipulador de 7F do ROV e chave do tipo 
garfo, conforme ET-3000.00-1521-600-PEK-001 (PROJETO DE INTERFACES PARA 
OPERAÇÕES COM ROV), atendendo aos seguintes requisitos: 
 


a. Variar o torque de 10 (dez) em 10 (dez) lbf.ft; 
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b. Ser de fácil ajuste (tempo máximo de 15 min); 


c. Possuir imprecisão máxima de 10% para torque igual ou superior a 50 (cinquenta) lbf.ft e de 
15% para torques inferiores; 


d. As dimensões da chave do tipo garfo devem ser conforme desenho abaixo. 


 
 


5.2.9. MANUSEIO DE FLYING LEADS 


Manusear flying leads hidráulicos (HFL) usando ferramenta de torque para interface API, 
montada em uma base hidraulicamente acionada que permita os seguintes ajustes de posição 
da ferramenta, de forma remota, comandada a partir da superfície: 


a. Roll mínimo: +/- 15°; 


b. Pitch mínimo: +60º /- 90°; 


c. Avanço e retração na horizontal, por um range de 0 a 300 mm contados a partir do ponto mais 
avante da face frontal do ROV.  


 Nota: em situações especiais, poderá ser requerido um alcance horizontal de até 1200 mm. 
Porém, neste caso, não será exigido que o ajuste da posição da ferramenta seja comandado 
de forma hidráulica e remota. O ajuste de posição poderá ser de forma fixo e realizado no 
convés antes da operação. 


 


5.2.10. LIMPEZA 
 


5.2.10.1. Realizar limpeza utilizando escovas rotativas a uma frequência de, no mínimo, 2700 
RPM, com corpo sem a capacidade de gerar danos às áreas de vedação das interfaces e 
com cerdas de nylon, de latão e de aço carbono, atendendo no mínimo às características 
apresentadas abaixo: 
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a. A altura, rigidez e quantidade das cerdas nas escovas deverão permitir limpeza eficiente 


das superfícies. As escovas deverão ser adequadas para as seguintes necessidades, mas 
não limitadas a estas: 


• Bores de produção e anular em: com capacidade para limpar ao mesmo tempo a área de 
vedação do bore e o topo para o seal-test; 


• Bores de produção e anular em outras interfaces (Tree manifold, MLF); 


• Couplers hidráulicos; 


• Região abaixo da área de vedação em TCAPs; 


b. Possuir dimensões e formatos conforme tabela abaixo. 


Formato da escova Diâmetro(s) externo(s) Comprimento 
Circular com cerdas axiais 1”, 2”, 4” e 5” N/A 
Cônicas com cerdas radiais 1”, 2”, 4” e 5” N/A 
Copo com cerdas trançadas 1”, 2”, 4” e 5” N/A 
Circular com cerdas radiais 4” 1” 
Circular com cerdas radiais 6” 2” 
Circular com cerdas radiais 8” 2” 
Circular com cerdas radiais 12” 2” 
Cilíndrica com cerdas radiais 2” 4” 
Cilíndrica com cerdas radiais 4” 8” 


Nota: alternativamente, a CONTRATADA poderá utilizar outros modelos de escovas que 
julgar mais eficientes para limpar as interfaces especificadas na alínea “a”. Neste caso, ela 
deverá submeter sua proposta para aprovação da PETROBRAS. 


c. Simultaneamente à limpeza com as escovas, deverá ser possível realizar a injeção de 
produtos químicos na área que está sendo limpa. Para isso, deve ser previsto um tanque de, 
no mínimo, 30ℓ. 


5.2.10.2. Realizar limpeza com escova rotativa hidráulica para Sistema de Cabeça de Poço 
Submarino (SCPS), permitindo a limpeza simultânea da área de vedação da luva da BAP e 
a área de vedação dos anéis VX e VT, com Tubing Hanger instalado ou não. Deverá ser 
possível desacoplar a parte relativa à limpeza da luva, da parte relativa da limpeza do anel 
VX. Deverão ser fornecidas ferramentas para os diâmetros de 16 ¾’’ e 18 ¾’’. As cerdas da 
escova deverão ser de nylon; 


5.2.10.3. Realizar limpeza de estruturas submarinas com pistola que opere pelo princípio de 
cavitação (caviblaster). 


 
 


5.2.11. MANUSEIO DE CARGAS 
 


5.2.11.1. Realizar lançamento, recolhimento e movimentação de cargas no convés, na massa 
d´água e no leito marinho, atendendo no mínimo aos seguintes requisitos: 


a. Capacidade mínima para cargas de 3 ton SWL na profundidade de 3.000 m; 


Nota 1: em profundidades inferiores a 3.000 m, a carga SWL máxima será a definida nas 
curvas do equipamento de lançamento/recolhimento; 


Nota 2: caso o sistema de movimentação de cargas possua capacidade para cargas 
superiores à carga mínima especificada, esta capacidade deverá ser integralmente 
disponibilizada para uso da PETROBRAS; 
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Nota 3: a CONTRATADA não poderá fazer substituições em elementos que alterem as 
características do sistema de movimentação de cargas sem autorização prévia da 
PETROBRAS; 


b. LDA de operação: até 3.000m (três mil metros); 


c. O envelope de carga a ser movimentado, lançado ou recolhido pela embarcação: 6m x 6m x 
15m (comprimento x largura x altura, não necessariamente nessa ordem); 


Nota 1: no envelope acima, não estão sendo consideradas a lingada e a margem de 
segurança para a movimentação. Estes deverão ser definidos pela CONTRATADA; 


Nota 2: caso o sistema de movimentação de cargas possua capacidade para um envelope 
de carga com dimensões superiores à especificada, esta capacidade deverá ser integralmente 
disponibilizada para uso da PETROBRAS; 


Nota 3: as cargas citadas nas alíneas “a” e “c” poderão ser manuseadas a partir de qualquer 
ponto da área livre de convés, especificada no subitem 5.2.11.6; 


d. Velocidade média de descida e subida superior a 40 m/min (trinta metros por minuto); 


e. Compensação ativa de arfagem (AHC - active heave compensation); 


Nota 1: o sistema de compensação ativa de heave deverá compensar os movimentos verticais 
da embarcação, de forma contínua, em 90% (noventa por cento), por pelo menos por 1 hora; 


Nota 2: as condições ambientais limites para operação do sistema de compensação ativa de 
heave (altura significativa de onda e período de onda) devem ser idênticas às estabelecidas 
para a operação do ROV; 


f. Possuir controle de tensão no içamento, para retirada de equipamentos submarinos; 


g. Fornecer flutuadores para uso nas operações submarinas, nas seguintes quantidades e 
capacidades de empuxo na água do mar: 3 de 20kgf, 3 de 100kgf e 1 de 300kgf; 


h. Fornecer 1 peso morto de 1.500kgf para uso nas operações submarinas; 


5.2.11.2. Realizar transbordo de cargas em áreas portuárias ou entre embarcações (operações 
ship-to-ship), atendendo no mínimo aos seguintes requisitos:  


a. Cargas de, no mínimo, 3 ton (três toneladas) SWL, a um raio mínimo de alcance da lança de 
10m (dez metros) contados a partir da borda da embarcação; 


b. Operar com contêineres de materiais ou rancho e outros equipamentos com dimensões de 
6,0m x 3,0m x 3,0m (largura x comprimento x altura); 


c. Capacidade de elevar a carga para estiva no navio de supply até uma altura mínima de 6m 
(seis metros), a partir da linha d’água até face inferior da carga a ser transportada, e manuseá-
la até a área de convés requerida nesta ET; 


5.2.11.3. Fica a critério da CONTRATADA a escolha entre disponibilizar um único sistema para 
atender aos itens 5.2.11.1 e 5.2.11.2 ou disponibilizar sistemas separados; 


5.2.11.4. Neutralizar qualquer possível rotação da carga induzida pela torção do cabo; 
5.2.11.5. Gerar e armazenar a curva Peso aparente x Profundidade para todas as cargas 


movimentadas. A CONTRATADA deverá fornecer essas curvas sempre que solicitado pela 
PETROBRAS; 
Nota: o valor instantâneo da carga manuseada deve ser reproduzido no sistema de CFTV;  


5.2.11.6. Disponibilizar área livre, contínua e no mesmo plano horizontal do convés, com no 
mínimo 250 m², exclusiva para armazenamento, operação e movimentação de 
equipamentos da PETROBRAS e/ou de terceiros a seu serviço; 
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Nota 1: a resistência mínima do piso nessa área não deverá ser inferior a 5 t/m² (cinco 
toneladas por metro quadrado); 


Nota 2: Caso a embarcação possua área livre de convés superior à mínima especificada 
neste subitem, toda essa área deverá ser disponibilizada para uso da PETROBRAS; 


5.2.11.7. Disponibilizar uma segunda área, fechada e restrita, para estocagem de materiais e 
equipamentos da PETROBRAS ou de terceiros a seu serviço, nas dimensões mínimas de 
2,5m x 2,5m x 2,0m (comprimento x largura x altura); 


5.2.11.8. Projetar e executar a peação de quaisquer equipamentos da PETROBRAS ou de 
terceiros a seu serviço, seja por meio de amarração com cabos e cintas ou por meio de 
soldagem no convés. A PETROBRAS fornecerá os dados (peso e dimensões) dos 
equipamentos com antecedência mínima de 14 dias; 


5.2.11.9. Elaborar plano de rigging para operações que envolvam movimentações de cargas; 
5.2.11.10. Fornecer todos os acessórios de marinharia necessários à movimentação de cargas, 


com dimensões e capacidades adequadas às cargas envolvidas descritas na alínea “a” 
(incluindo as respectivas notas); 
Nota: deverão ser fornecidas também manilhas e ganchos com travamentos automáticos 
próprios para operação (incluindo abertura e fechamento) pelo ROV; 


5.2.11.11. Fornecer dispositivos magnéticos para içamento de cargas, com manipulação pelo 
ROV, de dimensões apropriadas às necessidades operacionais e com capacidade de até 
3000 kg, aptos a atuar em superfícies ferromagnéticas planas e curvas, como sucatas e 
detritos; 
Nota: este dispositivo deve ser adaptado para ser manuseado pelo ROV, inclusive para servir 
como meio de docagem em superfícies metálicas como o casco de navio e plataformas 
durante a execução de serviços diversos; 


5.2.11.12. Fornecer cesta, sem tampa na face superior, para armazenamento e transporte 
(incluindo içamento e recolhimento até a LDA de operação) de materiais, equipamentos, 
acessórios e sucatas, entre outros, com dimensões mínimas de 2,0m x 2,0m x 1,0m 
(comprimento x largura x altura); 
Nota 1: deverá ser possível ao ROV remover qualquer das paredes frontais dessa cesta para 
ter acesso ao seu conteúdo na profundidade de trabalho; 


Nota 2: o fundo da cesta deverá possuir aberturas para permitir a entrada e saída da água a 
fim de diminuir o arraste hidrodinâmico; 


Nota 3: a cesta deverá ter capacidade para transporte de cargas de até três toneladas (peso 
no ar). 


5.2.11.13. Fornecer material para operações submarinas como flutuadores para equilíbrio de 
cargas até 500kg, poitas que permitam reconexão submarina, ganchos e manilhas operados 
pelo ROV 


 
 


5.2.12. CORTES 
 
Efetuar cortes submarinos, com acionamento hidráulico pelo ROV, de: 


a. Cabos de aço com diâmetro de até 3’’, por guilhotinamento (lâmina); 


b. Estruturas submarinas, estojos, manilhas, cintas de poliéster, cabos de fibra sintética, e 
acessórios em geral, com o uso de discos rotativos (abrasivos e diamantados), no mínimo 
com os seguintes diâmetros: 7’’, 9’’, 12’’, 15’’ e 20’’; 
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5.2.13. HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO 


 
5.2.13.1. Realizar hidrojateamento de alta pressão, permitindo a regulagem e direcionamento do 


jato, com pressão de 210 bar à vazão de 15 ℓ/min. 
 


5.2.13.2. Realizar sucção de sólidos (dragagem), com os seguintes requisitos operacionais 
mínimos:  


a. Capacidade de sucção de sedimentos: 35 ton/h; 


b. Ser capaz de promover a desagregação de particulados e a descompactação do solo para 
melhorar a sucção. O sistema hidrojateamento poderá ser operado simultaneamente à 
dragagem para produzir este efeito; 


c. Todas as linhas hidráulicas e válvulas de acionamento, bem como a pressão e vazão de 
alimentação fornecidas pelo ROV devem permitir a operação na condição de máxima 
potência especificada pelo fabricante. 


 


5.2.14. DETECÇÃO E COLETA DE HIDROCARBONETOS 
 


5.2.14.1. Detectar presença de hidrocarbonetos na água do mar com alcance mínimo de 2 
metros; 


5.2.14.2. Coletar e entregar à PETROBRAS, em recipiente fechado e estanque, com um volume 
mínimo de 1 litro, amostras de materiais sólidos (solo marinho, hidratos, etc) e fluidos 
líquidos e gasosos, a serem coletados pelo ROV na profundidade de trabalho. Exemplos de 
ferramentas desenvolvidas pela PETROBRAS que atendem ao disposto neste item 
encontram-se no Anexo 7.2; 
Nota 1: as amostras poderão conter o gás sulfídrico (H2S), devendo a CONTRATADA possuir 
EPI adequado e detector desse gás para manusear essa amostra a bordo com segurança; 


Nota 2: as amostras deverão ser armazenadas para transporte, em recipientes 
hermeticamente fechados, capazes de garantir que não haverá escape para o meio externo; 


a. Obter todas as licenças e permissões necessárias ao manuseio e transporte desses fluidos 
pela embarcação; 


b. Substituir, durante estadia nos portos, o tanque de armazenamento e transporte utilizado 
na operação, por outro vazio, bem como responsabilizar-se pelo descarte adequado do 
fluido coletado. 


 


5.2.15. OUTRAS TAREFAS 
 


5.2.15.1. Docar o ROV no casco de unidades marítimas, em trechos riser de dutos e em 
equipamentos submarinos sem alça própria para docagem, através do uso de dispositivos 
de fixação magnética, a fim de permitir a realização de operações de limpeza, medição do 
potencial eletroquímico, medição de espessura por ultrassom, inspeção visual, entre outras 
aplicações; 
Nota: a CONTRATADA deverá realizar a limpeza prévia da superfície, nos pontos de contato 
magnético, removendo cracas e incrustações marinhas, a fim de garantir a aderência 
magnética do equipamento e seu uso como ponto de docagem para o ROV; 


5.2.15.2. Fornecer equipamento hidráulico para dissipação de partículas em suspensão, tipo 
thruster de ROV com hélice e handle para manuseio pelo manipulador de 7F do ROV. Um 
dispositivo que atende a essa solicitação é apresentado no Anexo 7.3. 
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6. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TÉCNICOS 


6.1. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 


 
Além dos documentos já exigidos em outras Especificações Técnicas aplicáveis, deverão ser 
entregues pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 dias do início dos testes de 
aceitação, os seguintes documentos: 


a. Curva(s) de Carga do(s) equipamento(s) de movimentação de carga(s), com informações do 
“Safety Work Load” (SWL), mencionando o FAD do projeto, do convés até a máxima LDA de 
operação, informando propriedades do cabo de aço (ou cabo de fibra) destes; 


b. Certificação de todos os equipamentos de movimentação de cargas; 


c. Data sheets de todos os equipamentos e ferramentas de ROV; 


d. Certificados de aferição das ferramentas e instrumentos de medição, tais como: torque 
analyser, medidor de espessura, medidor de potencial eletroquímico, entre outros; 


e. Certificados de todos os acessórios de movimentação de cargas utilizados na prestação dos 
serviços, tais como: ganchos, manilhas, cintas, estropos, entre outros; 


f. Análise hidrodinâmica para lançamento/recolhimento do ROV na água, considerando 
minimamente os seguintes fatores: relação peso/área do ROV, RAO da embarcação, braço 
de alavanca do ponto de lançamento do veículo em relação ao centro de gravidade da 
embarcação, altura de onda e período da onda. 


 


6.2. TESTES DE ACEITAÇÃO 


 


a. Serão realizados testes de aceitação offshore para comprovação do atendimento a todos os 
requisitos apresentados nesta ET, a critério da PETROBRAS; 


b. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fornecimento de todos os materiais 
necessários à realização dos testes de aceitação da embarcação, equipamentos de 
movimentação de cargas, ROVs, ferramentas e demais equipamentos. Materiais tais como, 
mas não limitados a estes: cabos de aço nos diâmetros adequados, poitas, estojos, porcas, 
corpos de prova, inclusive um skid com dimensões (comprimento x largura x altura) idênticas 
às informadas no subitem 5.2.11.1 alínea “c” para teste de lançamento pelo equipamento de 
movimentação de cargas, etc. 
 


7. ANEXOS 


7.1. DE-3000.00-1521-600-PEH-001: sugestão de solução técnica para preparação de pontos 
para medição do potencial eletroquímico (subitem 5.2.6); 


7.2. DE-3000.00-1521-600-PEH-012, DE-3000.00-1521-600-PEH-013 e DE-3000.00-1521-600-
PEH-018: sugestões de soluções técnicas para coleta, armazenamento e transporte 
submarino de resíduos coletados (subitem 5.2.14.2); 


7.3. DE-3000.00-1521-600-PEH-015: sugestão de solução técnica para dissipação de partículas 
em suspensão (subitem 5.2.15.2). 







��������	


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE



�����


����������		��


���
������������ �� ����������!��"� #$%����&�'�� �(����#���)������*


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


�+,-���,
�������.�-,�"���/0����



LEGENDA


"� ,������!�,���������1�/0�������,��"����� ���,�,�
�"�� ���
�/2�"�,�"���,���
� ���"0���������,�,��,�������!��"-


ELETROQUÍMIOCO


Marcelo Figueira Antônio Clemente Marcelo Figueira


12/05/14 - 01          05


DE-3000.00-1521-600-PEH-001


��


�


�!


$


3


�


*


4


%


5


�


��


,���-�$637���%
,���-�$637�%�


� #
#


�8��"�����
�8��"�����


,���-��-�637�*


�


� #


,���-�37��� � #�8��"���3�3


,���-�37�$ � �8��"���3�3 #


��	����9� � ��������	 #


�8��"�����


�8��"����3� #�,���-�$-�6�7���


,���-�$� � �8��
�	� #


,���-��-$637�4� � �8��"����3� #


,���-�
%���$ �


PONTOS PARA MEDIÇÃO DO POTENCIAL 


������:�8� #


������;��9�<���*�� �


����������		��


7��������	7 #


#,���-��-$637�� �


�� �,���-�
%����


�8���=<�;��


������:�8� #


�8��"����3�


�$


�3 >�6�7����� �  ��;?��� #


#�


SOLUÇÃO TECNICA PARA PREPARAÇÃO DE 


�����-���:-��������;�


CRD - 0318


�3


� �


��


"�/0���#�


�� �� �$ �3 �*


�5


�4 �%


��


����


�$


�







��
�


�
��
�
�
	
�


	
�
�
	 �
�


	�
�
�
��
�
�
��


��


������


���
���


��
�


��
�


�����	���


��


�� �� ��


��


��


�


��


 


 


�����	 � 


�!��


��


"�#���	$�#%


�!�


�!�


�!�� ��!��


�!
��


���


�!��


��


&�!�


��


�#��


� ��


'


'


�����	'�'


�!��


06 Espiras 


#�!��


�


�


��


"


�


�����	(�(


�!�


�!��


#�
�


��


��


��


��
"


���


	$�#%#��


#�
�
�	
$�
#%


�
"


��


�� ��


��


��


#���	$�#%


��


�


�!��


"�


�!��


(


(


� �


��	
�(�)"��*��	'��+�	'� ,"��+�	���	-)�-)
�'�'�	'�	-�+)��)��


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


-���./0�	�����	


CRD - 0318


(�)",1�)
�	-�)+�� ��+�	�	-�+)��)��	�����	)�2	3	���4�	�	�	(
5,)�	�	�


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


 6'	 )'"�+�)
�17+'�� )
���
+�"


LEGENDA


��


��


'���	��8�9#��� �� �:�	���	���� �


'���	�!�	�� �:�	"��� �


��


��


(��0�	;�	+�<�	����


�


DE-3000.00-1521-600-PEH-001


Marcelo Figueira Antônio Clemente Marcelo Figueira


13/05/14 - 02          05


��


�&


��


���'�	-)�
�
'�	�	,+
1
=����	(�)�	'�	�,�	(
��1
'�'�


 ����>�����


���


�:�	)?<�;�


0��	>�@


�:�	���	����'���	��8�9#��


�


	"�!�#��


SOLUÇÃO TECNICA PARA PREPARAÇÃO DE 
PONTOS PARA MEDIÇÃO DO POTENCIAL 


ELETROQUÍMIOCO


03


05


09


04


12


�!�


�!�







�
��
��
��


�	


�
�

�



��


��


��




�




��


��
��

� �


��


�



��
��


��
��


�����������


��


�

��




	�
�



	


	��



��



�
�

��
�


�


�
	



�



��
��




��


�



��


��


���������


��


��
�



�
��



��
�



��


����


��



�
�

��
�


����������
��




�
�



���
�����


�



�

�


��
�	




���



��
�	
�


���	�


� �


�
�


� �


���


������� ���!���"��#��"��$���#������% �% ��"�"��"��%�# �� ��&


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


���"��% ����"����$#�'�(������� ��"���$������'�"�"�


CRD. 0318


�� �$'� ���%� #�����#����%�# �� ������	�� �)�*����+��������,$ �����


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


�-"&�� "��#� ��'.#&"��� �����#��


LEGENDA



�



	


��


��



�



�



�



�


�


�


�


�


"/01&������ �23��������



�23��������



�23��������



�43561/3


"/01&�����



"/01&��&������


7���������



DE-3000.00-1521-600-PEH-001


Antônio Clemente Antônio Clemente André Bevilaqua


27/01/16 03          05-


SOLUÇÃO TECNICA PARA PREPARAÇÃO DE 
PONTOS PARA MEDIÇÃO DO POTENCIAL 


ELETROQUÍMIOCO


11


08 07


14


������


���







���


���


��
��
�	


��
�


�
�
�
��


��


�


��


��
��
�


��
��


����
��
��


02


01


���


��������������� ��!�� �"#���!���$��	��	��� � �� ��	�!��%���&


LEGENDA
�!��  ��"���$� '!& ��!����( ") &�"� 


OBSERVAÇÕES


FONTES DE DADOS


REV. DESCRIÇÃO EXEC. APROV.VERIF.DATA


��� ��	���%� ����#!�(�*��$������� ���#������(� � �


CRD. 0318


����#(�����	��!��"��!����	�!��%�����+�����,�-����.����+���/#�����0


CLIENTE


PROPRIEDADE


ÁREA


TÍTULO


PROJETO EXEC. VERIF.


DATA ESCALA FOLHA


Nº:


PETROBRAS


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


���
��%


��
��


 1
2&��������
 1
2&�������


�3���
4�����
�3���
4�����


+
+


��  1
2&��&�����0 �� �3���
4����� +


DE-3000.00-1521-600-PEH-001


Antônio Clemente Antônio Clemente André Bevilaqua


28/01/16 - 04    de   05


SOLUÇÃO TECNICA PARA PREPARAÇÃO DE 
PONTOS PARA MEDIÇÃO DO POTENCIAL 


ELETROQUÍMIOCO


��


��
��
�


�


�
���$���+�


�


�������







��������	�
������������	�������������������������������


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


����������������������
����������������������


CRD. 0318


���	���������������������������������������������������������������


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


� ����	�������!�������
�����	


LEGENDA


DE-3000.00-1521-600-PEH-001


Antônio Clemente Antônio Clemente André Bevilaqua


28/01/16 - 05         05


SOLUÇÃO TECNICA PARA PREPARAÇÃO DE 
PONTOS PARA MEDIÇÃO DO POTENCIAL 


ELETROQUÍMIOCO







SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


FLUIDOS 


1"x3/16"x100mm OU 


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


CRD.0592A


CÓDIGO CRD:


04


05


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01 #3/8"x1,7mx1,7m 4


API 5L Gr.B


PROPRIEDADE


CLIENTE


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


(MINI CAMPÂNULA)


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


01/06/18 - 01          05


02


03


1


AÇO ASTM-A36 -


SOLUÇÃO PARA COLETA DE 


OUTRA EM ESTOQUE


#1/2"x120x120


6


5


AÇO 1020


AÇO ASTM-A36


DE-3000.00-1521-600-PEH-012


CANTONEIRA 


TUBO Ø1.1/2"x
SCH 80x2,25m


4


 90 


 9,53 


 117 


 1
40


0 


 450 


 6,35 


 140 


 7° 
 83  4


20
 


 1
04


 


 204 
 181 


 227 
 204 


 1
70


0 


 170 


 227 


 56° 


2


3


SOLDAR TODOS OS CANTOS ENTRE CHAPAS
DA CAMPÃNULA, SEGURANDO A QUALIDADE
DA SOLDA.


3


 1
2,


70
 


 120 


 120 


 120 
 120 


1


 1
70


0 


 1700 







 3
62


 


 96 


 65 


 32,50 


 5
7 


 1
14


 


 
16,50(4X) 


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.
SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE
FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01 -


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


01/06/18 - 02          05


02


03


Ø2"xSCH40x1600


2


2


AÇO ASTM-A36


API-5L


#1/2x440x260


(EM ESTOQUE)


PESO APROX.=484 Kg


CÓDIGO CRD:


CRD.0592A


DE-3000.00-1521-600-PEH-012


SOLUÇÃO PARA COLETA DE 
FLUIDOS 


(MINI CAMPÂNULA)


 250 


 12,70 


2


1


SIMÉTRICO


 5
61


 


 693 


 395 


 260 


 4
40


 


 90° 


 1
50


 


 2000 


 100 


 125 


 50 


 6,35 







 2160 


 126 


 1750 


 1
75


0 


 500(4X) 


 5
00


 


 2160 


 1660 


 120 


 2
0 


 60 


 6
0  1
20


 


1


2


5


3


4


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.
SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE
FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01 -


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


01/06/18 - 03          05


02


03


Ø2"xSCH40x9m


4


1


AÇO ASTM-A36


API-5L


#1/2x120x120


(EM ESTOQUE)


PESO APROX.=352 Kg


04


05


AÇO 1020
CANTONEIRA 


3"x3/8"x7m 
(EM ESTOQUE)


AÇO ASTM-A36


AÇO ASTM-A36


#1/2x218x126


#1/2x500x2200


1


2


12


SOLDAR TODOS OS TUBOS E 
CANTONEIRAS E CHAPAS


CÓDIGO CRD:


CRD.0592A


DE-3000.00-1521-600-PEH-012


SOLUÇÃO PARA COLETA DE 
FLUIDOS 


(BASE C/ PERNAS)


06 #1/2x300x300 2 AÇO ASTM-A36


3 A 120º


 1
50


0 


 1750 


 7
6,


20
 


 60,30 


 1660  30° 


 2
18


 


 300 


 4
5°


 







BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.
SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE
FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01 -


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


01/06/18 - 04          05


02


03


CAMPÂNULA


1


1


FOLHA3de4


FOLHA 2de4


BASE


PESO APROX.=836 Kg


04


PARAFUSO C/C
SEXTAVADA 5/8"x60mm


PORCA E ARRUELA 5/8"


4


4


COMERCIAL


COMERCIAL


CÓDIGO CRD:
CRD.0592A


DE-3000.00-1521-600-PEH-012


SOLUÇÃO PARA COLETA DE 
FLUIDOS 


(MINI CAMPÂNULA + BASE)


ANÔDO


HOT STAB (PADRÃO CRD)
ALTA VAZÃO


HOT STAB
(PADRÃO PETROBRAS)


1


2


VÁLVULA DE ESFERA


04


03


 1
50


0 
 1


40
0 


D D


SEÇÃO D-D
ESCALA 1 : 20







CANTONEIRA 01 - 10 LITROS OU 0,01 m³


CANTONEIRA 02 - 40 LITROS OU 0,04 m³


CANTONEIRA 03 - 120 LITROS OU 0,12 m³


CANTONEIRA 04 - 220 LITROS OU 0,22 m³


CANTONEIRA 05 - 360 LITROS OU 0,36 m³


CANTONEIRA 06 - 600 LITROS OU 0,60 m³


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.
SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE
FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


-


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


01/06/18 - 05          05


CÓDIGO CRD:
CRD.0592A


DE-3000.00-1521-600-PEH-012


SOLUÇÃO PARA COLETA DE 
FLUIDOS 


(VOLUME DE ÓLEO)







Aço SAE 1020 -


CRD. 0707


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


REV. DESCRIÇÃO EXEC.


Ø7/8"x4210


APROV.VERIF.DATA


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


CLIENTE


PROPRIEDADE


ÁREA


TÍTULO


PROJETO EXEC. VERIF.


DATA ESCALA FOLHA
DE


Nº:


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


BACIA DE CAMPOS


PETROBRAS


LEGENDA


ITEM  DESCRIÇÃO QT. MATERIAL CÓD.CRD


OBSERVAÇÕES


FONTES DE DADOS


Antônio Clemente André Bevilaqua


-03/05/18


Antônio Clemente


01 04#1/4"x1200x2000 Aço ASTM A 36


DE-3000.00-1521-600-PEH-013


  01          05    


-


02 -02 Cantoneira 2"x2"x3050 Aço Carbono


- Volume da proteção: 1,73 Metros Cúbicos


03


04Cantoneira 2"x2"x230


-Aço Carbono


04


04#5/8"x102x382


-


05


02#1/4"x2"x2950


Aço ASTM A 36


06


06


Aço ASTM A 36


-


-


07 #1/4"x2"x676 -Aço ASTM A 36


Aço Carbono


Cantoneira 2"x2"x2303 02


08 #1/8" 01 Aço ASTM A 36 -


09 Ø1/2"x363 02


02


Aço SAE 1020 -


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


SOLUÇÃO TÉCNICA PARA VAZAMENTO DE 
RESÍDUO DO SHUTTLE TANK


02


 09


 10


DETALHE U
ESCALA 1 : 10


 08


 03


05


04 


01


 03


U







06
07


 02


 03 


05


01
 04 


Cantoneira 2"x2"x3050 Aço Carbono02


REV. DESCRIÇÃO EXEC. APROV.


07


- Volume da Proteção: 1,73 Metros Cúbicos


VERIF.DATA


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


CLIENTE


PROPRIEDADE


ÁREA


TÍTULO


PROJETO EXEC. VERIF.


DATA ESCALA FOLHA
DE


Nº:


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


BACIA DE CAMPOS


PETROBRAS


LEGENDA


ITEM  DESCRIÇÃO QT. MATERIAL CÓD.CRD


OBSERVAÇÕES


FONTES DE DADOS


Antônio Clemente André Bevilaqua


-03/05/18


Antônio Clemente


01 04#1/4"x1200x2000


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


RESÍDUO DO SHUTTLE TANK


DE-3000.00-1521-600-PEH-013


  02          05    


-


02


-02


Cantoneira 2"x2"x2303 Aço Carbono03


04


05


06


04


04


02


06


Cantoneira 2"x2"x230 Aço Carbono


-


#5/8"x102x382 Aço ASTM A 36


Aço ASTM A 36


Aço ASTM A 36


#1/4"x2"x2950


#1/4"x2"x676


Aço ASTM A 36


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


SOLUÇÃO TÉCNICA PARA VAZAMENTO DE 


CRD. 0707







 15°-2º  15°-2
 


 2
1


° 


3,2


01


05


 2400LARGURA MÁXIMA 


 2
5


0
 


-


CRD. 0707


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


REV. DESCRIÇÃO EXEC. APROV.


Aço ASTM A 3604


VERIF.DATA


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


CLIENTE


PROPRIEDADE


ÁREA


TÍTULO


PROJETO EXEC. VERIF.


DATA ESCALA FOLHA
DE


Nº:


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


BACIA DE CAMPOS


PETROBRAS


LEGENDA


ITEM  DESCRIÇÃO QT. MATERIAL CÓD.CRD


OBSERVAÇÕES


FONTES DE DADOS


Antônio Clemente André Bevilaqua


-03/05/18


Antônio Clemente


01 04#1/4"x1,20x2,0 Aço ASTM A 36


DE-3000.00-1521-600-PEH-013


  03          05   


-


- VOLUME: 1,73 Metros Cubicos


05 #5/8"x102x382


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


SOLUÇAO TÉCNICA PARA VAZAMENTO DE 
RESÍDUO DO SHUTTLE TANK


 3
1


4
7


,1
2


  


 3
0


0
0


 


 2
9


1
,6


 


 3
3


0
 


 3
8


0
 


 100 


 R50 
A


A


SEÇÃO A-A
ESCALA 1 : 5


 5/8" 


 
4


0
 







 1
5
° 


 1
5
° 


 1
5° 


02


 2302,58 


 2
" 


 2
1


6
 


Cant. 2"x2"x2303


CRD. 0707


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


REV. DESCRIÇÃO EXEC. APROV.


02 Aço Carbono


VERIF.DATA


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


CLIENTE


PROPRIEDADE


ÁREA


TÍTULO


PROJETO EXEC. VERIF.


DATA ESCALA FOLHA
DE


Nº:


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


BACIA DE CAMPOS


PETROBRAS


LEGENDA


ITEM  DESCRIÇÃO QT. MATERIAL CÓD.CRD


OBSERVAÇÕES


FONTES DE DADOS


Antônio Clemente André Bevilaqua


-03/05/18


Antônio Clemente


02 02Cant. 2"x2"x3050 Aço Carbono


DE-3000.00-1521-600-PEH-013


  04          05   


-


- VOLUME: 1,31 Metros Cubicos


04


02#1/4"x2"x2950 Aço ASTM A 36


07 #1/4"x2"x676 06 Aço ASTM A 36


-


-


-


Aço Carbono


03


Cant. 2"x2"x230 04


-


06


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


SOLUÇÃO TÉCNICA PARA VAZAMENTO DE 
RESÍDUO DO SHUTTLE TANK


 7
3


7
 


 800 


 1/4" 


 1
4


7
4


 


 2289,88 (AJUSTAR NA PROTEÇÃO. "VER CONJUNTO") 


 400 


 1/4" 


 3
0


4
9


,6
6


 


 7
3


7
 


03


06


04


07


02


 2
" 


 2" 


 1/4" 







 20°  20° 


 306,35 


 40° 


08


09


10


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


RESÍDUO DO SHUTTLE TANK


#1/8"x250x52008D


REV. DESCRIÇÃO EXEC.


CRD. 0707


Aço SAE 1020


APROV.VERIF.DATA


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


CLIENTE


PROPRIEDADE


ÁREA


TÍTULO


PROJETO EXEC. VERIF.


DATA ESCALA FOLHA
DE


Nº:


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


BACIA DE CAMPOS


PETROBRAS


LEGENDA


ITEM  DESCRIÇÃO QT. MATERIAL CÓD.CRD


OBSERVAÇÕES


FONTES DE DADOS


Antônio Clemente André Bevilaqua


-05/05/18


Antônio Clemente


08A 02#1/8"x300x520 Aço ASTM A 36


DE-3000.00-1521-600-PEH-013


  05          05   


-


- VOLUME: 0,04 Metros Cubicos


09


02


-


-


-


Aço SAE 1020Ø1/2"x363 02


10


0208B
08C


#1/8"x307x320
#1/8"x300x307 01 Aço ASTM A 36


Aço ASTM A 36 -


Ø7/8"x42


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


SOLUÇÃO TÉCNICA PARA VAZAMENTO DE 


01


 3
0


0
 


 300 


 50 


 120 


 50 


 8
0


 


 
1


/2
" 


 R10 


 
2


2
 


U


U


SEÇÃO U-U
ESCALA 1 : 1


 40 


  1x45


 
1


2
,8


0
+


0
,1


 







 250 
 330,00 


 330,00 


 160 


 350,00 


PONTO DE DOCAGEM PARA ROV


29 AÇO ASTM A 36CHAPA#1/4"x1025x55


BACIA DE CAMPOS


Ø2" C/ PORCA E ARRUELA


SEXTAVA 1"-8UN-1.3/4"


S


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRA


O


ÁREA


EXEC.


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


8 COMERCIAL


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃO


TÍTUL


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


CRD
MATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


REV.


OBSERVAÇÕES


CÓD. 


EXTR. ROSCA NPT 2


LEGENDA


PROJETO


PROPRIEDADE


01          06


DE-3000.00-1521-600-PEH-018


 (SHUTTLE TANK DE 3m³)


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


24/07/18 -


CLIENTE


01 INOX -


SOLUÇÃO TÉCNICA PARA COLETA, 


ÁREA DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA=27,5m²


02


03


04


05


06


07


08


VÁLVULA ESF. Ø3" 


ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 


09


10


TOTAL: 4140 Kg


(RECEPTÁCULO)
HOT STAB 


EXTR. CHANFRADA
TUBO Ø3"SCH80 


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


SUBMARINO DE RESÍDUOS COLETADOS:


MORTO) 620 Kg + (6 CILINDROS) 1320 Kg


CANTONEIRA 2"x1/4"x270


2


1


1


3


1


1


1


1


2


EXTR. CHANFRADA


TUBO Ø3"SCH80 UMA EXTR.


Ø3" C/ PORCA E ARRUELA


COMPR.=170


ASTM A234


SAE 1020 GALV.


11


12


13


14


1


2


INOX


(ALTA VAZÃO)


1


1


(ASTM106 Gr.B)


EXTR. ROSCA NPT


TUBO Ø3"SCH80 UMA EXTR.


VÁLVULA ESF. Ø2" 


 NPT E OUTRACHANFRADA


 NPT E OUTRACHANFRADA


SAE 1020 GALV.


TUBO Ø2"SCH80 UMA EXTR.


TUBO Ø2"SCH80 UMA EXTR.


 NPT E OUTRACHANFRADA


EXTR. CHANFRADA ASTM A234
CURVA 90ºRL Ø2"SCH80 


EXTR. CHANFRADA
TUBO Ø2"SCH80 


EXTR. CHANFRADA
TUBO Ø2"SCH80 


COMPR.=250
(ASTM106 Gr.B)


COMPR.=1050
(ASTM106 Gr.B)


COMPR.=600
(ASTM106 Gr.B)


COMPR.=1755
(ASTM106 Gr.B)


COMPR.=780


(ASTM106 Gr.B)


 NPT E OUTRACHANFRADA


(ASTM106 Gr.B)


COMPR.=270


TUBO Ø3"SCH80 UMA EXTR.
COMPR.=17015 1


(ASTM106 Gr.B)


(RECEPTÁCULO)


CHECK VALVE


16


17


HOT STAB 
PETROBRAS2


2


PADRÃO 


-----


18 MANÔMETRO
C/ GLICERINA


19 CHAPA#1"xØ2m
PESO MORTO


1 AÇO ASTM A 36


20


21


4


1


AÇO ASTM A 36


AÇO ASTM A 36


CHAPA#1"x300x160
CHAPA#1"x300x300


CHAPA#1/2"x100x255
CHAPA#1/2"x140x100 2


8


CRD.719


0 A 100 PSI 1 COMPENSADO 


2"x1/8"x400mm AÇO AISI 10201


23


24


CHICANA 3


2


FOLHA 4de5


FOLHA 5de5FILTRO DE ÓLEO


25 ANODO 2"x100x100


CÓDIGO CRD:


CURVA 90ºRL Ø3"SCH80 


 NPT E OUTRACHANFRADA


GRAMPO TIPO U P/ TUBO 


CANTONEIRA 2"x1/4"x230


26


27


22
CANTONEIRA 


28


CILINDRO P/ ETANOL


PARAFUSO C/C 


13 FIOS - 1.1/4"


COMERCIAL


COMERCIAL


FOLHA 6de66


6


24


PESO APROX.= 2200 Kg.+LASTRO (PESO 


GRAMPO TIPO U P/ TUBO 


PARAFUSO ALLEN 1/2"-


4


VÁLVULA - C


28


7


1


4


6


5


5


27


 R.1000,00 


 R.100,00 


PROTEÇÃO P/


DA EMPILHADEIRA


MANÔMETRO


CAIXA P/ GARFO


10


2


9


12


14


11


VÁLVULA - D


13


INSTALAR
MANÔMETRO


19


25


22


 1525 


 250,00 


 265,00 


  


 1
50


,0
0 


 90,00 


 2
5,


40
 


 1
60


,0
0 


 120,00 


29


 300,00 


 180,00 


 1025  8
25


 


 1
29


 


 1525 


 2
44


 


 120,00  5
5,


00
 


2


15


8


VÁLVULA - A


1


3


VÁLVULA - B


26


SIMULANDO A LINGADA


17


16


20


24


18


25


21


 2
80


 


 255 


 250,00 


 12,70 


23







 
15


82
 


--


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


---


---


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


2"x1/4"x16m 1 AÇO AISI 1020 -


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


24/07/18 - 02          06


02


03


04


05


06


07


CANTONEIRA 


#1/2"x1525x1000
CHAPA 


#1/2"x1525x700
CHAPA 


#1/2"x400x400
CHAPA 


3,60m


4


8


2


1


--


AÇO ASTM-A36


API 5L - Gr.B


AÇO ASTM-A36


AÇO ASTM-A36


---


CÓDIGO CRD:
CRD.719


DE-3000.00-1521-600-PEH-018


TUBO Ø6" SCH80x


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


 (SHUTTLE TANK DE 3m³)


SOLUÇÃO TÉCNICA PARA COLETA, 
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 


SUBMARINO DE RESÍDUOS COLETADOS:


---


1


 1500,00  1500,00 
 1


00
0,


00
 


 50,80 


 50,80 


2


3


5


ARMAÇÃO


4


 1525  1525 


 1
00


0,
00


 


 12,70 


 112° 


 400,00 


 112° 


 25° 


 12,70 


 1
2,


70
 


 6
72


 


 12,70 


 7
67


 


 1
2,


70
 


 
168,30 


 2
31


0 


 400,00 


60,30 


 


 4
00


,0
0 


OBS.: SOLDAR TODAS AS CHAPAS E TUBOS DO TANQUE
GARANTINDO A QUALIDADE DA SOLDA E A ESTANQUEIDADE
DO MESMO.







 3
08


 


 25° 


 30° 


 2
89


 


 617 
 20 


 231 


 8
0,


00
 


 30°  30° 


 1
40


,0
0 


 30° 


 1
87


,5
0 


 45° 


12


2


1


6


4


3


10


11


5


DETALHE E
ESCALA 1 : 10


 230,00 


 65,00 


19,05  


 
28


0,
00


 


 2
0,


00
 


 32,50 


 1
14


,0
0 


 5
7,


00
 


 
16


,5
0(


4X
) 


96,00  


 1
00


,0
0 


DETALHE R
ESCALA 1 : 12


 16,50 (8x) 


 180,00 


 8
2,


00
 


 8
2,


00
 


 5
7,


00
 


 32,50 


 1
14


,0
0 


96,00 (2x)  


 65,00 


 360,00 


14


8


6 15


SEÇÃO D-D


60,30 


 8
82


,7
0 


60
,3


0 


 200,00 


 67 


 


88,90 


 1
70


,0
0 


 


 7
 


 400,00 


 3
00


,0
0 


60
,3


0 
 


 450,00 


 17 


 


 284 


SEÇÃO C-C


 1
84


 


 2
5,


40
 


 214 


T T


9


16


 200,00 


 498 


 2
91


 


 1
25


,4
0 


 780 


 12,70 


 8
2,


00
 


 3
01


 
 3


4°
  1


80
,0


0 


 2
56


 


7


13


 37,50 


 7
49


 


 270,00 


12,70  


 105,00 


 R60,00 
 


44,45 


SEÇÃO T-T


ROSCA 1/2"-13 FIOS (12X)
CENTRO DA CHAPA


 1
22


5,
40


 


 2
81


 


 1
00


,0
0 


 1
97


,7
0 


 8
0,


00
 


 2
95


,0
0 


 8
0,


00
 


 2
95


,0
0 


 8
0,


00
 


 220,00 


 1
50


 


 2
20


,0
0 


 1
15


,0
0 


 1
50


,0
0 


 1
15


,0
0 


 2
81


 


DO MESMO.


NOTA:FAZER A FURAÇÃO DAS CANTONEIRAS
USANDO OS GRAMPOS U COMO REFERÊNCIA.


OBS.: SOLDAR TODAS AS CHAPAS E TUBOS DO TANQUE
GARANTINDO A QUALIDADE DA SOLDA E A ESTANQUEIDADE


VISTA DO OLHAL


02


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


CHAPA 
#1"x235x140


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


SCH80x1,20m
01 API 5L - Gr.B -


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


24/07/18 - 03          06


02


03


04


05


06


07


TUBO Ø2" 


#1/2"x300x300


BARRA Ø3/4"x260


TUBO Ø3"xSCH80


TUBO Ø2"xSCH80


CHAPA 


2"x1/4"x270


01


03


--


--


01


AÇO ASTM A-36


AÇO AISI 1020


API 5L - Gr.B


API 5L - Gr.B


AÇO AISI 1020


08 TUBO Ø3" SCH80 -- API 5L - Gr.B


09


10


11


12


CANTONEIRA 


#1/2"x255x360 AÇO ASTM A-3601
CHAPA 


#1/2"x120x120 AÇO ASTM A-3602
CHAPA 


SCH80x120 API 5L - Gr.B01
TUBO Ø1.1/2" 


Ø1.1/2"xSCH 80 01 ASTM A234


13


CURVA 90 


#1/2"x310x160 08 AÇO ASTM A-36


CÓDIGO CRD:
CRD.719


DE-3000.00-1521-600-PEH-018


CHAPA 


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


CHAPA 


 (SHUTTLE TANK DE 3m³)
SUBMARINO DE RESÍDUOS COLETADOS:


#1"x1225x350 AÇO ASTM A-3604


14


15


16


AÇO ASTM A-36


AÇO ASTM A-36


AÇO ASTM A-36


CHAPA 


ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 


02


04


04


02


#1/2"x620x180


SOLUÇÃO TÉCNICA PARA COLETA, 


CHAPA #1"x300x300
#1"x150x250
#1"x250x180


 1
2,


70
 


 1
22


5,
40


 


 1
00


,0
0 


 9
87


,7
0 


 2
37


,7
0 


 RO
SC


A
 1"8U


N
 


 6
12


,7
0 


 300,00 


 3
00


,0
0 


 4
5°


 


 30,00x45º 


 2
60


,0
0 


 100,00 


 3
0,


00
 


 350,00 


C
C


D


D







BARRA Ø2"x1/4"


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


 (SHUTTLE TANK DE 3m³-CHICANA)


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01 03 -


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


24/07/18 - 04          06


02


03


04


BARRA Ø1/2"x600


21


AÇO AISI 1020


CÓDIGO CRD:
CRD.719


DE-3000.00-1521-600-PEH-018


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


SOLUÇÃO TÉCNICA PARA COLETA, 
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 


SUBMARINO DE RESÍDUOS COLETADOS:


AÇO AISI 1020


SOLDAR


SOLDAR


 90  90 


 5
0 


 5
00


 


 43 


 43  6,35 


 
12


,7
0 


 600,00 


 6,35 


 
49


,2
2 


2


1


SOLDAR







 
26


,0
0 


SUBMARINO DE RESÍDUOS COLETADOS:


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


AÇO AISI 102001


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01 01 -


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


24/07/18 - 05          06


02


03


04


CHAPA #1/4"xØ60


BARRA Ø2.1/2"x205


01


01 AÇO ASTM A-36


AÇO AISI 1020


CÓDIGO CRD:
CRD.719


DE-3000.00-1521-600-PEH-018


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


BARRA Ø1"x45


 (SHUTTLE TANK DE 3m³-FILTRO)


BARRA Ø2.1/2"x20 AÇO AISI 1020


BARRA Ø5/8"x200 02 AÇO AISI 1020


05


SOLUÇÃO TÉCNICA PARA COLETA, 
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 


FABRICAR DOIS FILTROS, DEIXAR
UM RESERVA NO BARCO.


4


1


2
5


3


SOLDAR


FURAÇÃO IGUAL
DA TAMPA


TAMPA


N N


 60° 


31
,0


0 
 


20
,0


0 
 


3,
18


 (2
4X


) 


 


15
,0


0 


6,35 


 


 30° 


 


 1
2,


70
 


 R
8,


00
 


SEÇÃO N-N


ROSCA 2"NPT


MANTA BRANCA
ABSORVENTE


SOLDAR


*COMPRIMENTO DE ROSCA
SERÁ MESMO DA VÁLVULA.


15,88  2
00


,0
0 


 6
,3


5 


 1
2,


70
 


44,80  


 38,10 


60,30 


 48 


 8
6 


 


 


 *
 


SOLDAR


16,00 


 M50x3 


 1
2,


70
  1


7,
30


 


 1,75X45º 


 6,35 


 


 8
,0


0 







Q


Q


PROJETAR O CILINDRO QUE SERÁ UTILIZADO 


BACIA DE CAMPOS


E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


PARA INJETAR ETANOL DENTRO DO TANQUE.


O CILINDRO HIDRÁULICO PODERÁ RECEBER 


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01 -- -


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


24/07/18 - 06          06


02


03


04


---


---


--


-- --


--


CÓDIGO CRD:
CRD.719


DE-3000.00-1521-600-PEH-018


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


MODIFICAÇÕES CONFORME O FORNECEDOR 


 (SHUTTLE TANK DE 3m³-CILINDRO DUPLA AÇÃO)


--- --


--- -- --


05 --- -- --


DE RESÍDUOS COLETADOS:
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE SUBMARINO 


MANTER A DUREZA DO MESMO.
RECEBER CAMADA SUPERFICIAL DE CROMO E 
HASTE E A CAMISA DO CILINDRO DEVEM 


SOLUÇÃO TÉCNICA PARA COLETA, 


PROJETO, INFORMANDO AS MUDANÇAS FEITAS. 
ACHAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO 


ESSE DESENHO É SOMENTE COMO
ESBOÇO, O FORNECEDOR DEVERÁ


NOTA: PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO
CILINDRO DUPLA AÇÃO = 3000 PSI.


SEÇÃO Q-Q


DEVERÁ TER CAPACIDADE DE 50 LITROS
OU VOLUME 0,05m³ 


 860 


32
3,


80
 (


12
")


 
 


 700,00 







M12x60


PARAF. ALLEN C/C 


:


BACIA DE CAMPOS


SUB/OPSUB/MIS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PARAF. ALLEN C/C 


AÇO  INOX A 316


FOLHA 2de4 -


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01 ADAPTADOR 1


PESO APRÓX. = 24 Kg COM MOTOR


PROPRIEDADE


CLIENTE


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


(VENTILADOR HIDRÁULICO PARA ROV)


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


26/02/18 - 01          04


02


03


04


HÉLICE


MOTOR DE TRHUSTER


SUPORTE


1


1


1


FOLHA 3de4


EM ESTOQUE


FOLHA 4de4


05


06


DE-3000.00-1521-600-PEH0-15


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


PARTICULAS EM SUSPENSÃO


M8x90


07


08


3 AÇO  INOX A 316


PARAF. ALLEN C/C 


M12x50


PORCA M12


1


4


4


AÇO  INOX A 316


AÇO  INOX A 316


SOLUÇÃO PARA DISSIPAÇÃO DE 


CÓDIGO CRD


CRD.658


4


3


2
1


78


5


6


 
35


2 







 8 A 45° 


 
40


,0
0 


B


B


32,00  


 6,00 


 1
9,


00
 


 R3,00 


 75,00 


55
,0


0 
  


80
,0


0 


 1,00X45º(3X) 


 60,00 


SEÇÃO B-B


 16,00 


 50,00 


13
,0


0 


 M
8x


1.
25


 


 


 14,00 


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


BACIA DE CAMPOS


SUB/OPSUB/MIS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


CÓDIGO CRD


CRD.658


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01 Ø3.1/2"x100 1 AÇO AISI 4140 -


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


26/02/18 - 02          04


DE-3000.00-1521-600-PEH-015


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


:


SOLUÇÃO PARA DISSIPAÇÃO DE 
PARTICULAS EM SUSPENSÃO


(VENTILADOR HIDRÁULICO PARA ROV)







 1
55


 


 20° 


2 3


SEÇÃO E-E


1


80
,0


0 


 80,00 


20
,0


0 
 


13
,0


0 
 


 40,00 
15


,0
0 


 


9,
00


 


 57 


 6
0,


00
 


 3,18 


 


 R
10


,0
0 


 


 8,00 


 135,00 


 R
60


,0
0 


 R60,00 


 R
20


,0
0 


 R
20


,0
0 


 24° 


 8
5 


 3
5 


 155,00 


 1
2,


70
 


 1
00


,0
0 


 
40,00 


E


E


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


BACIA DE CAMPOS


SUB/OPSUB/MIS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


CÓDIGO CRD


CRD.658


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01 Ø3.1/2"x90 1 AÇO AISI 1020 -


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


26/02/18 - 03          04


02


03


#1/8"x170x170


#1/2"x60x60


3


3


AÇO ASTM A36


AÇO ASTM A36


DE-3000.00-1521-600-PEH-015


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


:


SOLUÇÃO PARA DISSIPAÇÃO DE 
PARTICULAS EM SUSPENSÃO


(VENTILADOR HIDRÁULICO PARA ROV)







 4
9 


 184 


 18,50 


19,05 


 


 
19


,0
5 


 4
0°


 


 R40,00 


2


1


3


80,00 


 110,00 


 1
10


,0
0 


 8
2,


00
 


 4
1,


00
 


 82,00 


 41,00 


 


 140,00 


 
13,00 


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS.


BACIA DE CAMPOS


SUB/OPSUB/MIS/CRD


COORDENAÇÃO DE REPARO DE DUTOS


PETROBRAS


Nº:


DE
FOLHAESCALADATA


VERIF.EXEC.PROJETO


TÍTULO


ÁREA


PROPRIEDADE


CLIENTE


CÓDIGO CRD


CRD.658


FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV J ANEXO A - FIGURA A 6


DATA VERIF. APROV.EXEC.DESCRIÇÃOREV.


FONTES DE DADOS


OBSERVAÇÕES


CÓD. CRDMATERIALQT.DESCRIÇÃOITEM


LEGENDA


01 #3/4"x115x115 1 AÇO ASTM A36 -


RAPHAEL RAPHAEL ANDRÉ


26/02/18 - 04          04


02


03


1


1


AÇO AISI 1020


AÇO AISI 1020


Ø3/4"x250


Ø3/4"x140


DE-3000.00-1521-600-PEH-015


SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE


:


SOLUÇÃO PARA DISSIPAÇÃO DE 
PARTICULAS EM SUSPENSÃO


(VENTILADOR HIDRÁULICO PARA ROV)








 
TÍTULO 


DP&T/SUB/ 
OPSUB/SEMB 


VEÍCULOS DE OPERAÇÃO REMOTA DE INTERVENÇÃO 
ROV CLASSE III – TIPO B (0 a 3.000m de LDA) 


 


ÍNDICE DE REVISÕES 


REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS 


0 ORIGINAL  


Participantes: Luiz Antônio de Oliveira Gonçalves (BF91), Antônio Savergnini Neto (U4KW), Guilber Martins 
Gonçalves Veiga (BGU3), João Bernardo da Gama Oberg (UPP3), Diego Sales de Oliveira (T5E8), Rafael 
Baungartner (BF6Z), Samuel Acácio Mattos de Lima (KMCY) 


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
No. 


ET-3000.00-1521-690-P1J-002 
CLIENTE OU 
USUÁRIO E&P 


FOLHA 


1 de 15 
PROGRAMA OU 
PROJETO SISTEMA DE PRODUÇÃO SUBMARINO 


CC 


N/A 
ÁREA OU 
UNIDADE  SEM ESCALA 


 


 ORIGINAL REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F REV. G 


DATA 30/05/2017        


PROJETO PETROBRAS        


EXECUÇÃO         


VERIFICAÇÃO         
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1. INTRODUÇÃO 


1.1 OBJETIVO  


Esta especificação técnica tem por objetivo determinar as características técnicas e 
operacionais mínimas para a definição e escolha de sistemas de Veículos de 
Operação Remota (ROV) para atuar na área de posicionamento e levantamentos 
geodésicos submarinos. 


1.2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 


Os seguintes documentos devem ser utilizados como referência para determinação 
de características específicas não mencionadas nesta Especificação Técnica. 


ET-3000.00-1521-600-PEK-001 – Projeto de Interfaces para Operações com ROV 


IMCA R 004 – Code of Practice for The Safe & Efficient Operation of Remotely 
Operated Vehicles 


1.3 ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES 


Para esta Especificação Técnica, os termos “deve” e “deverá” estão associados a 
uma obrigatoriedade no atendimento ao requisito.  


ANM  Árvore de Natal Molhada 


CG  Centro de Gravidade 


DMA  Desmontagem, Movimentação e Ancoragem 


DOF  Degrees of Freedom – Graus de Liberdade 


DP  Dynamic Positioning System 


DSV  Diver Support Vessel 


DVL  Doppler Velocity Log 


FE  Fundo de Escala 


Fornecedor Empresa qualificada para fornecimento dos sistemas 


HP  Horse Power 


HPU  Hydraulic Power Unit 


INS  Inertial Navigation System 


LDA  Lâmina d’água (relativo à profundidade da superfície até o ponto de 
referência). 


LAOT  Linear Actuator Override Tool  


LOT  Lock Open Tool 
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MBES Multi Beam Echo Sounder 


MCV  Módulo de Conexão Vertical 


PA  Plataforma Auto-elevatória 


PLSV Pipe Laying Support Vessel 


RDO  Relatório Diário de Operações 


ROV  Remotely Operated Vehicle – Veículo Operado Remotamente 


RSV  ROV Support Vessel 


SS  Plataforma Semi-submersível 


SSS  Side Scan Sonar 


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


TDP  Touch Down Point 


TMS  Tether Management System 


2. CARACTERÍSTICAS DO ROV 


Veículo de operação remota do tipo Workclass, com propulsão hidráulica, 
elétrica ou híbrida, com até 8 anos de fabricação, considerando a data de 
realização dos testes de aceitação e com as características operacionais 
básicas listadas no item 2.1. 


2.1 CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS BÁSICAS 


2.1.1 Disponibilidade: 24 horas sem interrupção. 


2.1.2 Profundidade de Trabalho: de 0 a 3.000m de LDA. 


2.1.3 Potência mínima: 150 HP. 


2.1.4 Controle de Lançamento e Recolhimento: TMS (Top Hat ou Gaiola). 


Nota: Durante a vigência do contrato, a PETROBRAS poderá solicitar a conversão 
para “free swimming”. 


2.1.5 Condições ambientais para operação: Conforme descrito na ET de Prestação de 
Serviços. 


2.1.6 A CONTRATADA deverá possuir planos de manutenção preventiva e/ou preditiva 
do ROV que garanta a disponibilidade e continuidade da prestação dos serviços 
contratados. Deve-se incluir o plano de recertificação dos instrumentos, sistemas, 
sensores e estruturas. 
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2.1.7 O ROV deverá ser capaz de operar simultaneamente com hot stab e torque tool, 
sem a necessidade de subida ao convés. 


2.1.8 O ROV deverá ser capaz de executar sequência de operações de override linear 
para abertura de válvula, com ferramenta de acionamento (LAOT) e travamento 
(LOT), sem a necessidade de sua subida ao convés.  


2.2 SISTEMAS DE SUPERFÍCIE 


2.2.1 Guincho e convés:  


� Possuir sistema de compensação ativa de heave; 


� O convés de trabalho deverá ser protegido contra vazamentos de óleo ou outros 
contaminantes para o meio ambiente, possibilitando a retirada controlada destes 
materiais para posterior descarte; 


� Deverá ser controlado remotamente, da sala de controle do ROV, mas também 
possuir console de controle local (secundário, protegido por cabine); 


� Velocidade mínima de subida e descida: 40m/min; 


� Deverá possuir sinais sonoros e luminosos de indicação de operação; 


� Deverá ser garantido um comprimento adequado de cabo armado para operar na 
profundidade máxima de trabalho e manter o registro deste item sempre atualizado 
no RDO; 


� Deve haver recursos para manuseio de cargas de até 1 ton (uma tonelada), bem 
como espaço adequado na plataforma de lançamento do veículo, e também para 
transferência entre o convés e a plataforma de lançamento do veículo. 


2.2.2 Unidade Hidráulica Auxiliar (charge cart) 


Deverá ser disponibilizada uma HPU externa para a operação do circuito 
hidráulico do ROV, visando testes de superfície, sem a necessidade de ligar sua 
própria HPU, evitando problemas de superaquecimento do ROV. Esta HPU 
deverá atender as mesmas especificações de fornecimento e ajuste de pressão 
e vazão da HPU do ROV. 


2.2.3 Sistemas com TMS – Top Hat ou gaiola 


� Capacidade mínima de excursão horizontal do ROV em relação ao TMS de 400m. 


2.2.4 Gravação e Reprodução de Imagens 
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2.2.4.1 O sistema de superfície deverá possuir 2 transmissores UHF (tipo video link) e 
sistema CFTV, para transmissão de qualquer sinal de vídeo gerado pelo sistema 
do ROV e pelo sistema de posicionamento da embarcação com clareza e definição 
que permitam total entendimento e leitura de caracteres disponibilizados na 
imagem, com alcance mínimo de 6.000 m. 


2.2.4.2 Os vídeos deverão ser gravados em qualidade HD, com formato mpeg4 e padrão 
de compressão H.264 ou superior. 


2.2.4.3 Deverá ser disponibilizado, no mínimo, um computador com placa de captura de 
imagens para digitalização e gravação de DVDs e CDs, ou outras mídias indicadas 
pela PETROBRAS, com vídeos legendados e sonorizados, nos formatos *.avi e 
*.mpeg4. 


2.2.4.4 Deverão ser disponibilizados 3 sistemas de gravação de imagens tipo Blu-Ray ou 
DVD em qualidade HD (com mínimo de 1.080 linhas), permitindo sonorização, 
inserção de legendas e edição. O sistema de edição deverá prever a inserção de 
até 8 vídeos independentes para gravação, de qualquer vídeo gerado pelas 
câmeras do ROV (incluindo os dados de sonar). 


2.2.4.5 Deverá ser disponibilizado, armazenado e controlado 1 sistema Black Box por 
sistema de ROV, para gravação das últimas 2.160 (duas mil, cento e sessenta) 
horas de operação do ROV, também considerando a disponibilização das mídias 
necessárias. As imagens gravadas por todas as câmeras deverão ser acessíveis, 
em tempo real, a partir do computador da fiscalização. 


2.2.4.6 As seguintes informações deverão estar presentes em todas as imagens geradas 
pelo ROV: data (no formado dd/mm/aaaa), hora (no formado hh:mm:ss – 24h), 
aproamento, LDA, coordenadas do ROV, número e título da OS. 


2.2.4.7 Todas as imagens obtidas das câmeras devem ser de varredura progressiva (não 
entrelaçado). 


2.2.4.8 Os sistemas de gravação, edição, compressão, inclusão de vídeo overlay, 
distribuição, comutação, etc, não devem provocar alteração perceptível na 
qualidade de imagens. 


2.3 SENSORES DE NAVEGAÇÃO E SISTEMAS DE TELEMETRIA 


O ROV deverá possuir os sensores e sistemas listados abaixo para operação a 
3.000m de LDA. Itens que não apresentarem detalhamento da precisão ou 
características limítrofes poderão ser determinados pelo Fornecedor, para 
avaliação e aprovação da PETROBRAS. 


2.3.1 Profundímetro 


� Do tipo Cristal de Quartzo compensado termicamente com range de operação de 
3.000m. 
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� Acurácia de 0,01% FE.  


� Deve permitir a inserção dos parâmetros de densidade da água, gravidade local e 
pressão atmosférica. 


2.3.2 Perfilador de velocidade do som (CTD/SVP integrados)  


Deverá ser fornecido um instrumento, com dados integrados em tempo real, 
capaz de mensurar: 


� Temperatura com acurácia de ± 0,01ºC. 


� Condutividade com acurácia de ± 0,01mS/cm. 


� Velocidade do som com acurácia de ± 0,02 m/s. 


� Profundidade com acurácia de 0,01% FE. 


2.3.3 DVL 


� Altitude mínima/máxima: 0,5m / 25m. 


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


� Gerar informação de altimetria. 


2.3.4 Sonar 


Imagem colorida de alta resolução com alcance mínimo de varredura de 200m, 
que permita a precisa identificação de um alvo cilíndrico de 180 milímetros de 
diâmetro e 1800 milímetros de altura. 


2.3.5 Sonar de alta resolução de imageamento 


� Sonar de imageamento contínuo, com alcance mínimo de 50 m. 


� Resolução angular horizontal melhor ou igual a 1,0º. 


� Campo de visada mínimo de 100º com resolução de distância de 3,0 cm ou 
superior.  


� Deve gravar os dados coletados, realizar o processamento e gerar mosaico de 
sonar. Será entregue anexo ao relatório de serviço específico. 


� Deve estar integrado ao sistema de posicionamento e permitir operar como 
multifeixe se montado voltado para o solo, gerando dados XYZ pós-processados. 


� Deve gravar os dados coletados, realizar o processamento e gerar batimetria. O 
processamento pode ser realizado onshore. 
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� Para operações de batimetria, a PETROBRAS informará, com antecedência 
mínima de 14 (quatorze) dias, a necessidade e forma de utilização. A 
CONTRATADA deverá disponibilizar os resultados do processamento em até 14 
dias após o desembarque dos dados brutos. 


2.3.6 Mini Transponders 


Deverão ser fornecidos 6 (seis) mini transponders de acordo com as 
especificações técnicas do sistema hidroacústico da embarcação, para 
operação em LDA contratual. 


Nota: a quantidade total de mini transponders será de 6 (seis) unidades mesmo 
quando houver mais de um ROV. 


2.3.7 Subsea Transceiver / Responder 


O ROV deverá ser equipado com interrogação via cabo para o sistema de 
posicionamento SSBL/USBL, LBL e Sparse Array. 


2.3.8 INS 


O ROV deverá possuir sistema de navegação inercial (INS) integrado ao 
sistema de controle do veículo, sensores auxiliares (profundímetro, DVL, 
CTD/SVP, etc) e ao Programa de Integração dos Sensores de Navegação, 
possibilitando a funcionalidade de station-keeping (ou subsea DP), com os 
seguintes parâmetros: 


� Acurácia de medição do Heading: 0,1° da secante da latitude. 


� Máxima deriva de posição em condição estacionária: 2 m/min.  


� Máxima deriva de posição em movimento: 10m/h em velocidades de até 2 nós 
(com correção por DVL e sensor de profundidade). 


� Tempo máximo de calibração: 10 minutos. 


2.3.9 Precisão dos Demais Sistemas de Posicionamento 


� Auto-altitude: ± 30cm.  


� Auto-heading: ± 2°. 


� Auto-depth: ± 30cm. 


� Auto-position: ± 30cm. 


2.3.10 Integração com o sistema de posicionamento da embarcação 
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O sistema de posicionamento do ROV deverá estar integrado ao sistema de 
posicionamento dinâmico da embarcação, de tal forma que permita a operação 
no modo follow sub, isto é, a embarcação movendo em DP utilizando a posição 
do ROV no fundo como referência. 


2.3.11 Sistemas de Emergência  


O ROV deverá possuir luz estroboscópica para localização em caso de 
emergência. 


2.4 ESTRUTURA 


As vigas e perfis que caracterizam a estrutura metálica do ROV deverão ser 
capazes de receber em sua parte inferior (base), frontal, traseira e em ambas as 
laterais, skids de suporte de ferramentas, sensores para levantamento 
hidrográfico (SSS e MBES, p. ex.) ou outros sistemas. 


2.4.1 Payload Máximo para Flutuabilidade 


O sistema de flutuação do ROV deverá ser capaz de suportar até 250 kg 
(submerso) adicionais, sem a incidência de inclinações devido à alteração do 
CG. Os pesos dos sistemas próprios do ROV (incluindo seus manipuladores) 
não deverão reduzir este payload. 


2.4.1.1 Poderão ser adicionados flutuadores adicionais ou lastros, visando controlar a 
inclinação do ROV, em casos específicos a serem definidos. 


2.5 SISTEMAS DE TELE–PRESENÇA 


O ROV deverá possuir um sistema de câmeras de vídeo e luminárias para 
operação em 3.000m de LDA, conforme as seguintes especificações: 


2.5.1 Canais de Vídeo 


Disponibilizar 10 (dez) canais de vídeo com transmissão simultânea. Todos os 
equipamentos deverão ser dimensionados de tal forma que não causem 
degradação ou alteração significativa de qualidade da imagem adquirida pelas 
câmeras. 


2.5.2 Câmeras de Vídeo 


Deverão ser disponibilizadas câmeras de vídeo conforme as seguintes 
configurações, bem como 1 (uma) sobressalente para cada item. 
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2.5.2.1 Sistema pan & tilt: mínimo de 4 sistemas na proa, sendo também considerado um 
na popa (opcional).  


2.5.2.2 Câmera colorida standard com: 


� Resolução mínima: 470 linhas horizontais. 


� Zoom óptico: 18:1. 


� Controle de íris: automático. 


� Sensibilidade luminosa: 0,2 lux. 


� Ajustes por controle manual: zoom e foco. 


2.5.2.3 Câmera colorida HD com: 


� Resolução mínima: 1080 linhas horizontais. 


� Zoom óptico: 10:1. 


� Controle de íris: automático. 


� Sensibilidade luminosa: 0,1 lux. 


� Ajustes por controle manual: zoom e foco. 


2.5.2.4 03 (três) câmeras preto e branco de baixa luminosidade (SIT ou similar) padrão 
CCD com: 


� Resolução mínima: 560 linhas horizontais. 


� Sensibilidade luminosa: 2,0 x 10-4 lux. 


2.5.2.5 Mini câmera colorida para inspeção em espaços restritos com: 


� Resolução mínima: 480 linhas horizontais. 


� Iluminação: própria, por array de leds. 


� Controle de íris: automático ou fixo. 


� Sensibilidade luminosa: 0,3 lux. 


� Ajustes por controle manual: zoom (opcional) e foco. 


� Diâmetro máximo de 40 mm. 


� Haste que permita a inserção da mini câmera no interior de dutos, manifolds, 
painéis, etc, com alcance de até 2m. 


� Sistema de espelhamento em 90º. 
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2.5.2.6 Disposição Básica das Câmeras de Proa e Parte Superior: 


� 1 câmera conforme item 2.5.2.3 montada em sistema pan & tilt. 


� 1 câmera conforme item 2.5.2.2 em posição a ser definida. 


� 1 câmera conforme item 2.5.2.4 na parte superior da proa montada em sistema pan 
& tilt. 


� 2 câmeras conforme item 2.5.2.4 na parte superior, uma em cada lateral do ROV, 
montada em sistema pan & tilt independente, criando uma visão panorâmica de 
180º em conjunto com a câmera frontal (item anterior). 


� 1 câmera conforme item 2.5.2.2 para acompanhamento da inclinação do bullet do 
cabo armado ou tether. 


� 1 mini câmera conforme item 2.5.2.5 no punho do manipulador. 


2.5.2.7 Disposição Básica das Câmeras de Popa: 


� 1 câmera conforme item 2.5.2.2 montada em sistema pan & tilt (opcional) ou em 
posição fixa em local a ser definido. 


2.5.3 Iluminação 


� Mínimo de 50.000 lumens, distribuídos em pelo menos 8 canais independentes, 
distribuídos de forma a minimizar a formação de sombras e reflexos nas imagens 
captadas pelas câmeras do ROV. 


Nota: deverá ser garantida a distribuição adequada da iluminação de acordo com 
as atividades previstas na ET de Prestação de Serviços. 


2.6 SISTEMAS DE MANIPULAÇÃO 


Para a manipulação de ferramentas e objetos, o ROV deverá dispor de 2 
manipuladores hidráulicos de 7 DOF, com as características mínimas 
discriminadas abaixo. 


2.6.1 Manipulador 7 DOF proa-boreste 
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2.6.1.1 Servo-controlado por válvulas hidráulicas proporcionais, em circuito de controle 
fechado (tipo master/slave). 


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


2.6.1.3 Capacidade de levantamento de carga totalmente retraído: 230 kg. 


2.6.1.4 Força mínima de compressão da garra: 450 kgf. 


2.6.1.5 Capacidade mínima de torque do punho: 160 Nm (120 lb.ft). 


2.6.1.6 Garras que deverão ser disponibilizadas: 


� Garra paralela de 152mm. 


� Garra de 3 dedos intermeshing de 152mm. 


� Garra de 4 dedos intermeshing de 152mm. 


2.6.1.7 Mini câmera de vídeo colorida, com iluminação integrada, montada no punho do 
manipulador. 


2.6.1.8 Alcance dos graus de liberdade: 


� Punho com capacidade de giro de 360° contínuos. 


� 240° de alcance da função azimuth. 


� 120° de alcance da função shoulder pitch. 


� 180° de alcance da função wrist pitch. 


� 180° de alcance da função wrist yaw. 


2.6.1.9 Envelope de trabalho para referência especificado na Figura 1. 
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Figura 1 – Envelope de trabalho do manipulador 7 DOF proa-boreste. 


2.6.2 Manipulador 7 DOF proa-bombordo 


2.6.2.1 Servo-controlado (tipo master/slave) ou operado por válvulas hidráulicas atuadas 
por sonelóide (tipo on/off). 


2.6.2.2 Capacidade de levantamento de carga totalmente estendido: 250 kg. 


2.6.2.3 Capacidade de levantamento de carga totalmente retraído: 500 kg. 


2.6.2.4 Força mínima de compressão da garra: 450 kgf. 


2.6.2.5 Capacidade mínima de torque do punho: 160 Nm (120 lb.ft). 


2.6.2.6 Alcance dos graus de liberdade:  


� Punho com capacidade de giro de 360° contínuos. 


� 120° de alcance da função azimuth. 


� 135° de alcance da função shoulder pitch. 


� 120° de alcance da função wrist pitch. 
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� 120° de alcance da função wrist yaw. 


2.6.2.7 Envelope de trabalho para referência especificado na Figura 2. 


 


Figura 2 – Envelope de trabalho do manipulador 7 DOF proa-bombordo. 


2.7 CIRCUITO HIDRÁULICO 


2.7.1 Pressão e vazão hidráulica  


Pressão disponível de 206 bar (3000 psi) e vazão disponível de 150 l/min, com 
ajuste remoto (a partir da cabine de controle) de pressão com escala de ajuste 
de 2 bar, e configuração local (no ROV) de vazão com escala de ajuste de 1 
l/min. 


2.7.2 Válvulas  


10 válvulas de 4 vias e 3 posições (desconsiderando as utilizadas pelos 
manipuladores), todas de centro fechado ou TANDEM, sendo 8 operadas por 
solenóide e 2 proporcionais servo-controladas. Um mínimo de 7 válvulas 
operadas por solenóide devem permitir a operação sem válvula de retenção 
bidirecional. Deverá apresentar ainda válvula do tipo hi-flow, com vazão mínima 
de 70 l/min, a uma pressão de 3.000 psi. Esta deverá ser de atuação 
independente para operação de ferramentas com grande demanda de vazão e 
pressão de alimentação, tais como draga, jateador, ferramentas de corte rotativo 
de grande porte, skids de BOP, etc. 
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2.8 INTERFACES PARA CONEXÃO DE FERRAMENTAS COM 
AQUISIÇÃO DE DADOS 


O ROV deverá possuir no mínimo 3 (três) interfaces para conexão com 
ferramentas da PETROBRAS ou subcontratadas pela mesma. Essas interfaces 
devem dispor, a critério da PETROBRAS, de comunicação serial RS232, RS485 
ou Ethernet, alimentação 12V, 24V ou 48V e 5A (cinco ampéres) de corrente do 
total.  


A PETROBRAS informará com antecedência mínima de 14 (quatorze) dias, 
informando a ferramenta/sensor a ser utilizado, o tipo de alimentação e a 
comunicação. 


Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA as seguintes atribuições: 


2.8.1 Fornecimento de conectores para essas interfaces. 


2.8.2 Fixação das ferramentas/sensores no ROV, com fornecimento de suportes, quando 
necessário. 


2.8.3 Fornecimento de cabos, resina, bem como a emenda ao rabicho das 
ferramentas/sensores. 


2.9 TOOLING SKID 


O ROV deverá possuir tooling skid para montagem de ferramentas e acessórios 
que atenda aos requisitos abaixo: 


2.9.1 Área para montagem de FLOTs. 


2.9.2 Receptáculo de hot stab retrátil, para acoplamento de hot stabs para injeção de 
fluidos (conectado ao sistema de hot stab do ROV) ou potência hidráulica para 
acionamento de ferramentas (conectado ao bloco de válvulas auxiliares). 


2.9.3 Gaveta retrátil hidraulicamente e remotamente na parte frontal para 
armazenamento de ferramentas. O volume mínimo da gaveta deverá ser de 200 ℓ, 
e nenhuma das dimensões poderá ser inferior a: 715mm x 800mm x 350mm (larg. 
x comp. x alt.). A gaveta deverá possuir diversos pontos para montagem e 
travamento das ferramentas via abraçadeiras plásticas. 


2.9.4 Deverá ser prevista a instalação de flutuadores no próprio skid para compensar o 
peso extra, ou seja, sem impactar o payload do ROV. 


2.9.5 O tooling skid será considerado parte integrante do ROV e só será desconectado 
da estrutura do ROV caso seja necessária a instalação de outro skid, em 
operações que possuam restrição de espaço, que requeiram melhoria de 
desempenho hidrodinâmico, ou em outro caso que a Fiscalização julgue 
necessário. 
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 DISPOSIÇÕES GERAIS 


 


1.1. Este documento estabelece os requisitos técnicos mínimos para atendimento das necessidades 


de contrato para embarcação do tipo Remotely Operated Vehicle Support Vessel (RSV). 


1.2. A embarcação descrita neste documento deverá ser adequada para suportar a execução plena 


e segura de todas as atividades relacionadas às operações de posicionamento e levantamento 


geodésico, inspeção, manutenção, reparo e apoio à implantação de novos sistemas submarinos 


com auxílio de ROV, todos os dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia. 


1.3. Todos os itens de Tecnologia da Informação e Telecomunicações mencionados neste 


documento devem atender plenamente os requisitos técnicos da ET-0600.00-5510-760-PPT-


542 – SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EMBARCAÇÕES DA SUB/OPSUB. 


1.4. Todos os sensores, equipamentos e componentes relacionados aos Sistemas de Referência de 


Posicionamento (SRP), sejam absolutos ou relativos, deverão atender plenamente os requisitos 


técnicos do padrão PE-2SUB-00117 – SISTEMAS DE POSICIONAMENTO E 


MONITORAMENTO PARA UNIDADES A SERVIÇO DA PETROBRAS. 


1.5. Todos os ambientes e mobiliários da embarcação deverão atender aos critérios ergonômicos 


mínimos da NR-17. 


1.6. A embarcação deverá ser entregue à AFRETADORA com o casco totalmente limpo, livre de 


incrustações e vida marinha mediante a apresentação de um relatório com imagens do casco e 


laudo de profissional habilitado, ratificando a ausência de espécies bio-invasoras.  


1.7. Caso a embarcação tiver qualquer tipo de Fire Fighting System – FiFi em sua notação de 


classe, a AFRETADORA terá o direito da utilização irrestrita dos sistemas correspondentes. 


Durante a vigência do contrato, qualquer mudança na notação de classe do navio deverá ser 


acordada previamente com a AFRETADORA. 


 


 TERMOS E DEFINIÇÕES 


 


2.1. Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições: 


 AFRETADORA – O que toma uma embarcação a frete ou de aluguel; 


 FRETADORA – É o armador do navio; 


 AJB – Águas Jurisdicionais Brasileiras; 


 ASOG – Activity Specific Operating Guidelines – É uma orientação para os limites operacionais, 


ambientais e de performance dos equipamentos relacionados direta ou indiretamente ao DP de uma 


embarcação para uma determinada localidade e uma operação específica; 


 CCTV/CFTV – Circuito fechado de TV; 
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 CAMO – Critical Activity Mode of Operation – Orientação sobre a configuração e operação do 


DP e demais sistemas associados a fim de que nenhuma falha simples exceda a pior falha simples 


da embarcação.  


 DP – Dynamic Positioning – Sistema de Posicionamento Dinâmico, compreende os sistemas e 


subsistemas necessários para posicionamento da unidade (geração/distribuição de energia, 


propulsão e controle); 


 DGNSS – Differential Global Navigation Satellite System – Sistema de posicionamento global 


operado no modo diferencial; 


 ESTADO OPERACIONAL DEGRADADO – Diminuição da capacidade operacional da 


embarcação em função do risco de perda de posicionamento. Inicia-se quando a redundância 


disponível é menor do que a mínima estabelecida para operação normal nos equipamentos e 


sistemas relacionados ao DP, função direta do número, configuração, características, modo de falha 


e taxa de utilização (solicitação de carga) dos equipamentos existentes. Exemplo: condições oceano-


meteorológicas adversas que sobrepujem os limites operacionais da embarcação; 


 GM – Distância do centro de gravidade ao metacentro, em qualquer condição de operação; 


 GNSS – Global Navigation Satellite System – Sistema de posicionamento e navegação global 


por satélites; 


 IMR – Inspeção, manutenção e reparo de estruturas, dutos e equipamentos submarinos. 


 MISSÃO INDUSTRIAL DA EMBARCAÇÂO – Refere-se à realização das atividades fins com a 


utilização dos equipamentos e sistemas necessários para atendimento da prestação do serviço 


contratado; 


 MRU – Motion Reference Unit – Unidade de Movimento Referenciado, sensor tipo IMU baseado 


em um ou mais eixos; 


 OLEÔMETRO – Medidor volumétrico de óleo transferido; 


 PMS – Power Management System – Software ou sistema de gerenciamento de geração e 


distribuição de energia elétrica; 


 PSC/FSC – Port/Flag State Control – Controle das autoridades estatais de bandeira e portuária. 


 PULL-IN – Instalação de linhas rígidas e flexíveis na UEP. 


 RAO – Response Amplitude Operator – Operadores de Resposta de Amplitude. 


 ROV – Remote Operated Vehicle – Veículo submarino remotamente operado a partir de unidades 


marítimas e embarcações; 


 SGE – Sistema de Geração, Gerenciamento e Distribuição de Energia Elétrica; 


 SRP – Sistema de referência de posicionamento da embarcação; 


 SIMOPS – Simultaneous Operations – Operações simultâneas de embarcações na mesma 


localidade;  
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 TRANSPONDER – Equipamento utilizado para posicionamento local em sistemas hidroacústicos 


(via LBL ou SSBL) situados no fundo do mar ou em móveis submarinos; 


 TRIM – Inclinação longitudinal da embarcação; 


 TAM – É uma orientação sobre o modo de operação baseado no risco de cada operação. Podem 


haver operações, em determinadas localidades, que permitam a ocorrência de falhas que excedam 


os limites identificados como a pior simples falha do navio;  


 UEP – Unidade Estacionária de Produção; 


 UHF – Ultra High Frequency – Banda de frequência para comunicações; 


 UTM – Universal Transversa de Mercator. Sistema de projeção geodésico; 


 VHF – Very High Frequency – Faixa de freqüência utilizada por equipamento de comunicação  


 WCF – Worst Case Failure – É a pior falha simples, que leva à perda da redundância do DP. 


 


 LOCAIS DE OPERAÇÃO 


 


3.1. LDA DE OPERAÇÃO 


3.1.1 A embarcação será operada em águas jurisdicionais brasileiras delimitadas pelas 


coordenadas geográficas de acordo com Contratos de Concessão, Cessão Onerosa ou 


Contratos de Partilha de Produção assinados pela AFRETADORA com a Agência Nacional de 


Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) ou, a depender do caso, com a União, em lâmina d’água 


(LDA) de até 3000m para suporte às operações objeto do contrato. 


 


3.2. PORTOS DE OPERAÇÃO 


3.2.1 A AFRETADORA poderá solicitar a entrada da embarcação em qualquer porto da Costa 


Brasileira, a qualquer momento, para fins de troca de equipe, recebimento de consumíveis ou 


embarque de quaisquer materiais e equipamentos pertinentes a operação, sendo os custos 


envolvidos de inteira responsabilidade da FRETADORA. 


3.2.2 Toda e qualquer taxa/tarifa necessária para execução das operações de entrada/saída 


do porto, atracação/ desatracação no berço e carregamento/ descarregamento de materiais são 


de responsabilidade da FRETADORA. 


3.2.3 A embarcação deve possuir arranjo que permita a atracação por bombordo e por boreste. 


3.2.4 A embarcação deve possuir dimensões e calado capazes de atender plenamente o 


disposto no item 3.2.1.  


3.2.5 Caso a embarcação possua restrições para a operação 24 horas por dia, que não sejam 


devidas à legislação vigente, os atrasos no atendimento das programações serão de 


responsabilidade da FRETADORA. 
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3.3. DOCAGEM 


3.3.1 A embarcação deverá ter dimensões tais que possibilitem sua docagem em estaleiros no 


Brasil. 


 


 CERTIFICAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES 


 


4.1. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 


4.1.1 A embarcação deverá ser classificada por Sociedade Classificadora reconhecida pela 


DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS – Marinha do Brasil – para operar no Brasil. 


4.1.2 A embarcação deverá manter todos os seus certificados de Classe e Estatutários válidos 


e em dia com as respectivas vistorias periódicas, assim como manter conformidade com todas 


as demais certificações ou documentações necessárias para sua operação em AJB, que 


também deverão ser mantidas atualizadas e válidas durante todo o tempo de duração do 


contrato. 


4.1.3 A FRETADORA deve possuir e apresentar em sua proposta técnica todos os Certificados 


e Documentos listados abaixo; exceto o documento da alínea “e”, que deverá ser entregue em 


até 10 dias úteis antes do início dos testes de aceitação da embarcação. Essa documentação 


deverá estar disponível e atualizada durante a toda vigência do contrato. 


a. Certificados de Classe; 


b. Certificados Estatutários (Registro na Bandeira, Arqueação Bruta, Borda-Livre, Marpol, 


Segurança de Equipamento, e outros aplicáveis); 


c. Certificado comprovando a classe do Sistema de Posicionamento Dinâmico, de acordo com 


a IMO MSC/Circ.645 e/ou IMO MSC. 1 Circular 1580); 


d. Relatório das provas de Cais e Mar, incluindo prova de inclinação; 


e. Relatório da Última Inspeção realizada pelo PSC/FSC. A data de realização dessa inspeção 


não poderá ser superior a 1 ano no momento da apresentação a AFRETADORA; 


f. Certificado e licença de operação do heliponto; 


g. Arranjo Geral (*.pdf e *.dwg) atualizado; 


h. Plano de Capacidade; 


i. Diagrama Capability Plot, elaborado segundo o código IMCA 140, por empresa fornecedora 


de sistema DP e reconhecida pela IMCA ou IMO. Os diagramas devem demonstrar 


atendimento às condições ambientais contratuais; 


j. Certificação no ISM Code (International Safety Management Code); 


k. Plano de Manutenção da embarcação: Informar e comprovar o uso de sistema específico 


para o Gerenciamento da Manutenção da embarcação, contemplando todos os 


equipamentos críticos necessários para operação segura e contínua da embarcação; 
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l. RAO (Response Amplitude Operator) da embarcação, nas condições: 50% carregado e 


100% carregado, incluindo carga no convés em forma de gráfico e tabelas que contenham 


o período, a amplitude e o ângulo de fase para as seguintes direções de incidência de onda: 


de 0º a 180º, para os seis graus de liberdade (pitch, heave, roll, surge, sway, yaw). Deverão 


ser emitidos os RAOs englobando os valores solicitados para a manutenção de posição e 


emitidos em formato xls; 


m. FMEA completo em um ou mais documentos (contendo descritivo, testes de mar e final) 


para o Sistema de Posicionamento Dinâmico (controle do DP, propulsão, geração e 


distribuição de energia); 


n. Diagramas elétricos unifilares do sistema de geração e distribuição elétrica; 


o. Balanço de Cargas Elétricas completo (geração e todos os principais consumidores); 


p. Diagrama com Topologia/ Arquitetura do Sistema DP (incluindo os principais equipamentos 


/ redes etc.) 


q. Manual de Operação da Embarcação; 


r. Manual de Operações DP da Embarcação (indicando as configurações de CAMO, TAM, 


ASOG e SIMOPS); 


s. Relatório contendo todas as condições de classe ativas e todas as anotações/ comentários/ 


memorandos registrados pela Sociedade Classificadora para a embarcação; 


t. Certificado de Antiincrustante - Certificado de Conformidade para Sistema Antiincrustante e 


Registro de Sistemas Antiincrustantes (Norman-23). 


u. Certificado de fabricação e testes do(s) guincho(s) e guindaste(s); 


v. Certificado de fabricação e testes dos cabos do(s) guindaste(s), guincho(s) e demais cabos 


da embarcação; 


w. Diagramas de Curvas de Carga “Subsea Lift”, “Sea Lift” e “Harbour Lift” do Guindaste Knuckle 
boom, considerando FAD =1.1; FAD=1.2 e FAD=1.3;  
 


NOTA 1: Todos documentos em formato .pdf devem ser pesquisáveis. 


NOTA 2: Caso sejam aceitas embarcações que ainda estejam sendo construídas ou convertidas 


durante o processo de avaliação técnica do certame, deverão ser enviados os documentos de 


projeto correspondentes juntamente com cronograma detalhado da obra e as datas de 


fornecimento da documentação listada acima. 


 


4.1.4 Outros documentos poderão ser solicitados a critério da AFRETADORA após a 


assinatura do contrato. 


4.1.5 A embarcação e seu Sistema de Posicionamento Dinâmico, assim como subsistemas e 


procedimentos operacionais associados, devem atender as regras e recomendações da IMO 


(International Maritime Organization), IMCA (International Marine Contractors Association), 
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NORMAM (Normas da Autoridade Marítima Brasileira), da respectiva Sociedade Classificadora 


(ABS, DNV-GL, LRS, BV etc.) e, no que for pertinente, do MTS (Marine Technology Society), 


nas suas versões mais atualizadas. 


 


4.2. MEDIÇÃO E AQUISIÇÃO DE DADOS 


4.2.1 Os equipamentos de medição e aquisição de dados da embarcação deverão estar 


sempre disponíveis 24 h/dia e acompanhados de seus certificados, controle de aferição e 


calibração atualizados pelos seus respectivos fabricantes ou representantes autorizados. 


4.2.2 Os controles de aferição e calibração dos equipamentos deverão obedecer aos critérios 


especificados pelos fabricantes, sem ônus para a AFRETADORA. 


 


4.3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 


4.3.1 O projeto e gestão operacional da embarcação em seus procedimentos internos e 


manuais, deverão seguir os procedimentos aplicáveis da AFRETADORA e recomendações 


internacionais de boas-práticas da indústria, conforme definidos nas revisões mais recentes dos 


documentos listados abaixo, não se limitando a estes: 


a. ET-0600.00-5510-760-PPT-542 – Sistemas de telecomunicações para embarcações da 


SUB/OPSUB; 


b. PE-2SUB-00117 – SISTEMAS DE POSICIONAMENTO E MONITORAMENTO PARA 


UNIDADES A SERVIÇO DA PETROBRAS. 


c. PP-1PBR-00230 – Anexo Contratual de SMS; 


d. PP-2LMS-00311 – Guia para operações offshore de transferência de óleo diesel; 


e. PE-1PBR-00243 - Transferência de pessoas por cesta de transbordo; 


f. PE-1PBR-00241 - Transporte marítimo de pessoas; 


g. Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia; 


h. Norma Regulamentadora 34 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 


construção, reparação e desmonte naval; 


i. IEEE Std 43-2000: Recommended practice for testing insulation resistance of rotating 


machinery; 


j. Publicações ABNT: 


 ABNT NBR 15572 – Ensaios Não Destrutivos – Termografia; 


 ABNT NBR 5383-1: Máquinas elétricas girantes. Parte 1: Motores de indução trifásicos 


– Ensaios; 


k. ANSI/NETA ATS-2009: Standard for acceptance testing specifications for Electrical Power 


Equipment and Systems. 


l. Publicações IMCA: 
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 IMCA M 103, Guidelines for the design and operation of dynamically positioned vessels; 


 IMCA M 109, A guide to DP-related documentation for DP vessels; 


 IMCA M 117,The training and experience of key DP personnel; 


 IMCA M 125, Safety interface document for a DP vessel working near an offshore 


platform; 


 IMCA M 166,Guidance on failure modes and effects analysis (FMEA); 


 IMCA 182 MSF, Guidelines for the Safety Operation of DP Offshore Supply Vessels; 


 IMCA M 190, Guidance for developing and conducting annual DP trials programmes for 


DP vessels; 


 IMCA M 196, Guidance on the design, selection, installation and use of uninterruptible 


power supplies on-board vessels; 


 IMCA M 203, Guidance on simultaneous operations (SIMOPS)); 


 IMCA M 205, Guidance on operational communications; 


 IMCA M 206, A guide to DP electrical power and control systems;  


 IMCA M 220 Guidance on operational activity planning; 


 IMCA C 002 Guidance on competence assurance and assessment: Marine Division; 


 IMCA C 005 Guidance on competence assurance and assessment: Remote Systems & 


ROV Division; 


m. Publicações MTS: 


 MTS DP Vessel Design Philosophy Guidelines Part 1 and Part 2; 


 MTS DP Operations Guidance Prepared Through the Dynamic Positioning Committee of 


the Marine Technology Society to Aid in The Safe And Effective Management of DP 


Operations Part 1 and Part 2; 


 TECHOP_GEN_01, Technical and Operational Guidance - Power Plant Common Cause 


Failures; 


 TECHOP_ODP_01_(D), Technical and Operational Guidance - FMEA Testing; 


 TECHOP_ODP_02_(D), Technical and Operational Guidance - Blackout Recovery; 


 TECHOP_ODP_03_(D), Technical and Operational Guidance - Evaluation of Protection 


Systems; 


 TECHOP_ODP_04_(D), Technical and Operational Guidance - FMEA Gap Analysis; 


 TECHOP_ODP_05_(O), Technical and Operational Guidance - DP Operations Manual; 


 TECHOP_ODP_06_(D), Technical and Operational Guidance - DGNSS Position 


Reference Sensors; 


 TECHOP_ODP_08_(D), Technical and Operational Guidance - Annual DP trials and Gap 


Analysis; 
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 TECHOP_ODP_09_(D), Technical and Operational Guidance - A Method for Proving the 


Fault Ride‐Through Capability of DP Vessels with HV Power Plant; 


 TECHOP_ODP_10_(D), Technical and Operational Guidance - External Interfaces; 


 TECHOP_ODP_11_(D), Technical and Operational Guidance - Cross Connections; 


 TECHOP_ODP_12_(O), Technical and Operational Guidance - Defining Critical 


Activities Requiring Selection of Critical Activity Mode; 


 TECHOP_ODP_13_(D), Technical and Operational Guidance - Control Power Supplies 


and Auto Changeovers; 


 TECHOP_ODP_14_(D), Technical and Operational Guidance - PRS and DPCS Handling 


of PRS. 


 


 SISTEMA DE QUALIDADE 


 


5.1. O Sistema de gestão da qualidade da FRETADORA para os produtos e ou serviços a serem 


fornecidos a AFRETADORA deve estar em conformidade com a ISO 9001:2000 (Sistemas de 


Gestão da Qualidade – Requisitos), sendo que as exclusões de itens do referencial normativo 


devem estar justificadas. As evidências da conformidade deverão ser apresentadas à afretadora 


quando solicitado. 


 


5.2. A FRETADORA deve demonstrar sua capacidade de: 


a. Fornecimento de produtos e serviços que assegurem a satisfação do cliente mediante o 


atendimento aos seus requisitos; 


b. Melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade; 


c. Realização das alterações que porventura sejam identificadas como barreiras 


necessárias para evitar a reincidência de incidentes registrados na embarcação ou por 


abrangência de investigação em unidade similar.   


 


5.3.  PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 


5.3.1 Deverá haver um Sistema de Gestão da Manutenção do navio, conforme mencionado na 


alínea “k” do subitem 4.1.3, que contemple, pelo menos, os seguintes itens: 


a.  Ensaios termográficos de acordo com a norma ABNT NBR 15572, com frequência 


anual.  


b. Calibração quinquenal e testes trienais de atuação dos relés de proteção dos disjuntores 


para verificar se estão de acordo com os valores ajustados no estudo de curto circuito e 


seletividade. Os relés devem possuir "scroll" com o registro dos últimos vinte eventos, 


no mínimo. 
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c. Teste de calibração dos thrusters, com frequência anual.  


d. Teste de resistência de isolamento, com frequência anual e ôhmica trienal.  Os testes 


deverão estar de acordo com as seguintes normas: 


  IEEE Std 43-2000: Recommended practice for testing insulation resistance of rotating 


machinery; 


 ABNT NBR 5383-1: Máquinas elétricas girantes. Parte 1: Motores de indução trifásicos 


– Ensaios; 


 ANSI/NETA ATS-2009: STANDARD FOR ACCEPTANCE TESTING SPECIFICATIONS 


for Electrical Power Equipment and Systems. 


As medições deverão ser executadas a cada 12 meses e os valores deverão ser 


corrigidos para a temperatura de 40°C. 


e. Inspeção completa dos barramentos incluindo inspeção visual, limpeza dos isoladores e 


torque adequado nos parafusos com frequência quinquenal. 


f. Substituição das baterias dos sistemas de controle da geração, distribuição, propulsão 


e de controle de DP dentro do prazo de garantia dado pelo fabricante. Caso a 


FRETADORA faça o controle da medição de condutância para o diagnóstico dos 


equipamentos a cada 6 meses, com o devido registro no Plano de Gestão da 


Manutenção, o prazo poderá ser estendido.  


5.3.2 A FRETADORA deve realizar as manutenções preventivas e preditivas nos equipamentos 


do sistema de Posicionamento Dinâmico, com sistema de uso reconhecido na indústria de 


petróleo e/ou de uso geral em todas as embarcações da própria empresa. 


5.3.3 Todos os sistemas e subsistemas de DP (controle, propulsão, geração e distribuição de 


energia) devem constar no plano de manutenção, que deve possuir pelo menos: instruções para 


execução das atividades, registros de atividades relevantes, ferramenta para planejamento das 


manutenções, exportação de listas de manutenções filtradas (ex: vencidas, a vencer, de 


determinado componente etc.). 


5.3.4 As atividades de manutenção devem ser realizadas de acordo com o planejado, dentro 


da margem de tolerância. Para qualquer postergação deliberada deve haver uma análise de 


risco devidamente registrada no sistema de gestão da manutenção. 


5.3.5 O histórico das atividades do Sistema de Gestão da Manutenção deverá ser preservado. 


5.3.6 O cumprimento das exigências mínimas não isenta a FRETADORA da obrigação de 


manter todos os seus equipamentos e sistemas íntegros, manutenidos e seguros para o pleno 


atendimento do objeto contratado. 
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 SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE – SMS 


 


6.1. A embarcação deverá ser provida de diques de contenção e sistema de recuperação ao redor 


de todos os pontos em que haja possibilidade de ocorrência de vazamentos de óleos e graxas, 


tais como: sistemas hidráulicos dos equipamentos, tomadas de recebimento, boca e suspiros 


dos tanques de óleo diesel, entre outros. 


6.2. Deverá ser dotada de sistema de tratamento de esgoto sanitário e atender os limites 


estabelecidos pelo CONAMA. 


6.2.1 Todo o sistema deverá estar em conformidade com as normas de Segurança, Meio 


Ambiente e Saúde ocupacional da AFRETADORA, conforme ANEXO IV - REQUISITOS DE 


SMS deste contrato (PP-1PBR-00230). 


6.3. Deverá dispor de triturador de resíduos alimentares que atenda às exigências feitas no Anexo 


V da MARPOL 73/ 78 quanto ao tamanho do material triturado. 


6.4. A embarcação deverá tratar os resíduos alimentares conforme a legislação aplicável. 


6.5. Deve possuir caixa apropriada para o armazenamento de lâmpadas que possuem material 


tóxico no seu interior. 


6.6. A embarcação deverá planejar e controlar o armazenamento e o descarte do lixo e resíduos a 


bordo conforme a legislação aplicável. 


 


6.7. ENFERMARIA 


 


6.7.1 A embarcação deve possuir uma enfermaria com materiais e equipamentos que atendam 


a legislação vigente. 


6.7.2 A FRETADORA será responsável pela disposição, manutenção e controle dos 


medicamentos e produtos para a saúde, inclusive quanto aos prazos de validade. 


 


 AMBIENTES DE TRABALHO E ACOMODAÇÕES  


 


7.1. CLIMATIZAÇÃO 


7.1.1 Todos os ambientes confinados da embarcação, sejam estes de lazer, descanso ou 


trabalho, deverão dispor de ar condicionado individual ou servido por sistema de ar condicionado 


central (porém com controle local para o ambiente) capaz de manter a temperatura ambiente e 


demais parâmetros conforme previstos na Norma ABNT NBR16401, para finalidade “Conforto”, 


considerando as condições climáticas do litoral brasileiro. 


 


Tabela 1 – Condições internas para verão 







 


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº: ET-3000.00-1500-91C-P1J-001 A 


 SUB/OPSUB PÁGINA:  13 de 30 


TÍTULO: 
REQUISITOS TÉCNICOS PARA EMBARCAÇÕES DO TIPO 


 ROV (RSV – ROV SUPPORT VESSEL) 


 


Finalidade Local 
Recomendável Máxima 


(A) TBS (°C) (B) UR (%) (A) TBS (°C) (B) UR (%) 


Conforto 


Residências 


Hotéis 


Escritórios 


Escolas 


23 a 25 40 a 60 26, 5 65 


 


7.1.2 Deverá haver termômetro de bulbo úmido a bordo, devidamente calibrado, para a 


comprovação dos parâmetros de climatização, sempre que for solicitado pela AFRETADORA. 


  


7.2. RUÍDO INTERNO 


7.2.1 Os limites máximos de ruído a bordo da embarcação devem atender a recomendação da 


IMO “CODE ON NOISE LEVELS ON BOARD SHIPS, IMO RESOLUTION” e atualizações 


vigentes. 


 


7.3. CAMAROTES PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DA AFRETADORA 


7.3.1 Devem ser disponibilizados dois camarotes individuais para uso da fiscalização, 


localizados no mesmo nível dos oficiais (Comandante e Chefe de Máquinas), com as 


características abaixo: 


a. Possuir dois monitores para reprodução das imagens de quaisquer das câmeras do 


ROV, do sistema de navegação e do sistema de CFTV; 


b. Um aparelho de televisão para reprodução de TV via satélite; 


c. A comutação das imagens no monitor de vídeo citado na alínea (a) desse subitem deverá 


ser comandada a partir de cada camarote;  


d. Possuir dois pontos de rede para conexão de um notebook à rede interna da embarcação 


e à rede da AFRETADORA; 


e. Um ramal interno para comunicação com todos os setores da embarcação. 


 


7.4. CAMAROTES PARA USO DOS TÉCNICOS DA AFRETADORA 


7.4.1 Deverão ser disponibilizados três camarotes duplos para uso da equipe de suporte 


técnico operacional da AFRETADORA, com as características abaixo: 


a. Possuir dois pontos de rede para conexão de um notebook à rede interna da embarcação 


e à rede da AFRETADORA; 


b. Um ramal interno para comunicação com todos os setores da embarcação; 


 


7.5. ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO 


7.5.1 O ambiente deve possuir: 
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a. Uma mesa de reunião para, pelo menos, seis lugares, posicionada de tal forma que fique 


afastada das anteparas; 


b. Seis cadeiras; 


c. Quatro pontos de rede, dois para acesso à rede interna da embarcação e dois para 


acesso à rede da AFRETADORA; 


d. Dois computadores para uso administrativo tipo desktop: um conectado à rede da 


AFRETADORA e o outro à rede interna da embarcação; 


e. Um notebook que deverá ser capaz de conectar-se à rede da AFRETADORA e à rede 


interna da embarcação; 


f. Estação de trabalho afastada das anteparas e composta de mesa com gaveteiro, sobre 


a qual os computadores da alínea “d” deverão ser instalados; 


g. Ambos os computadores descritos na alínea (d) devem ser interligados aos seguintes 


dispositivos: 


 Uma impressora; 


 Um nobreak; 


 Um roteador Wi-Fi; 


h. Os computadores citados na alínea (d) deverão compartilhar um teclado e um mouse, 


ambos sem fio; 


i. As câmeras de monitoramento, interligadas ao sistema de CFTV, deverão ser, no 


mínimo: duas câmeras fixas para monitoramento de toda a área de lançamento no 


convés principal de popa, duas câmeras móveis com zoom para monitoramento das 


áreas de lançamento dos ROV e as imagens de todas as câmeras do ROV; 


j. A estação de trabalho no escritório da fiscalização deverá ser equipada com os seguintes 


monitores de vídeo: dois compartilhados entre os computadores citados na alínea (d); 


dois para reprodução das imagens capturadas por quaisquer das câmeras do ROV, com 


comutação comandada a partir do escritório da fiscalização; um para a exibição da 


imagem do software de navegação e um para visualização, em tempo real, das imagens 


gravadas no NVR interligado ao CFTV; 


Nota: todos os monitores devem ser visualizados a partir da estação de trabalho da 


fiscalização, posicionados a uma distância, altura e ângulo que proporcionem uma 


visualização ergonômica das telas; 


k. Os computadores citados na alínea (d) deverão ser conectados a uma TV, de pelo 


menos 52’’, que transmitirá as imagens desses computadores durante reuniões e vídeo 


conferências. 


l. O aparelho de TV citado na alínea (l) também deverá receber o sinal de TV via satélite; 


m. Um ramal interno para comunicação com todos os setores da embarcação; 
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n. Um ponto de voz do Sistema de Telefonia da FRETADORA disponível 24 horas por dia 


para ligações DDD para telefones fixos e celulares em todo o território nacional, sem 


ônus para a AFRETADORA. Deve ser fornecido um aparelho telefônico sem fio e com 


viva voz; 


o. Um ponto de voz da rede cabeamento estruturado da AFRETADORA. Deve ser 


fornecido um aparelho sem fio, com alcance nos seguintes ambientes: camarote da 


fiscalização, sala de operações e sala de rádio; 


p. Além dos para conexão pontos de rede dos computadores (tipo desktop) da estação de 


trabalho da fiscalização à rede interna da embarcação e à rede da AFRETADORA, 


deverão ser disponibilizados dois pontos de rede adicionais com cabos de conexão 


(patch cord) para interligação de um notebook externo à rede interna da embarcação e 


à rede da AFRETADORA; 


q. Dois rádios VHF, um fixo e outro portátil; 


r. Dois rádios UHF portáteis; 


s. Um sistema de comunicação por canal aberto (Fonoclama) que permita a comunicação 


simultânea com o passadiço, o escritório da fiscalização, a sala de rádio, a cabine de 


operação do guindaste / guincho, a sala de controle das operações e as salas de controle 


dos ROV; 


t. Um frigobar. 


 


7.6. SALA DE TÉCNICOS DA AFRETADORA 


7.6.1 O ambiente deve possuir: 


a. Uma mesa de escritório e pelo menos duas cadeiras; 


b. Um notebook que deverá ser capaz de conectar-se à rede da AFRETADORA e à rede 


interna da embarcação; 


c. Dois pontos de rede, uma para acesso à rede interna da embarcação e outro para acesso 


à rede da AFRETADORA; 


d. Uma impressora; 


e. Um ramal interno para comunicação com todos os setores da embarcação; 


f. Um ponto de voz do Sistema de Telefonia da FRETADORA disponível 24 horas por dia 


para ligações DDD para telefones fixos e celulares em todo o território nacional, sem 


ônus para a AFRETADORA. Deve ser fornecido um aparelho telefônico sem fio e com 


viva voz; 


g. Um ponto de voz da rede cabeamento estruturado da AFRETADORA. Deve ser 


fornecido um aparelho sem fio e com viva voz; 
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h. Um sistema de comunicação por canal aberto (Fonoclama) que permita a comunicação 


simultânea com o passadiço, o escritório da fiscalização, a sala de rádio, a cabine de 


operação do guindaste / guincho, a sala de controle das operações e as salas de controle 


dos ROV. 


 


7.7. SALA DE OPERAÇÕES 


7.7.1 O ambiente deve possuir: 


a. Duas cadeiras adicionais para uso do suporte técnico operacional e da fiscalização, 


durante acompanhamento dos serviços; 


b. Um computador para uso do Técnico de Operações com acesso à rede interna da 


embarcação;  


c. Uma impressora; 


d. Seis pontos de rede, sendo três para conexão à rede interna da embarcação e três para 


conexão à rede da AFRETADORA.  


e. Um cabo de conexão (patch cord) para interligação do notebook de uso dos técnicos 


AFRETADORA à rede interna da embarcação e a rede da AFRETADORA, na sala de 


operações; 


f. Um ramal interno para comunicação com todos os setores da embarcação; 


g. Um ponto de voz do Sistema de Telefonia da FRETADORA disponível 24 horas por dia 


para ligações DDD para telefones fixos e celulares em todo o território nacional, sem 


ônus para a AFRETADORA. Deve ser fornecido um aparelho telefônico sem fio e com 


viva voz; 


h. Um ponto de voz da rede cabeamento estruturado da AFRETADORA. Deve ser 


fornecido um aparelho sem fio e com viva voz; 


i. Dois rádios VHF, um fixo e outro portátil; 


j. Dois rádios UHF portáteis; 


k. Um sistema de comunicação por canal aberto (Fonoclama) que permita a comunicação 


simultânea com o passadiço, o escritório da fiscalização, a sala de rádio, a cabine de 


operação do guindaste / guincho, a sala de controle das operações e as salas de controle 


dos ROV; 


 


7.8. SALA DE RÁDIO 


7.8.1 O ambiente deve possuir: 


a. Uma mesa de escritório com cadeira; 


b. Aparelhos de rádio VHF e UHF, fixos e portáteis;  


c. Um computador de uso administrativo, tipo desktop; 
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d. Uma impressora; 


e. Um ponto de rede para conexão do computador citado na alínea (a) deste subitem, à 


rede interna da embarcação; 


f. Um ramal interno para comunicação com todos os setores da embarcação; 


g. Um ponto de voz do Sistema de Telefonia da FRETADORA disponível 24 horas por dia 


para ligações DDD para telefones fixos e celulares em todo o território nacional, sem 


ônus para a AFRETADORA. Deve ser fornecido um aparelho telefônico sem fio e com 


viva voz; 


h. Um ponto de voz da rede cabeamento estruturado da AFRETADORA. Deve ser 


fornecido um aparelho sem fio e com viva voz; 


i. Possuir um sistema de comunicação por canal aberto (Fonoclama) que permita a 


comunicação simultânea com o passadiço, o escritório da fiscalização, a sala de rádio, 


a cabine de operação do guindaste / guincho, a sala de controle das operações e as 


salas de controle dos ROV. 


 


7.9.          AMBIENTE PARA PROMOÇÃO DE BEM ESTAR FÍSICO 


7.9.1 A embarcação deverá possuir um ambiente com equipamentos para promover o bem 


estar físico da tripulação e seus passageiros. 


 


7.10. OFICINA 


7.10.1 A embarcação deverá dispor de oficina capacitada para realizar atividades de usinagem, 


soldagem e caldeiraria para a confecção de suportes para equipamentos a serem instalados no 


ROV, coletores de amostras de água e/ou sedimentos, integração de equipamentos da 


AFRETADORA, dentre outros serviços. Para tanto, a oficina deve possuir, no mínimo: 


a. Furadeira de coluna; 


b. Torno mecânico; 


c. Equipamento para solda oxicombústivel (Solda Oxiacetilênica) e corte oxicombustível 


(Oxicorte); 


d. Equipamento para soldagem elétrica; 


e. Esmeril de bancada; 


f. Cortadeira com disco abrasivo; 


7.10.2 Os equipamentos de solda oxicombústivel (Solda Oxiacetilênica) e corte oxicombustível 


(Oxicorte), deverão ser disponibilizados para eventuais trabalhos externos no convés da 


embarcação. 


 


7.11. SALA DE REUNIÃO 
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7.11.1 O ambiente deve possuir: 


a. Uma mesa de reunião para, pelo menos, quinze lugares, posicionada de tal forma que 


fique afastada das anteparas; 


b. Um computador de uso administrativo, tipo desktop; 


c. Uma televisão com 52”, no mínimo, com entrada USB e interligada ao computador citado 


na alínea (b). 


7.11.2 A critério da FRETADORA, o ambiente descrito neste item poderá ser utilizado como sala 


de lazer da equipe a bordo, desde que atenda aos requisitos especificados acima e esteja 


disponível quando solicitado pela Fiscalização. 


 


 TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS 


 


8.1. TRANSFERÊNCIA VIA CESTA, FUNDEIO OU GANGWAY 


8.1.1 A embarcação deverá estar habilitada para realizar a transferência de pessoal para outras 


embarcações/plataformas quando autorizada pela AFRETADORA. Portanto, deverão estar 


disponíveis, operacionais e devidamente certificados todos os recursos necessários para esta 


transferência, tais como guindastes, coletes, cestas, etc. 


6.2.1 As operações de transferência de pessoal deverão atender os requisitos de segurança 


da legislação brasileira e das normas da AFRETADORA. O Procedimento de Transferência de 


Pessoas da FRETADORA deverá ser disponibilizado para análise da AFRETADORA em até 10 


dias úteis antes do início dos testes de aceitação do navio e deverá atender plenamente o 


TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS POR CESTA DE TRANSBORDO (PE-1PBR-00243) e 


TRANSPORTE MARÍTIMO DE PESSOAS (PE-1PBR-00241). 


 


 AUTONOMIA 


 


9.1. COMBUSTÍVEL 


9.1.1 A embarcação deverá ter autonomia em combustível suficiente para operar por no mínimo 


42 (quarenta e dois) dias sem interrupção para abastecimento.  


9.1.2 Não obstante as demais capacidades de armazenamento de quaisquer outros líquidos a 


bordo tais como lastro, água doce, água potável, óleo lubrificante, etc., a embarcação deverá 


manter condições de estabilidade conforme critérios da Sociedade Classificadora, assim como, 


manter condições de navegabilidade e suportar a realização das operações previstas em 


contrato desde o primeiro dia até o último dia da autonomia especificada. Assim sendo, os 


propulsores principais e thrusters deverão estar adequadamente submersos durante todo o 
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período de sua autonomia. Da mesma forma, as condições de inclinação devem permitir 


desenvolver normalmente a atividade-fim da embarcação. 


9.1.3 Deverá ser demonstrado por memória de cálculo que, no calado máximo de verão, a 


embarcação possui tanque de óleo diesel disponível com volume suficiente para garantir a 


autonomia solicitada.  


9.1.4 Com o intuito de subsidiar a FRETADORA para determinação do volume de óleo diesel 


necessário, segue uma sugestão de distribuição por modo de operação, relevando que tal 


distribuição sugerida pela AFRETADORA não eximirá a FRETADORA de cumprir com a 


autonomia exigida:  


a. Em posicionamento dinâmico (DP): 78% (setenta e oito por cento); 


b. Em navegação: 19% (dezenove por cento); 


c. Sob máquinas: 02% (dois por cento); 


d. No Porto ou fundeada: 01% (um por cento) 


9.1.5 A FRETADORA deverá informar a capacidade de armazenamento de óleo diesel e o 


consumo da embarcação (m³/ dia), em cada modo de operação. 


9.1.6 Para transferência de óleo diesel, a embarcação deverá atender o padrão PP-2LMS-


00311 – GUIA PARA OPERAÇÕES OFFSHORE DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO DIESEL. 


9.1.7 A embarcação deve possuir oleômetro (medidor volumétrico de óleo transferido) para 


controle do volume transferido. Com certificado emitido por empresa credenciada e dentro de 


sua validade, conforme normas nacionais. 


9.1.8 A embarcação deverá dispor de bandejas de contenção, com volume mínimo de 200 l 


(duzentos litros), em cada tomada de óleo combustível disponível na embarcação para operação 


de transferência de diesel. 


 


9.2. ÁGUA DOCE 


9.3.1 A embarcação deverá ser autossuficiente em água doce, caso contrário, deverá arcar 


com as despesas oriundas de seu abastecimento. 


 


9.3. OUTROS CONSUMÍVEIS 


9.5.1 A embarcação deverá dispor de instalações que acomodem e condicionem de forma 


adequada outros consumíveis necessários para garantir a autonomia compatível com aquelas 


de combustível. Desta forma, a mesma autonomia (operação contínua sem necessidade de 


retorno para o porto) deve ser atendida por: óleos hidráulicos e lubrificantes, peças de reposição 


com ciclo de vida menor do que a autonomia, etc. 


 


 PROPULSÃO 
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10.1. VELOCIDADE DE SERVIÇO 


10.1.1 A embarcação deverá ser capaz de desenvolver velocidade contínua de serviço não 


inferior a 10(dez) nós (velocidade média) para o calado de verão (“SUMMER DRAFT”) e estado 


de mar até BEAUFORT 5 em qualquer época durante o decorrer do contrato. 


 


 CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 


 


11.1. Condições de Posicionamento Dinâmico 


11.1.1 A embarcação deverá ser dimensionada para ter capacidade de posicionamento 


dinâmico nas condições ambientais determinadas para Condição Degradada no pior caso de 


falha simples, suficiente para permitir a total segurança das operações de inspeção, 


manutenção, posicionamento, levantamento geodésico e apoio à implantação de novos 


sistemas submarinos com auxílio de ROV, considerando as seguintes condições limite, 


colineares e em todas as direções da embarcação: 


a. Velocidade do Vento: 20 nós; 


b. Velocidade de Correnteza (superfície): 1,8 nó; 


c. Onda:  Hs de 2,5m com períodos de pico de 7 a 12 seg. 


d. Spectrum de Onda: JONSWAP (gamma = 3,30) 


NOTA 1: As condições acima não devem ser parâmetros limitantes para a realização das 


operações previstas em contrato. A embarcação afretada deverá ser capaz de manter 


posicionamento dinâmico para a execução das tarefas descritas no contrato, mesmo com altura 


significativa de onda, vento e correnteza de superfície superiores aos valores informados, mas 


sempre de acordo com a segurança operacional de redundância da classe DP2, conforme 


CAMO-ASOG da embarcação, ou outras limitações, conforme o TAM. 


NOTA 2: Para Condição Degradada deve ser considerado o pior caso de falha simples (WCF) 


definido no FMEA. 


11.1.2 A embarcação deverá ser capaz de manter disponível “in loco” a mesma potência 


propulsiva apresentada no documento DP Capability Plot, que deve ser emitido por uma terceira 


parte.  


11.1.3 Os diagramas deverão ser elaborados com base no IMCA M140 e calculados conforme 


os itens abaixo: 


a. Intervalo de 5 em 5 graus ou menor, tanto na condição intacta quanto na condição de 


pior falha simples de projeto, conforme indicado no DP-FMEA; 


b. Gráficos dos coeficientes de ondas, vento e correnteza versus ângulo de incidência; 


c. Calado de operação, áreas vélica e molhada identificadas, 
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d. Capacidade propulsiva para cada propulsor conforme as curvas de eficiência propulsiva 


(n), coeficiente de empuxo (Kt) e coeficientes de torque (Kq) versus o coeficiente de 


avanço (J), o seu tipo e sua localização no casco;  


e. Perdas mecânicas e perdas relacionadas à correnteza; 


f. Perdas devido à interferência tanto em relação ao casco quanto a outros propulsores a 


bordo e de forma a não causar ruídos que possam inviabilizar o uso de qualquer 


equipamento acústico; 


g. Indicar o consumo elétrico para cada caso apresentado; 


h. Os documentos de referência e os softwares utilizados na análise devem estar indicados. 


 
11.1.4 Em nenhuma circunstância somente a velocidade de correnteza indicada no sistema de 


DP poderá ser usada para definir limites operacionais. 


 


 SISTEMA DE POSICIONAMENTO DINÂMICO 


 


12.1. CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE POSICIONAMENTO DINÂMICO 


12.1.1 A embarcação deve possuir, no mínimo, notação do Sistema de Posicionamento 


Dinâmico Classe 2 (DP2), conforme “IMO MSC Circular 645 (IMO MSC. 1 Circular 1580)”. O 


sistema DP deverá ser capaz de manter automaticamente o posicionamento e o aproamento da 


unidade, intacta ou degradada, até a pior simples falha de projeto. 


12.1.2 Seu sistema de propulsão, geração e distribuição de energia deve ser dimensionado e 


configurado de modo a possibilitar a execução dos trabalhos objetos do contrato em condições 


classe DP2 com total segurança operacional. 


 


12.2. SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS 


12.2.1 A embarcação deverá dispor de sistema de aquisição, armazenamento (datalogger) e 


disponibilização das informações do sistema DP (Controle do DP, controle de propulsão e PMS). 


12.2.2 Deverá ser possível montar gráficos de tendência (trends), imprimir, exportar e visualizar 


os dados via softwares compatíveis com o MS Office e o registro de gravação deve compor um 


histórico de pelo menos 30 dias. Os dados devem incluir, mas não se limitar a: 


 


a. Tensão, corrente, frequência, potência ativa e reativa dos geradores e do sistema de 


distribuição de energia elétrica; 


b. Potência consumida pelos thrusters, totais e individuais, rotação, passo (pitch) e direção/ 


ângulo dos thrusters, propulsores principais e leme (comando e feedback); 







 


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº: ET-3000.00-1500-91C-P1J-001 A 


 SUB/OPSUB PÁGINA:  22 de 30 


TÍTULO: 
REQUISITOS TÉCNICOS PARA EMBARCAÇÕES DO TIPO 


 ROV (RSV – ROV SUPPORT VESSEL) 


 
c. Parâmetros principais de pressão e temperatura dos motogeradores e dos motores de 


thrusters, assim como dos seus elementos principais associados; 


d. Status dos dispositivos de interrupção (disjuntores, contatores etc.) dos geradores, 


thrusters, transformadores e de interligação e demais parâmetros essenciais para o 


controle do posicionamento dinâmico da unidade; 


e. Status dos sistemas de UPS para alimentação do controle de geração e propulsão e dos 


circuitos de interligação entre estes. 


f. Informações dos sensores de vento, aproamento (gyros) e MRUs; 


g. Informações da correnteza calculada pelo DP, posição da embarcação disponibilizada 


pelos sistemas de referência e calculada pelos controladores de DP, status de cada 


sistema de posicionamento (controle do DP, controle do joystick independente e controle 


de propulsão). 


h. Lista de eventos e alarmes do sistema de controle do DP, de controle de propulsão e do 


PMS. 


12.2.3 O relógio interno do sistema de aquisição eletrônico de dados deve ser sincronizado com 


o relógio do Sistema de Gerenciamento de Energia (PMS), com o relógio do controle de DP, 


com relógio do CFTV, com o relógio do controle dos sistemas da missão industrial da 


embarcação (sistema de ROV) e com os relógios dos relés de proteção, isto é, todos os relógios 


desses sistemas devem estar sincronizados entre si. 


 


12.3. SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (SGE) 


12.3.1 A Capacidade de Geração, Gerenciamento e Distribuição de Energia (SGE) deverá ser 


dimensionada de tal modo que possibilite a execução das atividades objeto do contrato em 


condições de total segurança operacional e sem interrupções. Em nenhum momento poderá 


existir falha isolada, em qualquer equipamento do SGE, que resulte em blackout e/ou perda de 


posição. Na ocorrência de qualquer falha, a configuração e a redundância do sistema, em 


termos de equipamentos isolados, deverão ser capazes de manter o posicionamento estável da 


embarcação. 


12.3.2 Na ocorrência de um blackout parcial por perda da metade das semi-barras, que leve à 


perda da redundância do sistema de geração de energia, os sistemas associados à missão 


industrial (ROV) deverão possuir alternativa de alimentação redundante. 


12.3.3 O sistema elétrico da geração principal deve ser aterrado por alta resistência nos neutros 


dos geradores ou por transformadores de aterramento em todas semi-barras com geradores 


conectados.  


12.3.12 O Sistema de Geração e Distribuição de Energia (SGE) deve possuir um sistema de 


gerenciamento de energia (PMS - Power Management System) para realizar as tarefas de 
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supervisão, automação e controle dos elementos principais da planta de geração e distribuição 


de energia. As funções mínimas requeridas do PMS: 


 


a. Controle remoto de partida e parada de motores diesel e grupos motogeradores em 


qualquer configuração de operação dos barramentos do sistema elétrico; 


b. Controle remoto dos disjuntores de geradores, de interligação dos transformadores e 


alimentadores de grandes cargas conectados aos barramentos da geração principal; 


c. Modo de divisão de carga ativa assimétrica de geradores para possibilitar manutenção 


ou teste; 


d. Partida e conexão automáticas de grupos motogeradores; 


e. Exibição de eventos e alarmes referentes aos sistemas de geração e distribuição de 


energia, auxiliares, de propulsão e de UPS e baterias, com alarmes sonoros e visuais; 


f. Telas que permitam visualização e acompanhamento pelo operador dos status 


detalhados com parâmetros operacionais relevantes de: motores diesel, geradores, 


transformadores, sistemas de resfriamento, dos grandes motores elétricos, óleo 


combustível, óleo lubrificante, ar comprimido, sistemas de UPS e baterias; 


g. Recuperação automática de blackout parcial e total da embarcação, que realize 


reestabelecimento de todas as cargas de geração e de propulsão automaticamente (full 


blackout recovery), com duração máxima de 3 minutos (apenas para embarcações com 


propulsores e thrusters movidos por motores elétricos). A seleção dos thrusters ou 


propulsores principais para o modo DP pode ser manual remota ou automática (apenas 


para embarcações com propulsores e thrusters movidos por motores elétricos); 


h. A Recuperação automática de blackout deve ser efetuada independentemente do 


sistema de geração de emergência; 


i. Funções de prevenção de blackout: limitação ou redução de potência de VFD de 


thrusters e propulsores e outras grandes cargas e inibição de partida de grandes cargas, 


esta última somente quando for aplicável. 


12.3.5 As demais funções existentes no PMS devem estar adequadamente configuradas 


conforme definidas nos documentos de projeto (estudo de coordenação e seletividade da 


proteção, descrições funcionais/ filosofias de operação do sistema elétrico e do PMS etc.) de 


modo a funcionar conforme o esperado pelo fabricante e pelos operadores, com informações 


corretas e confiáveis. 


12.3.6 Para operação com os barramentos da geração principal segregados (duas ou mais ilhas 


de geração), em condição de carregamento máximo, o PMS não deve limitar a potência máxima 


dos geradores em menos de 95% da sua potência nominal. Qualquer imposição de limitação da 


potência máxima dos geradores, transformadores ou thrusters programada na lógica do PMS 
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ou de outro sistema de controle deve ser considerada nas análises de “DP Capability Plot” e no 


Balanço de Cargas Elétricas. 


12.3.7 Sem prejuízo da devida concordância da AFRETADORA, caso a embarcação pretenda 


ser operada, em DP, com os barramentos da geração principal interligados (única ilha de 


geração), esse modo de operação deve ser considerado ainda na fase de projeto da 


embarcação, seguindo as recomendações apresentadas no documento "TECHOP_ODP_09 – 


A Method for Proving the Fault Ride‐Through Capability of DP Vessels with HV Power Plants" 


da "Marine Technology Society" (MTS) e será mandatória a notação de classe (emitida pela 


Sociedade Classificadora da unidade) específica para esse tipo de operação. 


12.3.8 Os sistemas de UPS para alimentação do controle de geração e propulsão deverão estar 


localizadas em salas climatizadas. Caso não seja possível, as ações adotadas para lidar com a 


redução da vida útil devem constar do Plano de Gestão da Manutenção a ser enviado para 


AFRETADORA.  


12.3.9 O SGE deve estar documentado, com suas funções de controle e proteção configuradas 


para a operação contínua e segura, dentro da classe DP esperada. 


12.3.10 Deverão ser fornecidos pela FRETADORA os diagramas unifilares necessários à 


completa compreensão do sistema elétrico, desde os painéis de geração principal até os painéis 


principais de iluminação com indicação de todas as cargas. As cargas dos sistemas de UPS e 


quadros de iluminação não precisam ser detalhadas.  


12.3.11 O Balanço de Cargas Elétrica deve apresentar o seguinte conteúdo mínimo: 


a. Introdução resumindo a configuração do sistema elétrico considerada para cada análise 


de cada um dos cenários de operação (quantidade de geradores operando, status dos 


disjuntores de interligação, thrusters em operação, principais equipamentos da missão 


industrial em operação, etc.); 


b. Análise de condições de carregamento máximo para os principais cenários de operação 


da embarcação: trânsito / navegação, manobra (aproximação de estruturas e 


embarcações), modo DP em standby, modo DP nas operações da missão industrial, 


modo DP no pior caso de falha, emergência e atracado no porto; 


c. Resumo indicando o carregamento máximo dos geradores e transformadores para cada 


cenário de operação, indicando o percentual de carregamento em relação a potência 


nominal; 


d. Especificamente para os thrusters, para os cenários de operação em modo DP, a 


potência máxima consumida a ser considerada deve ser obtida do estudo de “DP 


Capability Plot” para a condição ambiental definida na seção 11.1. 


12.3.12 Deve ser apresentada Filosofia de Operação do Sistema elétrico descrevendo todas 


possíveis configurações de operação do sistema associadas a cada uma das principais 
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atividades / operações da unidade, detalhando informações tais como: quantidade de geradores 


operando, status dos disjuntores de interligação, thrusters em operação, principais 


equipamentos da missão industrial em operação, etc. Nessa filosofia, também devem ser 


descritas resumidamente as lógicas de intertravamento e das principais manobras do sistema 


elétrico (sincronismo manual e remoto de geradores e barramentos, transferência de carga entre 


barramentos em situação de contingência, etc.). 


12.3.13 Devem ser apresentados à AFRETADORA os seguintes estudos avaliando todo sistema 


elétrico principal e de emergência de forma integrada, desde os painéis de geração principais 


até os painéis principais de iluminação, incluindo todos os equipamentos do sistema DP e da 


missão industrial a qual a embarcação se destina.  


a. Estudo de Curto-Circuito; 


b. Estudo de Falta a Terra; 


c. Estudo de Coordenação e Seletividade da Proteção. 


12.3.14 O Estudo de Coordenação e Seletividade da Proteção deve descrever resumidamente a 


filosofia de proteção de todo sistema elétrico principal e de emergência de forma integrada. A 


coordenação e seletividade da proteção do sistema elétrico deverá considerar todas as 


configurações de operação dos barramentos de geração principal definidas para a unidade.  


12.3.15 Deve ser emitido como anexo do Estudo de Coordenação e Seletividade da Proteção ou 


como documento individual as tabelas de ajustes de proteção dos dispositivos de proteção de 


todos os painéis de geração principais até os painéis principais de iluminação, incluindo os 


painéis que alimentam os sistemas da missão industrial da unidade. 


 


12.4. OPERADORES DE PRAÇA DE MÁQUINAS 


12.4.1 Os operadores do PMS devem possuir familiarização com as particularidades da 


embarcação e treinamento do fabricante com o sistema operacional utilizado, incluindo 


procedimentos operacionais utilizados a bordo. 


12.4.2 Durante a operação da unidade, deve sempre estar na sala de controle de máquinas um 


operador qualificado na interpretação e uso do sistema, com experiência na embarcação ou em 


sistema similar. 


 


12.5. FMEA (“Failure Mode and Effects Analysis”) 


12.5.1 O Sistema de DP (controle, propulsão e geração) deve ter sido submetido a uma análise 


de confiabilidade do tipo FMEA (“Failure Mode and Effects Analysis”) que deve ser iniciada na 


fase de projeto e continuada até a entrega da embarcação pelo estaleiro. Deve ser executada 


por entidade independente do estaleiro e dos fornecedores de equipamentos. A elaboração do 
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FMEA deve seguir as recomendações do MTS e do IMCA associadas, tanto no desenvolvimento 


das análises de falha quanto nos testes de campo. 


12.5.2 O documento deve conter uma análise teórica do sistema de posicionamento dinâmico 


com detalhamento de todas configurações de operação em modo DP que a embarcação esteja 


projetada para operar e dos sistemas de DP até o nível de componente, incluindo equipamentos 


auxiliares, com seus modos de falha e respectivos testes de campo (FMEA Proving Trials) para 


comprovação das premissas iniciais. 


12.5.3 Os testes de campo do FMEA devem ser realizados nas configurações operacionais do 


sistema elétrico que a embarcação esteja projetada para operar em modo DP: barramentos de 


geração principal segregados (duas ou mais ilhas de geração) ou interligados (única ilha de 


geração), em diferentes condições de carregamento.  


12.5.4 Do mesmo modo, os testes de campo do FMEA devem ser realizados nos modos 


disponíveis de controle de DP utilizando sistemas de referência de posicionamento absolutos e 


relativos existentes.  


12.5.5 Na versão final do FMEA as conclusões e recomendações devem conter todas as não-


conformidades identificadas tanto na parte teórica quanto nos testes de campo, classificadas 


conforme sua criticidade, identificando as consequências e a urgência da solução a ser adotada. 


Deve também ser entregue pela FRETADORA uma versão atualizada das ações realizadas 


para cumprir as recomendações do estudo. 


12.5.6 Análises adicionais do tipo FMEA devem ser executadas caso sejam requeridas pela 


AFRETADORA ao longo do contrato em caso de: incidentes relacionados ao DP, operação em 


configurações do sistema DP diferentes dos avaliados na última revisão do FMEA situações que 


comprometam a confiabilidade da embarcação quanto à atividade-fim ou instalação de novos 


equipamentos e implementação de melhorias (“upgrade”). 


12.5.7 Deverão ser analisados os sistemas auxiliares, adicionalmente ao preconizado na IMO 


Circ.645 e IMO MSC. 1 Circular 1580, incluindo combustível, resfriamento, pré-aquecimento, 


pré-lubrificação, lubrificação e hidráulico / pneumático / elétrico de atuação. 


12.5.8 O procedimento do FMEA Trials, a ser emitido antes da aceitação, deve conter 


minimamente as informações conforme documento IMCA M212 "Example of an Annual DP 


Trials Report", deve ser enviado à AFRETADORA de forma a informar sobre os testes contidos 


no FMEA realizados, como foram realizados e os não testados. A AFRETADORA poderá refazer 


alguns testes do FMEA Trials e outros não testados durante a aceitação da embarcação. Todos 


os sistemas e equipamentos devem ser analisados considerando-se o seu grau de criticidade 


em caso de falha.  


 


12.6. OPERADORES DE DP 







 


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº: ET-3000.00-1500-91C-P1J-001 A 


 SUB/OPSUB PÁGINA:  27 de 30 


TÍTULO: 
REQUISITOS TÉCNICOS PARA EMBARCAÇÕES DO TIPO 


 ROV (RSV – ROV SUPPORT VESSEL) 


 
12.6.1 A FRETADORA deve sempre manter a sala de controle de DP guarnecida por operadores 


de DP qualificados por entidade reconhecida pela IMO. Os operadores devem possuir 


Certificado de Operador de Posicionamento Dinâmico (DPO “Certificate”) dentro do prazo de 


validade e “Log Book” atualizado atendendo as recomendações do IMCA. 


12.6.2 Os operadores devem possuir familiarização com as particularidades da embarcação e 


treinamento do fabricante com o sistema operacional utilizado. Adicionalmente, devem possuir 


domínio dos procedimentos operacionais utilizados a bordo. 


 


12.7. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA SISTEMA DP 


12.7.1 As salas de controle de máquinas e o passadiço devem ser equipadas com um acervo 


organizado que permita consulta imediata por parte dos profissionais do sistema DP (seja de 


convés ou máquinas). Entre o material de referência necessário deve constar no mínimo: os 


principais documentos de projeto (diagramas, estudos, especificações, topologias, relatórios de 


comissionamento, etc.), os manuais dos fabricantes dos equipamentos ou softwares pertinentes 


ao sistema DP, procedimentos específicos da FRETADORA, da AFRETADORA e das entidades 


afins, tais como, IMO, IMCA, MTS, Classificadora, etc.  


 


12.8. SOFTWARE DE CONTROLE DE DP 


12.8.1 O software de DP da unidade deve permitir operação em modo ABSOLUTO (aproamento 


e posição fixas), e também operação em modo RELATIVO (aproamento e posição relativas à 


outra unidade de superfície ou ROV), dentro da Classe DP contratual. Estes modos de operação 


devem fazer parte da análise e testes de FMEA. 


 


12.9. PROTEÇÕES PARA AS ESTAÇÕES DE CONTROLE DE DP 


12.9.1 Todas as portas reservas da rede devem ser desabilitadas para evitar acesso físico a 


esta, com exceção da porta dedicada para manutenção utilizada pelo fabricante e técnico de 


eletrônica da embarcação. Todas as portas USB reservas devem ser desabilitadas. A entrada 


USB utilizada para salvar telas deve ter o ”autoexec” desabilitado ou uma solução de proteção 


equivalente. 


12.9.2 A estação de controle de DP deve possuir uma janela pop-up para informação/ 


confirmação na mudança do modo de operação manual para o DP ou vice-versa. 


 


12.10. FUNCIONALIDADES ADICIONAIS DO SOFTWARE DP 


12.10.1 Possuir, no software dos controladores do DP, as funções de: 


a. Previsão de deriva do tipo ”Motion Prediction Analysis” ou similar (com variáveis de 


tempo, distância, trajetória e velocidade, para condições reais e hipotéticas); 
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b. Geração de Diagramas de Capabilidade (‘Capability Plots’ ou ‘DP footprints’) capazes 


de simular falhas de thrusters, geradores ou barramentos, tanto para condições ‘on-line’ 


(existentes no momento da análise) quanto para condições hipotéticas (condições 


ambientais manualmente definidas para vento, corrente e onda). 


 


12.11. SISTEMAS DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO 


12.11.1 No mínimo 02 (dois) sistemas de posicionamento por satélite (DGNSS), independentes e 


alimentando simultaneamente os controladores DP. 


12.11.2 Cada DGNSS deve possuir telas de monitoramento individual com recursos para 


monitoramento do posicionamento e da deriva da unidade.  


12.11.3 Cada DGNSS deve possuir redundância nos diferentes sinais de correção, sendo pelo 


menos uma correção via satélite e 02 (duas) correções via rádio diferentes (frequências distintas 


e estações transmissoras redundantes, com alcance abrangendo todo o cenário operacional da 


unidade – exemplos: IALA-MRB e UHF).  


12.11.4 Cada DGNSS deve receber “input” de 02 (dois) sensores de aproamento (gyros) e 02 


(dois) sensores de referência de movimento (MRU). Qualquer falha nestes sensores deve gerar 


alarme. 


12.11.5 A unidade deve possuir um sistema de posicionamento relativo baseado em sinal laser, 


com possibilidade de uso simultâneo de pelo menos dois alvos-refletores instalados na 


embarcação assistida. Estes alvos devem ser do tipo prisma e devem ser fornecidos e mantidos 


pela FRETADORA. O sistema escolhido pode ser, por exemplo, do tipo Cyscan ou Fanbeam. 


Três alvos-refletores devem ser providos pela FRETADORA com possibilidade de serem 


instalados na plataforma assistida. 


12.11.6 A unidade deve possuir um sistema de posicionamento relativo baseado em sinal de 


radar, com código de ID para identificar diferentes alvos através de sinal digital, com 


possibilidade de uso simultâneo de pelo menos dois transponders instalados na embarcação 


assistida. Estes transponders devem ser fornecidos e mantidos pela FRETADORA. O sistema 


escolhido pode ser, por exemplo, do tipo RADius ou RadaScan. Três transponders 


(intrinsicamente seguros) devem ser providos pela FRETADORA com possibilidade de serem 


instalados simultaneamente na plataforma assistida.  


12.11.7 Para operações próximas a unidades flutuantes (embarcações, UEPs etc.), os dois 


sistemas relativos supracitados devem ser utilizados simultaneamente no modo “follow target” 


ou modo similar de operação. 


12.11.8 Adicionalmente, deve-se atender ao padrão PE-2SUB-00117 – SISTEMAS DE 


POSICIONAMENTO E MONITORAMENTO PARA UNIDADES A SERVIÇO DA PETROBRAS, 


quanto às características técnicas dos SRP. 
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12.12. SISTEMAS DE SENSORES 


12.12.1 As quantidades, características técnicas, precisão e acurácia das bússolas giroscópicas, 


MRUs, sensores de vento e de quaisquer outros sensores da embarcação devem atender as 


recomendações mínimas da Classe DP II e o padrão PE-2SUB-00117 – SISTEMAS DE 


POSICIONAMENTO E MONITORAMENTO PARA UNIDADES A SERVIÇO DA PETROBRAS. 


Caso haja discrepâncias entre as exigências de Classe e o padrão citado, prevalecerá o que for 


mais restritivo. 


12.12.2 O sistema de posicionamento hidroacústico deverá ser capaz de integrar os sensores de 


posicionamento e de atitude da embarcação descritos no padrão PE-2SUB-00117-0 – 


SISTEMAS DE POSICIONAMENTO E NAVEGAÇÃO PARA UNIDADES MARÍTIMAS. 


12.12.3 A falha de qualquer um dos sensores deve apresentar alarme sonoro e visual no sistema 


de DP, além deste ser capaz de realizar a votação (com descarte) entre eles. Áreas de sombras 


em sensores de ventos devem ser conhecidas e registradas pelos DPOs. 


 


 SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS 


 


13.1. A embarcação deverá possuir, no mínimo, um guindaste “knuckle boom” para a realização 


de operações subsea com sistema de compensação ativa de arfagem e com sistema de tensão 


constante de cabo. 


13.2. Compensação Ativa de Arfagem (AHC - active heave compensation); 


Nota 1: O sistema de compensação ativa de arfagem deverá compensar 90% (noventa por 


cento) das amplitudes dos movimentos verticais da embarcação, de forma contínua, por pelo 


menos 2 horas, sendo efetivo a partir de 2 toneladas, incluído neste valor o peso do cabo na 


profundidade de trabalho; 


Nota 2: O período de até 2 horas de funcionamento ininterrupto do sistema de compensação 


ativa de heave se aplica à maior parte dos serviços. Contudo, existem algumas exceções, tais 


como, mas não limitadas a estas: operações de coleta de fluidos no leito marinho (óleo, gás, 


fluido de perfuração etc) com o uso de shuttle tank e campânula, inspeções em geratrizes 


inferiores de risers na região do TDP, etc. Nessas operações, o período de funcionamento 


initerrupto poderá chegar a 12 horas de duração; 


Nota 3: As condições ambientais limites para operação do sistema de compensação ativa de 


heave (altura significativa de onda e período de onda) devem ser idênticas às estabelecidas 


para a operação do ROV. 


 


 INSPEÇÕES E TESTES AFRETADORA 
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14.1. A AFRETADORA realizará inspeções e testes iniciais para a aceitação da embarcação 


em que serão verificados os requisitos mínimos deste documento para os sistemas de DP, 


propulsão, geração de energia e itens relacionados à missão industrial.  


14.2. Também serão realizadas inspeções e testes periódicos ao longo do contrato, com 


frequência anual.  Neste caso, a FRETADORA será informada da ocorrência do evento com 


antecedência mínima de 14 dias corridos.  


14.3. O escopo dos testes de aceitação para início do contrato será enviado à FRETADORA 


em até 60 (sessenta) dias após a aprovação da contratação pela AFRETADORA 


14.4. A FRETADORA deverá enviar o Procedimento Executivo dos Testes de Aceitação, 30 


(trinta) dias  após o recebimento do escopo e a AFRETADORA analisará e aprovará este 


documento até a data de início dos testes. O procedimento será considerado aprovado caso a 


AFRETADORA não se pronuncie até a data de início dos testes. 


14.5.  A embarcação também deverá ser testada após quaisquer modificações nas suas 


instalações que sejam realizadas ao longo do contrato e/ou de docagens. Os escopos dos testes 


serão enviados à FRETADORA até o penúltimo dia de obra, de acordo com o cronograma 


apresentado à AFRETADORA. O retorno da embarcação à operação estará condicionado a 


inexistência de pendências impeditivas. 


14.6. A AFRETADORA acompanhará a docagem da embarcação, através dos relatórios 


periódicos emitidos pela FRETADORA para monitoramento da evolução da manutenção, assim 


como poderá realizar visitas técnicas durante o período de docagem.  


14.7. Na ocorrência de incidentes, a AFRETADORA poderá solicitar testes que avaliem o 


desempenho e a confiabilidade da embarcação após os mesmos, conforme os parâmetros 


estabelecidos em contrato e de acordo com as boas práticas operacionais (incluindo 


abrangência de incidentes). 


14.8. A FRETADORA deverá disponibilizar pessoal técnico especializado para realização das 


inspeções e testes, apresentando todas as informações solicitadas pela AFRETADORA, 


necessárias ao bom andamento dos serviços. 


14.9. O objetivo das inspeções e testes será avaliar o desempenho e a confiabilidade dos 


equipamentos da embarcação para garantia da segurança dos processos.  


 
(Fim do documento)  





