ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

POCOS/CTPS/QC

N° ET-3000.00-1210-616-PPQ-002

CLIENTE:

DP&T-POCOS

Folha:

ÁREA:

SERVIÇOS

NP-2

TÍTULO:

1

de

190

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÕES DE POÇOS MARÍTIMOS DE
PETRÓLEO E GÁS

ÍNDICE DE REVISÕES
DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

REV

0

Original.

REV. 0
REV. A
REV. B
REV. C
REV. D
REV. E
REV. F
REV. G
REV. H
DATA
22/11/2019
EXECUÇÃO
PROJ-SCA
VERIFICAÇÃO
CTPS\QC
APROVAÇÃO
CTPS\QC
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Nº ET-3000.00-1210-616-PPQ-002

Folha:

2

de 190

REV.

0

SUMÁRIO
1.

ESCOPO ______________________________________________________________________ 5

2.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ___________________________________________________ 6

3.

SIGLAS OU ABREVIAÇÕES ________________________________________________________ 7

4.

DEFINIÇÕES ___________________________________________________________________ 9
4.1.

Cenários ________________________________________________________________________ 9

4.2.

Coluna de Trabalho / de Teste / de TFR / de DST _______________________________________ 9

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

4.3.

Minor String _____________________________________________________________________________ 9
Major String _____________________________________________________________________________ 9
Landing String ____________________________________________________________________________ 9

Equipamentos, Conjunto e Grupo ___________________________________________________ 9

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Equipamentos ____________________________________________________________________________ 9
Conjunto de Equipamentos _________________________________________________________________ 9
Grupo de Equipamentos____________________________________________________________________ 9

4.4.

Equipe _________________________________________________________________________ 9

4.5.

Intervenção ____________________________________________________________________ 10

4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.

4.6.

Intervenção de Perfuração _________________________________________________________________ 10
Intervenção de Avaliação Exploratória _______________________________________________________ 10
Intervenção de Completação _______________________________________________________________ 10
Intervenção de Workover _________________________________________________________________ 10
Intervenção de Emergência ________________________________________________________________ 10

Tarefa e Fase ___________________________________________________________________ 10

4.6.1.
4.6.2.

4.7.

Tarefa _________________________________________________________________________________ 10
Fase ___________________________________________________________________________________ 10

Peso (“Weight”) / Massa (“Mass”) __________________________________________________ 11

4.7.1.
4.7.2.

Peso no Ar (“Weight on Air”) _______________________________________________________________ 11
Peso Flutuado (“Flutted Weight”) ___________________________________________________________ 11

4.8.

Planta de Processamento Primário / de Teste / de “Well Testing” ________________________ 11

4.9.

Planta Simplificada/ Workover / Contingência / Abandono / Kit Canhão ___________________ 11

4.10.

Fluidos ________________________________________________________________________ 11

4.10.1.
4.10.2.
4.10.3.
4.10.4.
4.10.5.

Fluido perdido ___________________________________________________________________________ 11
Fluidos injetados _________________________________________________________________________ 11
Fluidos recuperados ______________________________________________________________________ 11
Fluidos produzidos _______________________________________________________________________ 11
Outros fluidos ___________________________________________________________________________ 11

4.11.

Tipo de serviço__________________________________________________________________ 12

4.12.

Modos de acionamento de emergência da Árvore Submarina de Teste ____________________ 12

4.12.1. Emergency Shut-Down (ESD) _______________________________________________________________ 12
4.12.2. Emergency Quick Disconnect (EQD) _________________________________________________________ 12

5.

DISPOSIÇÕES GERAIS __________________________________________________________ 13
5.1.

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS _________________________________________ 13

5.2.

Equipe de Serviço _______________________________________________________________ 13

5.3.

Simultâneidade dos Serviços ______________________________________________________ 14

5.4.

Avanço Tecnológico______________________________________________________________ 15

5.5.

Utilização dos Equipamentos ______________________________________________________ 15

5.6.

Unitização das Cargas ____________________________________________________________ 15

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

6.

7.

Folha:

3

de 190

REV.

0

5.7.

Módulos Pré-Torqueados _________________________________________________________ 16

5.8.

Compatibilidade de Normas/Procedimentos (“Bridging Documents”) _____________________ 16

5.9.

Atendimento a Normas ___________________________________________________________ 16

DIRETRIZES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ___________________________________________ 17
6.1.

Cronograma ____________________________________________________________________ 17

6.2.

Condição Mecânica do Poço _______________________________________________________ 17

6.3.

Descida da Coluna de Trabalho_____________________________________________________ 17

6.4.

Aquisição de Dados ______________________________________________________________ 17

6.5.

Fluxo, Estática, Injeção e “Fall-off” __________________________________________________ 18

6.6.

Efluentes na Planta ______________________________________________________________ 19

6.7.

No Amortecimento do Poço _______________________________________________________ 19

6.8.

Na Avaliação da Perda e no Combate à Perda _________________________________________ 19

6.9.

Na limpeza de coluna, desmontagem de equipamentos e retirada da coluna________________ 20

SERVIÇOS ____________________________________________________________________ 21
7.1.

Tipo de Serviço _________________________________________________________________ 21

7.1.1.
7.1.2.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.7.
7.1.8.
7.1.10.
7.1.11.
7.1.12.

7.2.

7.3.

BASE PETROBRAS ________________________________________________________________________ 25
BASE DA CONTRATADA ___________________________________________________________________ 26

Obrigações na Fase de Execução ___________________________________________________ 34

7.3.1.
7.3.2.

7.4.

BASE PETROBRAS ________________________________________________________________________ 34
ÁREA MARÍTIMA _________________________________________________________________________ 34

Obrigações na Fase de Conclusão ___________________________________________________ 42

7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.

7.5.

Objetivos _______________________________________________________________________________ 21
Serviço de TFR / TF _______________________________________________________________________ 21
Serviço de TI ____________________________________________________________________________ 22
Serviço de WO __________________________________________________________________________ 22
Serviço de injeção (Inj) ____________________________________________________________________ 23
Serviços de baixa complexidade (BC) _________________________________________________________ 23
Serviço de micro fraturamento (MiFc) ________________________________________________________ 24
Serviço de Atendimento Em Emergência (SWRP) _______________________________________________ 24
Serviço de Amostragem em plataformas de Produção ___________________________________________ 24

Obrigações na Fase de Planejamento________________________________________________ 25

7.2.1.
7.2.2.

8.

Nº ET-3000.00-1210-616-PPQ-002

Na BASE PETROBRAS _____________________________________________________________________ 42
Áreas Diversas___________________________________________________________________________ 42
Na ÁREA MARÍTIMA ______________________________________________________________________ 42

Relação dos Documentos para os Tipos de Serviços ____________________________________ 44

Características Gerais __________________________________________________________ 46
8.1.

Serviços Exigidos ________________________________________________________________ 46

8.2.

Operações Exigidas ______________________________________________________________ 46

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
8.2.10.
8.2.11.

Manobra _______________________________________________________________________________ 46
Teste de Estanqueidade ___________________________________________________________________ 46
Hidrocarbonetos _________________________________________________________________________ 46
Água da formação________________________________________________________________________ 46
Produtos Químicos _______________________________________________________________________ 46
Fluido de completação ____________________________________________________________________ 47
Fluido de perfuração _____________________________________________________________________ 47
Combate à perda ________________________________________________________________________ 47
Acidificação _____________________________________________________________________________ 48
Fraturamento ___________________________________________________________________________ 48
H2S ___________________________________________________________________________________ 48

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

8.2.12.
8.2.13.
8.2.14.
8.2.15.
8.2.16.
8.2.17.

9.

Nº ET-3000.00-1210-616-PPQ-002

Folha:

4

de 190

REV.

0

CO2 ___________________________________________________________________________________ 48
Redutor de Acidez _______________________________________________________________________ 48
Lâmina de Água _________________________________________________________________________ 49
Profundidades___________________________________________________________________________ 49
Canhoneio ______________________________________________________________________________ 49
Sólidos e Contaminantes __________________________________________________________________ 49

8.3.

Exigências Mecânicas ____________________________________________________________ 49

8.4.

Exigências Dimensionais __________________________________________________________ 51

8.5.

Pescaria _______________________________________________________________________ 52

8.6.

Estanqueidade __________________________________________________________________ 52

8.7.

Conexões ______________________________________________________________________ 52

8.8.

Exigências Elastoméricas__________________________________________________________ 53

8.9.

Tempo de Bateria _______________________________________________________________ 54

8.10.

Zona Classificada ________________________________________________________________ 54

8.11.

Energia Elétrica _________________________________________________________________ 54

8.12.

Atendimento a Normas ___________________________________________________________ 54

EQUIPAMENTOS INSUMO DOS SERVIÇOS __________________________________________ 55
9.2.
9.2.1.
9.2.2.

9.3.
9.3.1.
9.3.2.

LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO) _______________________________________ 58
Relação dos Equipamentos e Suas Características ______________________________________________ 58
Características Gerais da Linha _____________________________________________________________ 59

Linha de Equipamentos de Aquisição de Dados_______________________________________ 131
Relação dos Equipamentos e Suas Características _____________________________________________131
Características Gerais da Linha ____________________________________________________________131

9.4.

Linha de Equipamentos de Manobra _______________________________________________ 144

9.5.

LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE __________________________________________ 145

9.5.1.
9.5.2.

Relação dos Equipamentos e Suas Características _____________________________________________145
Características Gerais da Linha ____________________________________________________________146

9.6.

Linha de Equipamentos Especiais __________________________________________________ 179

9.7.

INSUMOS MATERIAIS ___________________________________________________________ 185

9.7.1. Kit de amostragem convencional de superfície________________________________________________185
9.7.2. Latas IATA _____________________________________________________________________________186
9.7.3. Gás butano ____________________________________________________________________________186
9.7.4. Garrafas de Transporte de Amostras de Fundo: _______________________________________________186
9.7.5. Produtos Químicos ______________________________________________________________________187
9.7.6. Kit de Amostragem de Mercúrio em Gás Natural, Amostragem para Razão Isotópica do Enxofre e análise
Iodométrica de H2S. ___________________________________________________________________________188
9.7.7. Kit para medição de Gases e Contaminantes _________________________________________________188
9.7.8. Graxa (Grease) _________________________________________________________________________188
9.7.9. Equipamentos complementares para a montagem da planta ____________________________________189
9.7.10. Equipamentos para ventilação forçada ______________________________________________________189

10. ADENDO ___________________________________________________________________ 190

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Nº ET-3000.00-1210-616-PPQ-002

Folha:

5

de 190

REV.

0

1. ESCOPO
Prover os serviços relacionados à avaliação das formações em poços marítimos operados pela
PETROBRAS a serem realizados de acordo com o cronograma de atividades da PETROBRAS.
Estão incluídos nos serviços a serem prestados todos os recursos complementares necessários a
perfeita execução dos serviços, assim como manter um controle rigoroso de qualidade e gestão de
forma a não ter acidentes assim como não ter ineficiência de tempo. São exemplos dos recursos,
porém não restritos à:
• Mão de obra especializada e em quantidade suficiente para cada etapa da cadeia (logística,
manutenção, acompanhamento operacional onshore e offshore, etc);
• Ferramentas de apoio e manuseio;
• Equipamentos insumos da prestação de serviço;
• Manutenções, inspeções e certificações (por entidades reconhecidas) dos equipamentos;
• Montagens e desmontagens dos equipamentos na sonda e/ou poço;
• Testes de integridade na base da CONTRATADA e/ou instalações offshore;
• Base de armazenagem da CONTRATADA;
• Transporte terrestre;
• Etc.
Esses recursos estão detalhados ao longo desta especificação técnica e demais documentos de um
futuro contrato, no entanto, ressalta-se a finalidade é a execução integral do serviço de forma
eficiente e sem acidentes.
Os serviços possuem obrigações da contratada na etapa de planejamento, execução e conclusão
conforme identificadas pelo tipo do serviço descritos nos itens 4 a 8, e podem ser classificados com
os títulos abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço

de Teste de Formação a Poço Revestido (TFR);
de Teste de Produção (TP);
de Teste de Injetividade (TI);
de Workover;
de Aquisição de Dados;
de Injeção;
de Baixa Complexidade;
de Inspeção Técnica Periódica;
de Projeto de TFR / TP.
de Micro Fraturamento

Os equipamentos e materiais insumos dos serviços devem atender as especificações técnicas do item
9.
As quantidades de cada equipamento ou conjunto de equipamentos estão no anexo de Critério de
Medição.
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2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Tabela 2-1 Relação de Documentos de Referência
Referência

Descrição

API 7-1

Specification For Rotary Drill Stem Elements.

API 5B1

Gauging And Inspection Of Casing, Tubing And Line Pipe Threads

API 5C5

Procedures For Testing Casing And Tubing Connections – 4ª Edição – 2017

API RP 5A3

Recommended Practice On Thread Compounds For Casing, Tubing, Line Pipe, And Drill Stem Elements.

API RP 5A5

Field Inspection Of New Casing, Tubing, And Plain-End Drill Pipe

API RP 14C

Recommended Pratice for Analysis, Design, Installation, and Testing of Basis Surface Safety Systems for Offshore
Production Platforms

API RP 17G
API RP-505
API SPEC Q1
API SPEC Q2
API SPEC 5B
API SPEC 5CRA

American Petroleum Institute - Recommended Practice for Completion / Workover Risers
Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities
Classified as Class I, Zone 0, Zone 1, e Zone 2.
Specification For Quality Management System Requirements For Manufacturing Organizations For The Petroleum
And Natural Gas Industry – 9ª Edição;
Specification For Quality Management System Requirements For Service Supply Organizations For The Petroleum
And Natural Gas Industries
Specification For Threading, Gauging And Thread Inspection Of Casing, Tubing, And Line Pipe Threads.
Specification For Corrosion-Resistant Alloy Seamless Tubes For Use As Casing, Tubing, And Coupling Stock;

API SPEC 5CT

Specification For Casing And Tubing;

API SPEC 11D1

Petroleum And Natural Gas Industries - Downhole Equipment – Packers And Bridge Plugs;

API SPEC 6A

Specification for Wellhead and Tree Equipment

API SPEC 14A

Specification for Subsurface Safety Valve Equipment

API SPEC 19AC

Specification For Completion Accessories;

DNV 271

Det Norske Veritas (Dnv), Standard For Certification No. 2.7-1 - Offshore Containers.

ISO 4309

Equipamentos De Movimentação De Carga Cabos De Aço - Cuidados, Manutenção, Instalação, Inspeção E
Descarte Iso 9001 – Quality Management Systems – Requirements – 5ª Edição – 2015;

ISO 11960

Petroleum And Natural Gas Industries — Steel Pipes For Use As Casing Or Tubing For Wells– 5ª Edição – 2014.

ISO 13679

Petroleum And Natural Gas Industries — Procedures For Testing Casing And Tubing Connections;

ISO 13680

Petroleum And Natural Gas Industries — Corrosion-Resistant Alloy Seamless Tubes For Use As Casing, Tubing And
Coupling Stock — Technical Delivery Conditions.

ISO 14310

Petroleum And Natural Gas Industries Downhole Equipment - Packers And Bridge Plugs;

ISO 14998
ISO 15156
ISO 28781
NACE Mr0175 /
ISO 15156

Petroleum And Natural Gas Industries — Downhole Equipment — Completion Accessories;
Petroleum And Natural Gas Industries -- Materials For Use In H2S-Containing Environments In Oil And Gas
Production;
Petroleum And Natural Gas Industries — Drilling And Production Equipment —Subsurface Barrier Valves And
Related Equipment;
Materials For Use In H2S Containing Environments In Oil And Gas Production;

NACE TM0177

Laboratory Testing Of Metals For Resistance To Sulfide Stress Cracking And Stress Corrosion Cracking In H2S
Environments

MSC/CIRC.860
(22.5.98)

Guidelines For The Approval Of Offshore Containers Handled In Open Seas.

IEC-60092-502

Electrical installations in ships - Part 502: Tankers - Special features

IEC-61892-7

Unidades marítimas fixas e móveis - Instalações elétricas
Parte 7: Áreas classificadas
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3. SIGLAS OU ABREVIAÇÕES
Tabela 3-1 Relação de Siglas

Silga

Descrição

ABNT

Associação Basileira de Normas Técnicas

ADS

Acid Diverter Sub

API

American Petroleum Institute

APR

Análise Preliminar De Risco

AST

Análise De Segurança De Trabalho

BHA

“Bottom Hole Assembly”

BMA

Barreira Mecânica De Anular

BOP

Blow-out Preventer

CO2

Dióxido de Carbono

COI

Coluna De Injeção

COP

Coluna De Produção

DE

Diâmetro Externo

DI

Diâmetro Interno

DP&T/POÇOS

Gerência Executiva De Construção De Poços Marítimos

DPC

Diretoria de Portos e Costas

DST

“Drill Stem Test”

ET

Especificação Técnica

FOO

Ficha De Observações E Ocorrências

FT

FlexiTubo

H2S

Sulfeto de Hidrogênio

IACS

International Association Of Classification Societies

ICV

Intelligent Completion Valve

ID

“Inner Diâmeter”

IDF

Índice de Desempenho do Fornecedor

IMO

International Marine Organization

ISO

The International Organization For Standardization

LMS/US

Log - Logistica, Manutencao E Suporte As Operacões - Servicos De Logistica De E&P

MIQ

Mandril De Injeção Química

MPD

Managed Pressure Drilling

NACE

National Association Of Corrosion Engineers

NORMAM

Normas da Autoridade Marítima

OD

“Outer Diâmeter”

P&ID

“Piping and Instrumentation Diagram”

PACI

Poço Aberto Com Completação Inteligente

POÇOS/SPO

Gerência Geral De Serviços De Poços Marítimos

RM

Requisição De Materiais

RP

Registro de Produção

RTA

Relatório de Tratamento de Anormalidade

SDSS

Super Duplex Stainless Steel

SMSS

Super Martensitic Stainless Steel

SPO/SCA

Gerência de Completação e Avaliação de Poços Marítimos

SPO/SCA/COMP

Gerência Setorial De Completação De Poços Marítimos

SSD

Slinding Side Door

TCP

“Tubing Convey Perforation”
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Tabela 3-1 Relação de Siglas

Silga

Descrição

TF

Teste de Formação a poço aberto

TFR

Teste de Formação a poço Revestido

TI

Teste de Injetividade

TP

Teste de Produção

VIF

Válvula De Isolamento De Fundo
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4. DEFINIÇÕES
A seguir encontram-se as definições a serem consideradas como válidas para esta especificação
técnica.
4.1. Cenários
São condições mínimas e essenciais às quais os Serviços prestados pela CONTRATADA estarão
submetidos. Podem vir a ser modificadas e/ou acrescentadas, sem prejuízo do estabelecido, em
função de novos procedimentos e/ou técnicas, de acordo com entendimentos entre PETROBRAS e
CONTRATADA, respeitando-se as especificações dos Insumos descritos no item de INSUMOS DOS
SERVIÇOS.
4.2. Coluna de Trabalho / de Teste / de TFR / de DST
Refere-se a coluna de trabalho que seja utilizado para uma determinada operação. A não ser que
esteja explícita no texto, essa coluna de trabalho se refere à coluna que contenha totalmente ou
parcialmente recursos da CONTRATADA. Esta coluna também poderá ser referida como Coluna de
Teste, Coluna de TFR ou Coluna de DST. A Coluna de Trabalho pode ainda ser dividida em seções,
conforme descritos a seguir.
4.2.1.

Minor String

Trecho da coluna correspondente da extremidade inferior até as juntas deslizantes (inclusive).
4.2.2.

Major String

Trecho da coluna correspondente das juntas deslizantes até o Flutted Hanger.
4.2.3.

Landing String

Trecho da coluna correspondente do Flutted Hanger (inclusive) até o RSM (Riser Sealing Mandrel)
(inclusive).
4.3. Equipamentos, Conjunto e Grupo
4.3.1.

Equipamentos

São todas as peças e mecanismosnecessários para efetuar todas as suas funções e características
definidas na seção de Insumos da Prestação de Serviço.
Exceto quando explicitado do contrário, qualquer referência a equipamentos entende-se que sejam
aqueles que sejam insumos da prestação de serviço desta Especificação Técnica.
A referência de quaisquer equipamentos que não sejam escopo desta Especificação Técnica
considerará equipamentos dos quais a PETROBRAS utiliza através de compras ou outros contratos de
bens e serviços, exceto se explicitado do contrário.
4.3.2.

Conjunto de Equipamentos

É um grupo de equipamentos no qual se prevê sua utilização concomitante na maior parte do tempo
para a execução dos serviços.
4.3.3.

Grupo de Equipamentos

É um agrupamento dos conjuntos de equipamentos para referência de um grupo típico para a
execução de um determinado serviço (ou parte de um serviço). Note que conforme item 5.4.a, a
Petrobras irá definir os recursos a serem utilizados na execução dos serviços.
4.4. Equipe
É a quantidade de profissionais da CONTRATADA necessária à prestação dos serviços objetos desta
especificação técnica.
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4.5. Intervenção
É conjunto de operações realizadas nos poços marítimos com a finalidade de construir e manter um
poço de petróleo conforme definição da Petrobras. As intervenções objeto desta especificação
técnica estão listadas nos subitens a seguir.
4.5.1.

Intervenção de Perfuração

A intervenção de perfuração visa perfurar um poço de petróleo, seja ele um poço exploratório, um
poço de desenvolvimento ou ainda um poço de alívio, para alcançar alvos geológicos através de um
poço estável, que deve ser capaz de receber a instalação de uma coluna de produção ou injeção, se
houver intenção de avaliar ou completar o poço.
4.5.2.

Intervenção de Avaliação Exploratória

Conjunto de operações que visa à determinação da produtividade, permeabilidade, dano,
caracterização de reservatório, amostragem de fluidos produzidos (superfície e/ou monofásica de
fundo) ou identificação de fluidos em zonas potencialmente produtoras de hidrocarbonetos
4.5.3.

Intervenção de Completação

Conjunto de operações realizadas com a finalidade de equipar o poço para produção ou injeção de
fluidos na zona de interesse do reservatório
4.5.4.

Intervenção de Workover

Conjunto de operações que, uma vez iniciada a produção/injeção do poço, permitam retomar ou
melhorar as condições de produção/injeção esperadas do poço no mesmo intervalo, realizar mudança
do intervalo de produção/injeção ou efetuar o abandono de um poço.
4.5.5.

Intervenção de Emergência

Conjunto de operações que visam atender a situações de emergência, como poço de alívio e/ou
coleta de óleo em caso de poço não capeável. Visam o controle e medição de efluentes do poço,
assim como adequação dos efluentes para descarte e envio à navio aliviador (ou queima).
4.6. Tarefa e Fase
4.6.1.

Tarefa

Qualquer atividade necessária para atendimento das obrigações definidas para os serviços objetos
desta especificação técnica.
4.6.2.

Fase

É o agrupamento das tarefas em ordem cronológica. Existem 3 fases no atendimento à esta
especificação técnica conforme descrito abaixo.
a. Planejamento: Tudo que é feito na base da CONTRATADA e PETROBRAS em termos de preparo dos
equipamentos (ex. inspeção, testes de pressão, unitização em contentores, etc) e documentações
digitais (ex. sequencia operacional, estudos específicos, etc).
b. Execução: Tudo que é feito na base da CONTRATADA e na base e área marítima da PETROBRAS na
realização do serviço (ex. montagem dos equipamentos, revisão da sequencia a ser executada,
acompanhamento das operações, etc).
c. Conclusão: Tudo que é feito na base da CONTRATADA e na base e área marítima da PETROBRAS
após a realização do serviço (ex. desmontagem dos equipamentos, emissão do relatório de
conclusão, desembarque dos materiais, etc).
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4.7. Peso (“Weight”) / Massa (“Mass”)
É o peso do objeto convertidos em unidade de massa e que pode ser considerada como nas categorias
abaixo:
4.7.1.

Peso no Ar (“Weight on Air”)

É o peso que o objeto tem na superfície considerando que esteja sofrendo uma pressão atmosférica.
4.7.2.

Peso Flutuado (“Flutted Weight”)

É o peso que o objeto tem quando submergido em algum fluido, que é menor que seu peso no ar
quando a pressão sofrida é maior do àquela equivalente a uma pressão atmosférica.
4.8. Planta de Processamento Primário / de Teste / de “Well Testing”
Refere-se a planta que irá realizar o controlee medição seguras dos efluentes do poço, separando
ainda as fases de sólidos, gás, água e óleo empregadas em, por exemplo, teste de formação, teste
de produção, entre outros, a fim de se obter medições de vazão das fases liquidas e gasosas de
efluentes do poço. Esta planta também poderá ser referida como Planta de Processamento Primário,
Planta de Teste ou Planta de Well Testing.
4.9. Planta Simplificada/ Workover / Contingência / Abandono / Kit Canhão
Refere-se a planta com função similar a planta de processamento primário, sem que haja
necessariamente a necessidade de medições de vazões das fases liquidas e gasosas de efluentes do
poço (ex. retorno de água contaminada de óleo, etc). Esta planta também poderá ser referida como
Planta Simplificada, de Workover, Planta de Contingência ou Planta de Abandono.
4.10. Fluidos
Refere-se a substância química em seu estado líquido ou gasoso utilizados durante as operações com
diversas finalidades como controle de poço, prevenção de hidrato, limpeza, indução de surgência,
etc. A seguir são apresentadas subcategorias de fluidos.
4.10.1. Fluido perdido
São fluidos decorrentes de perda para formação.
4.10.2. Fluidos injetados
São fluidos injetados na formação por bombeio direto na coluna ou através de, por exemplo,
flexitubo, para tratamentos ou fraturamentos da formação.
a. Quando for realizar teste de injetividade, o fluido injetado normalmente é fluido base água doce
com cloreto de amônio (CAINJ).
4.10.3. Fluidos recuperados
São provenientes de perda para formação ou injetados para tratamentos ou fraturamentos da
formação, durante o período de limpeza, normalmente misturados em hidrocarbonetos da formação,
ou com eles emulsionados.
4.10.4. Fluidos produzidos
São os fluidos produzidos pela formação, podendo ser multifásico (óleo e gás) assim como ter
presença de água da formação, H2S, CO2, etc.
4.10.5. Outros fluidos
São aqueles utilizados para limpeza interna da coluna ou para remoção detritos, com a coluna já
instalada no poço.
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4.11. Tipo de serviço
São os conjuntos de operações que possuem um objetivo definido no escopo da intervenção pela
Petrobras, no qual estão definidas as obrigações da Contratada no planejamento, execução e
conclusão, tanto na área Petrobras e Marítima.
4.12. Modos de acionamento de emergência da Árvore Submarina de Teste
São os os modos de reação a emergência e restabelecimento da segurança operacional promovidos
pela árvore submarina de teste.
4.12.1. Emergency Shut-Down (ESD)
Acionamento do dispositivo de fechamento da árvore submarina de teste com ou sem elemento diante
do dispositivo com vedação garantida.
4.12.2. Emergency Quick Disconnect (EQD)
Acionamento do dispositivo de fechamento da árvore submarina de teste com ou sem elemento diante
dispositivo, seguida de desconexão mecânica na seção de latch.
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A PETROBRAS definirá o tipo de serviço, seus objetivos, assim como a seleção e o quantitativo dos
equipamentos, descritos no item INSUMOS DOS SERVIÇOS, de acordo com sua experiência técnica,
atendimento a procedimentos, normas, legislação, informações adicionais obtidas durante a fase de
planejamento e ao longo da execução.
5.2. Equipe de Serviço
Profissionais para realização dos serviços offshore nas operações em poços marítimos, que sejam
escopo desta especificação técnica.
a. Caberá a CONTRATADA o dimensionamento da quantidade de profissionais, assim como suas
especializações, necessária à prestação dos serviços objetos desta especificação técnica,
atendendo os seguintes requisitos:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.

Deverá atender todas as obrigações desta especificação técnica de forma eficiente e segura.
Deverá ser considerado trabalho por um período de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas
por dia, para cada serviço realizdo.
Atender às imposições legais, inclusive quanto ao descanso.
A tabela a seguir encontra-se uma relação do histórico de operações da PETROBRAS de
equipe necessária para efetuar o trabalho a bordo da unidade marítima (já considerando
trabalho em turnos). Caso a companhia queira utilizar valores diferentes desses, a mesma
deverá justificar para a aceitação da PETROBRAS. O detalhamento da operação poderá ser
verificado na seção 7.

Tabela 5-1 Quantitativo de Pessoal da CONTRATADA.
Referência

Operação
Serviço de TFR / TI / TP

Operações da Coluna de DST

Operação da Planta (TFR / TP)

Operação da Planta (WO)
Operação de Baixa Complexidade
Operação de Aquisição de Dados

Quantidade e Especialidade
2 Coordenador de Teste
2 Especialista de DST
2 Especialista de Amostragem
2 Especialista de Registradores
4 Especialista de Subsea
4 Especialista de Manobra
6 Especialista de Planta de Teste
4 Especialista de Planta de Tratamento de Água
2 Especialista de Queimador
2 Especialista de Compressor / Caldeira
2 Especialista na Cabine de Aquisição de Dados
2 Especialista para Medição Fiscal (quando houver)
4 Especialista de Planta de Teste
2 Especialista de Planta de Tratamento de Água (Quando Houver)
2 Especialista de Queimador / Compressor (Quando Houver)
1 Especialista em Caldeira (Quando Houver)
2 Especialistas conforme for a natureza do serviço
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b. A CONTRATADA deverá fornecer equipe composta de coordenadores, engenheiros e/ou técnicos,
cuja relação de exigências de escolaridade, experiência mínima e documentações comprobatórias
estão na tabela a seguir.
Tabela 5-2 Relação da escolaridade mínima, experiência mínima e documentação comprobatório dos
profissionais da CONTRATADA.
Escolaridade Mínima

Experiência Mínima

Técnico com formação nas áreas Civil,
Mecânica, Eletromecânica, Hidráulica,
Instrumentação, Elétrica e Automação
industrial

2 (dois) anos em operações em poços
marítimos com realização de um mínimo de 5
(cinco)
serviços com características
semelhantes ao objeto contratual.*

Técnico com formação em outras áreas
daquelas citas na linha acima.

3 (três) anos em operações em poços
marítimos com realização de um mínimo de 5
(cinco)
serviços
com
características
semelhantes ao objeto contratual realizado.*

Engenheiro
Civil,
Eletromecânica,
Instrumentação, Elétrica,
industrial e/ou Petróleo.

3 (um) ano de experiência em operações em
poços marítimos com realização de um
mínimo de 5 (cinco) serviços com
características semelhantes ao objeto
contratual realizado.*

Mecânica,
Hidráulica,
Automação

Documentação Comprobatória

Para Escolaridade:
Certificado de conclusão de escola
técnica profissionalizante ou de
curso de graduação em engenharia.
Para Experiência e Serviços:
Carteira
de
Trabalho
e/ou
Declaração
do
Empregador
atestando
as
atividades
de
atuação.

*Especificamente, a CONTRATADA deverá executar a coordenação tanto onshore quanto offshore,
através de sua equipe que deverá ter no mínimo 5 anos de experiência em poços marítimos com no
mínimo 15 serviços semelhantes ao objeto contratual.

c. Poderá ser embarcado, com a aprovação da Petrobras, de funcionários em treinamento (“trainee”)
nas unidades marítimas, no entanto, ressalta-se que estes funcionários só poderão realizar
atividade de aprendizagem, ou seja, não poderão assumir a responsabilidade de qualquer
obrigação da prestação de serviço.
d. A CONTRATADA disponibilzará integrante (s) de seu Suporte Técnico, sem ônus para Petrobras
para participar de reuniões (ex. planejamento, execução, anormalidades, análise de risco, etc) e
outros assuntos conforme solicitações da PETROBRAS. Exemplos do suporte técnico onshore são
tais como, porém não restrito à:
d.1.
d.2.

Todas as tarefas na BASE PETROBRAS descritas na seção 5 deverão estar sob coordenação
técnica da CONTRATADA (onshore).
Responsável técnico local da CONTRATADA (onshore) para participar de toda fase de
mobilização, prover documentações técnicas comprobatórias, fase de planejamento,
programação da operação e definição do plano de contingências operacionais.

e. A CONTRATADA deverá disponibilizar na base PETROBRAS para representar sua empresa durante o
horário comercial para suporte em assuntos operacionais e administrativos conforme orientações
da PETROBRAS, durante todo o período de vigência de um futuro CONTRATO.
f. Todas as tarefas e equipe técnica da CONTRATADA na ÁREA MARÍTIMA estarão sob coordenação
técnica promovida pela CONTRATADA (offshore).
5.3. Simultâneidade dos Serviços
a. Poderá haver mais de um tipo de serviço por intervenção, a critério da PETROBRAS, pelos quais a
contratada deve atender às respectivas obrigações de cada serviço.
b. Poderá haver também simultâneidade do mesmo serviço em sondas distintas a critério da
PETROBRAS. A CONTRATADA deverá sempre adequar o quantitativo de pessoal para permitir a
execução dos serviços conforme o quantitativo de utilização de equipamentos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Nº ET-3000.00-1210-616-PPQ-002

Folha:

15

de 190

REV.

0

5.4. Avanço Tecnológico
a. Submeter, por escrito, à análise da PETROBRAS, pedidos de inclusão de equipamentos que se
tornarem disponíveis, nos respectivos Anexos a serem criados. Havendo interesse da PETROBRAS,
a inclusão solicitada será procedida mediante Termo Aditivo a ser assinado pelas partes
contratantes.
5.5. Utilização dos Equipamentos
a. A PETROBRAS irá analisar seu cronograma e reserva-se o direito de dimensionar e solicitar os
equipamentos (constantes por um número de referência desta especificação técnica) através de
solicitações formais de alteração da carta de equipamentos em Utilização de Equipamentos e
demais termos presentes no critério de medição.
b. A PETROBRAS irá analisar serviço a serviço e reserva-se o direito de utilizar, dimensionar e
selecionar os equipamentos a serem utilizados.
b.1.

Os equipamentos individuais de um conjunto (número de referência) poderão ser utilizados
de forma integradas ou separadas entre si. Exemplo: Pode-se optar por não utilizar a
Retainer do Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”) (item 9.2.9)
para um determinado trabalho.

c. A especificação técnica dos INSUMOS DOS SERVIÇOS descritos no item 9 deste ANEXO presta-se
APENAS para assegurar a perfeita execução dos Serviços e/ou cumprir requisitos básicos de SMS.
A CONTRATADA tem a obrigação de provê-los visando atender aos níveis de serviço (prazos de
atendimento, critérios de medição e desempenho, etc.) requeridos pela PETROBRAS.
c.1.

c.2.

c.3.

Os equipamentos, insumos da prestação do serviço, descritos nesta especificação técnica
são tais que devem efetuar todas as suas funções e características definidas de forma
completamente independente de qualquer outro equipamento determinado nesta
Especificação Técnica.
Em caso de dependência de outros equipamentos, mecanismos, opcionais ou dispositivos
não explicitamente especificado nesta Especificação Técnica, mas que sejam necessários
para efetuar as funções e características definidas dos equipamentos descritos nesta
Especificação Técnica (tanto as individuais como as gerais), os mesmos deverão ser
informados, disponibilizados e mobilizados para a PETROBRAS, sem quaisquer ônus
adicionais, uma vez que seus custos se compreendem inclusos no serviço.
Em caso de equipamento que pertencem à um mesmo conjunto (número de referência)
puder exercer as características/funções de outro(s) equipamentos deste mesmo número
de referência, pode-se utilizar apenas este equipamento para o Utilização de Equipamentos
e execução da operação mediante concordância e aprovação da PETROBRAS.

d. Os equipamentos poderão ser utilizados em situações (operações, condições de poço, etc), não
previstas nesta Especificação Técnica desde que haja concordância da CONTRATADA que avaliará,
poço a poço, a viabilidade ou não do uso de seu equipamento. Em casos de não concordância, a
CONTRATADA deverá demonstrar os motivos técnicos e/ou financeiros.
5.6. Unitização das Cargas
a. Todos os unitizadores de carga, salvo os destinados ao transporte de produtos perigosos, deverão
ser certificados por entidade certificadora e estar de acordo com a circular MSC/Circ.860 (22.5.98)
GUIDELINES FOR THE APPROVAL OF OFFSHORE CONTAINERS HANDLED IN OPEN SEAS da Organização
Marítima Internacional. Este certificado deve contemplar todos os equipamentos fixos ou não
existentes no unitizador de carga.
b. Somente serão aceitos certificados emitidos por sociedades classificadoras formalmente
reconhecidas pela IACS - International Association of Classification Societies - e com experiência
reconhecida na certificação de unitizadores offshore.
c. No caso de unitizadores destinados ao transporte de cargas perigosas, estes deverão estar de
acordo com a NORMAM 05, Capítulo 02 e certificados pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).
d. Os conjuntos de içamento (eslingas, manilhas, olhais) deverão ser aprovados e certificados por
entidade certificadora.
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5.7. Módulos Pré-Torqueados
a. Embarcar nas sondas módulos pré-torqueados dos componentes de coluna no maior comprimento
possível para transporte terrestre.
b. A Contratada deverá envidar esforços para que esses módulos não necessitem de torque e quebra
de torque das conexões, entre suas extremidades. Sendo, portanto, necessário no máximo duas
conexões (descida) ou duas quebras (retirada) por módulo pré-torqueado (nas extremidades) com
chave flutuante ou "robô" na mesa rotativa.
c. Os módulos pré-torqueados deverão também considerar a inclusão de XO e Lift Sub, onde estes
são necessários.
c.1.
c.2.

Os lift-subs deve ser compatível com os elevadores fornecidos pela CONTRATADA (manuais
e hidráulicos tipo spider).
Os tipos de lift-subs deverão ser de tal forma que minimize as trocas de elevadores manuais
por tipo cunha (“spider”) e vice-versa, conforme orientações da PETROBRAS.

d. Exemplos de módulos pré-torqueados seria: conjunto de válvulas DST + lift sub, lubricator + tubo
de produção, 2x “slip joints”, etc.
5.8. Compatibilidade de Normas/Procedimentos (“Bridging Documents”)
a. Nos itens que as normas externas e internas, da CONTRATADA e/ou da PETROBRAS, apresentarem
soluções diferentes deverá ser reunido o corpo técnico de ambas as partes de forma a verificar e
adotada a solução mais restritiva, ou seja, aquela que resultar em maiores ganhos de segurança
globais.
b. A solução deverá ser registrada em ATA e incorporado nos documentos entregues à PETROBRAS
para cada serviço.
5.9. Atendimento a Normas
a. A omissão de exigências específicas normativas nesta especificação técnica não exime a
CONTRATADA de sua responsabilidade legal de atendimento às normas brasileiras e internacionais.
b. Todas as normas brasileiras e internacionais aplicáveis à execução do serviço deverão ser
atendidas. Exemplo das normas são:
• API 19TT para as ferramentas de DST;
• API 14 C para dimensionamento e seleção de equipamentos da planta de teste visando a
segurança;
• NR13 para construção e operação dos vasos de pressão;
• NR15 das condições de salubridade dos funcionários;
• API 6A e 14A para a construção e testes da árvore submarina de teste;
• API 505 para classificação de áreas e itens de segurança;
• Norsok D-007, D-SR-007 e D-010 quanto a diretrizes para efetuar o well testing;
c. A PETROBRAS se reserva no direito de solicitar a qualquer momento as devidas comprovações de
atendimento às Normas aplicáveis.
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6. DIRETRIZES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
As diretrizes constituem-se de cenários e operações que podem ser determinadas, além daqueles
definidos no item 7 Serviços e item 8 Características Gerais pela Petrobras nos quais a Contratada
deverá estar apta a executar através de sua prestação de serviço.
6.1. Cronograma
a. A PETROBRAS irá elaborar o cronograma e sequencia de operações nas intervenções,
disponibilizando a fim de que a CONTRATADA efetue seu planejmaneto.
6.2. Condição Mecânica do Poço
a. A (s) zona (s) produtoras pode (em) estar revestida (s) ou em poço aberto.
b. O conjunto de isolamento de poço, cujo tipo de completação é definido pela PETROBRAS, é
instalado no interior do revestimento de poços.
6.3. Descida da Coluna de Trabalho
a. O canhoneio poderá ser TCP na coluna de teste.
a.1.

Poderá inclusive ser um canhoneio em dois estágios, isto é, será canhoneado uma seção,
efetuar os fluxos e estáticas, canhonear a outra seção e efetuar novos fluxos e estáticas.

b. Todas as operações abaixo poderão ocorrer a critério exclusivo da PETROBRAS.
b.1.
b.2.
b.3.
b.4.
b.5.
b.6.

b.7.

A escolha final dos recursos a serem utilizados é critério exclusivo da PETROBRAS.
Realizar a pré-montagem e gabaritagem dos tubos de produção em seções de tubos,
estaleirando as seções na torre.
Realizar dummy run pratico ou teórico do conjunto da AST.
Descer a coluna de teste em manobra única (“one-trip”), ou seja, numa única corrida já
com conjunto AST, coluna balanceada e perfilagem de correlação única pelo interior da
coluna, este último quando for aplicável.
Havendo necessidade de balanceio, a coluna de assentamento para o balanceio poderá ser
composta por drill pipes da sonda.
A coluna de DST poderá dispensar packer de operação quando o poço possuir completação
inferior (ex. packers permanentes, semipermanentes, hidráulicos, com mandril TSR, camisa
de PBR, válvulas de isolamento de formação, etc). Nesta situação será utilizado na
extremidade da coluna de trabalho cauda com locator com unidades selantes, camisa de
TSR, mandril de PBR, shifting tool, ou outros equipamentos de completação. Poderá ocorrer
casos em que a Petrobras deseje utilizar packer de operação, mesmo com a existência de
cauda inferior.
Os equipamentos desta especificação técnica poderão ser utilizados em operações fora da
responsabilidade da CONTRATADA, tais como acidificação, fraturamento e/ou tratamento
das formações.

c. A profundidade de assentamento do packer é definida pela PETROBRAS.
6.4. Aquisição de Dados
a. A PETROBRAS irá informar as profundidades, as grandezas físicas e método de transmissão que se
deseja adquirir poço à poço. Exemplo: Pressão e Temperatura, ambos na profundidade de 5300m
com transmissão em tempo real tipo wireless.
b. A PETROBRAS também irá informar as profundidades e os tipos de nipple disponíveis na coluna de
produção.
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6.5. Fluxo, Estática, Injeção e “Fall-off”
a. Serão realizados, normalmente, mas não limitados a fluxo de período de limpeza, 3 (três) períodos
de fluxos intercalados com dois (2) períodos de estática com aberturas/fechamentos do fluxo em
válvula de fundo posicionada próximo à zona produtora.
a.1.
a.2.

Os fluxos e estática também podem ser fluxos de injeção e “fall-off” no caso de teste de
injetividade.
O fechamento poderá ser na superfície ou ANM nos casos de testes de produtividade a
critério da PETROBRAS.

b. A duração e quantidade dos períodos de limpeza, fluxos e estáticas (injeção e “fall-off”), assim
como a profundidade da válvula de fundo são critérios da PETROBRAS, respeitando-se os limites
operacionais e especificações dos equipamentos descritos no item 9 - INSUMOS DOS SERVIÇOS.
c. A PETROBRAS irá informar quais amostragens, seus momentos e seus volumes serão necessários
poço à poço. As amostragens poderão ser: de óleo morto; convencional; de superfície para análise
PVT; monofásica de fundo à coluna e/ou a cabo; outros a critério da PETROBRAS.
d. Poderão ser realizadas operações com arame, cabo ou flexitubo, por critério da PETROBRAS.
e. Para período de limpeza do poço, indução de surgência, limpeza de coluna ou mesmo durante
períodos de fluxo pleno, poderá ser utilizado bombeio pelo interior da coluna com flexitubo.
f. O underbalance para a indução de surgência é promovido por deslocamento de colchão de fluido
leve, tais como óleo diesel, agua, nitrogênio, n-parafina, etc., pelo interior da coluna de DST por
bomba ou outro dispositivo (ex. Flexitubo, barco de estimulação, etc) por circulação direta através
da válvula de circulação ciclável do DST ou pela extremidade da coluna com retorno para o anular
do poço.
g. Os períodos de estáticas serão realizados com fechamento a critério exclusivo da PETROBRAS na
válvula de fundo de DST (Drill Stem Test), na ANM (quando esta existir), VFF (quando existir) e/ou
na VIF (quando esta existir). A critério da PETROBRAS, havendo falha ou vazamento da válvula de
fundo, o fechamento poderá se dar na superfície ou na AST.
h. Durante estas operações, os dados de pressão e temperatura dos registradores eletrônicos
conectados à coluna devem ser adquiridos e transmitidos em tempo real sem fio (wireless) para
captação na superfície e fornecidos eletronicamente para PETROBRAS. A critério da PETROBRAS,
poderá ser usada a transmissão com descida de ferramenta a cabo elétrico para adquirir os dados
dos registradores.
i. Em qualquer período poderão ser solicitados gradientes de pressão e temperatura com uso de
registradores conectados à coluna, espaçados conforme critério da PETROBRAS, com transmissão
em tempo real sem fio (wireless) no trecho de coluna abaixo do BOP. Como contingencia, ou
conforme planejamento, a critério da PETROBRAS, poderá ser usada transmissão por descida de
ferramenta a cabo elétrico para aquisição dos registradores ou poderão ser usados registradores
adicionais descidos a cabo.
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6.6. Efluentes na Planta
a. Todos os efluentes recebidos na planta de teste ou workover devem ser tratados, queimados e/ou
descartados adequadamente pelas facilidades dos equipamentos.
a.1.

a.2.

a.3.

A vazão de tratamento, queima e descarte deverá ser tal que permita uma vazão de
produção do poço nos valores máximos especificados para os equipamentos. A vazão real
necessária para a interpretação dos dados de reservatório será definida exclusivamente pela
PETROBRAS para cada serviço.
Em operações de workover, os efluentes recebidos na planta terão seu destino definido pela
PETROBRAS, que poderá ser através de reinjeção no poço, bombeio para Unidade
Estacionária de Produção (UEP), transferência para embarcação oil recovery, queima e
tratamento de água, ou em tanques para coleta conforme item 9.6.4 Tanques de Coleta e
Desembarque, outros conforme orientações da PETROBRAS.
Fluidos contaminados: Tanto os fluidos recuperados quanto os produzidos podem conter
fluido de completação / perfuração com base aquosa/oleosa e com ou sem sólidos do tipo
incrustações, areia, borras de parafina, asfalteno, incrustações e materiais radioativos de
ocorrência natural (NORM) assim como diversos produto químico proveniente da limpeza,
remoção de detritos, obstruções, etc.

b. A planta de well testing poderá ser utilizada para recebimento de efluentes oriundos de limpeza
de carretel de flexitubo.
c. Produtos químicos para limpeza, remoção de detritos, obstruções, incrustações e materiais
radioativos de ocorrência natural (NORM) podem também estar presentes nos efluentes recebidos.
d. O Serviço de WO inclui a interligação da flow head ou surface flow tree (SFT) através de coflexip
e manifold de teste alinhado para linha de surgência da plataforma.
6.7. No Amortecimento do Poço
a. Estando o packer assentado ou cauda encaixada, o amortecimento do poço poderá ser por:
•
•
•
•
•

Circulação reversa através da válvula de circulação primária;
Circulação reversa através da válvula de circulação secundária;
Bombeio para formação (bullheading);
Circulação por flexitubo pelo interior da coluna;
Outros meios a critério da PETROBRAS.

b. Após o desassentamento do packer ou cauda desencaixada, poderá ser realizada circulação reversa
pela extremidade da coluna ou bombeio direto para formação (bullheading).
6.8. Na Avaliação da Perda e no Combate à Perda
a. Com packer assentado ou cauda encaixada será feita avaliação de perda, a critério da PETROBRAS.
A seguir encontram-se alguns exemplos de avaliação de perda:
• Circuito fechado em superfície: Circulação pela linha de matar da cabeça de teste e retorno
pela linha de surgência da cabeça de teste para tanque da sonda.
• Injeção: Bombeio direto pela coluna, contínuo ou por hesitação (calculando uma taxa média de
perda).
• Poderá ser realizado circulação direta através da válvula de circulação ciclável do DST ou pela
extremidade da coluna com retorno para o anular do poço para posicionamento do colchão de
combate a perda.
b. A perda será combatida conforme critérios e procedimentos da PETROBRAS.
c. Com packer desassentado, nova avaliação de perda poderá ser realizada e poderão vir a ser
executados novos assentamentos para injeção de colchões de combate à perda adicionais pela
coluna ou com injeção para formação com packer desassentado, a critério da PETROBRAS.
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6.9. Na limpeza de coluna, desmontagem de equipamentos e retirada da coluna
a. Poderá ser efetuada limpeza das paredes internas da coluna seja com utilização de produtos
químicos por rocking e soaking, jateamento com flexitubo, ou outro método / produtos químicos,
a critério da PETROBRAS.
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7. SERVIÇOS
Nesta seção são descritas as definições dos tipos de serviço e objetivos dos serviços, assim como as
obrigações da CONTRATADA para os serviços desta especificação técnica. As obrigações foram
divididas em três fases (fase de planejamento, execução e conclusão), que se subdividem emEtapa e
Tarefa, tanto na área marítima quando na base da CONTRATADA e PETROBRAS.
7.1. Tipo de Serviço
Será descrito a seguir os objetivos dos serviços assim como um resumo descritivo de cada tipo de
serviço como um todo.
A PETROBRAS irá determinar qual será o TIPO de serviço e seus objetivos quando fizer a solicitação
do serviço.
A PETROBRAS poderá ainda combinar os serviços para um mesmo poço e sonda, sendo aplicável todas
as obrigações dos serviços combinados. Ex.:
• O Serviço de Injeção ou Teste de Injetividade poderá ser combinado, quando for necessário
realizar fluxo de limpeza de canhoneados, com o SERVIÇO DE TP ou SERVIÇO DE WO, a critério
da PETROBRAS, a fim de promover o referido fluxo seguro até a superfície.
• O Serviço de Injeção ou de Teste de Produção poderá ser necessário ser feito combinado com
o Serviço de Aquisição de Dados (em poços completados e com nipples disponíveis).
7.1.1.

Objetivos

Serão apresentados os objetivos de cada serviço no escopo da intervenção pela PETROBRAS e são
parte integrante do PROGRAMA. Cada tipo de serviço poderá ter mais de um objetivo e irá variar
poço a poço.
Exemplos de objetivos são:
• Aquisição de dados de Pressão e Temperatura com qualidade, conforme sequência de abertura
e fechamento elaborado pela PETROBRAS;
• Aquisição de amostragem monofásica do fluido;
• Controle e tratamento seguro dos efluentes do poço;
• Outros conforme orientações da PETROBRAS.
7.1.2.

Serviço de TFR / TF

É um conjunto de operações realizadas a poço revestido (TFR), ou poço aberto (TF), com válvula de
fundo de Drill Stem Test (DST), que visam determinar características do reservatório, produtividade,
permeabilidade, dano, propriedades dos fluidos neles contidos, vazões de produção, pressões e
temperaturas de fundo e superfície, entre outros objetivos definidos no Programa do TFR.
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Tipo de Serviço
Serviço de TP

O serviço de TP integra as operações de TP, MP e TIF cuja definições estão nos subitens a seguir.
(I)

Teste de Produção (TP)

É um conjunto de operações realizadas a poço revestido sem uso de válvula de fundo, que visa
registros de pressão e temperatura de fundo, utilizando coluna de trabalho, de teste ou de produção,
medições de vazões de gás e de líquidos na superfície entre outros objetivos definidos nos Programa
do TP.
(II)

Medição de Produção (MP)

É um conjunto de operações de medição de vazões de gás e de líquidos na superfície, sem registro
simultâneo de pressões de fundo de poço. Inclui medições de RGO, operações específicas de
amostragem de superfície, etc.
(III)

Teste de Identificação de Fluidos (TIF)

Operações específicas para identificação de fluido e medição de vazões dos fluidos recuperados no
tanque, sem registro de pressão de fundo. Inclui indução de surgência com jet lift.
Se houver produção de fluidos oriundos da formação para a superfície e houver, também, facilidade
para a sua medição, esses fluidos devem ser identificados e seus volumes medidos. Caso contrário,
se os fluidos da formação ficarem dentro da coluna, deve ser feita uma estimativa de seus volumes
e sua natureza, com o emprego de técnicas de circulação reversa, injeção de nitrogênio ou outras.
7.1.4.

Serviço de TI

É um conjunto de operações realizadas a poço revestido com ou sem válvula de fechamento de fundo
insertável VFF, com ou sem válvula de fundo de coluna de “drill stem test”, com período de fluxo
caracterizado pela injeção de fluido no intervalo, ao invés de produção, em poço completados
parcialmente, completados ou não, com ou sem registro de pressão e temperatura de fundo através
de “ Permanent Down Hole Gage” (PDG) ou registradores eletrônicos conectados à válvula de
fechamento de fundo insertável assentada em nipple de coluna, com ou sem porta registradores, a
critério da PETROBRAS. Inclui teste de fall-off.
7.1.5.

Serviço de WO

É um conjunto de operações que requer amortecimento de poço, circulação reversa de coluna,
limpeza de linhas, despressurizações de linhas e coluna, etc., envolvendo efluentes que devem ser
destinados para a planta de workover de superfície, entre outros objetivos definidos no Programa de
WO.
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Tipo de Serviço
Serviço de aquisição de dados (AqDD)

É um conjunto de operações realizadas a poço revestido que visa a Aquisição de Dados de Reservatório
e compõe-se de 04 Serviços discriminados abaixo.
(I)

SERVIÇO DE RPT (Registro de Pressão e/ou Temperatura)

Refere-se ao uso de registradores eletrônicos de fundo (item 10.6.2 e 10.7.1.2) descidos com cabo
elétrico com transmissão em tempo real, podendo ser instalados em “instrument hanger” (em
memória) assentamento em nipple de coluna ou instalados em carregador de coluna de WashPipe em
memória, a critério da PETROBRAS. Difere do TP por não ter medições de vazões na superfície.
(II)

SERVIÇO DE AMOSTRAGEM

Refere-se à realização de amostragem de hidrocarboneto da formação com amostradores monofásicos
de fundo descidos a cabo e/ou instalados em carregadores de coluna (bundle carriers), a critério da
PETROBRAS
(III)

SERVIÇO DE VÁLVULA DE FECHAMENTO DE FUNDO INSERTÁVEL

Refere-se ao uso de válvula insertável, em nipple de coluna, descida à arame com ou sem
registradores eletrônicos de pressão e temperatura, a critério da PETROBRAS
(IV) SERVIÇO DE CARREGADOR DE WASH PIPE
Refere-se à aquisição de dados em registrador (es) acoplados em carregador (es) conectados à coluna
de wash pipes durante operações definidas pela PETROBRAS.
7.1.7.

Serviço de injeção (Inj)

É um conjunto de operações similar ao serviço de Teste de Injetividade, no entanto é realizado
realizadas em poço completados com ANM ou outras operações de não responsabilidade da
CONTRATADA tais como acidificação e tratamento de formação, mas que utilizem INSUMOS DOS
SERVIÇOS descritos no item 9.
O serviço é realizado em poço revestido com ou sem válvula de fechamento de fundo insertável VFF,
excluída válvula de fundo de coluna de “drill stem test”, com período de fluxo caracterizado pela
injeção de fluido no intervalo, ao invés de produção, em poço completados com coluna de produção
e ANM, com ou sem registro de pressão e temperatura de fundo através de “ Permanent Down Hole
Gage” (PDG) ou registradores eletrônicos conectados à válvula de fechamento de fundo insertável
assentada em nipple de coluna, a critério da PETROBRAS. Inclui teste de fall-off.
7.1.8.

Serviços de baixa complexidade (BC)

É um conjunto de operações de baixa complexidade que requerem poucos equipamentos e não
estejam enquadrados nos demais serviços. Abaixo encontram-se alguns exemplos de serviços de baixa
complexidade.
a. Bomba de injeção: com a finalidade de injeção de produtos químicos em ANM e outros.
b. Cabeça de teste: Utilizada para operações a cabo, arame, flexitubo e outras.
c. Instalação e Coleta de dados de registradores eletrônicos de longa duração: utilizados em testes
de interferência e outros.
d. Lubricator valve: utilizada em operações com cabo elétrico, arame ou flexitubo cujos BHA´s
requeiram lubricator valve e RSM.
e. Coflexip: utilizada em operações de injeção.
f. Recipientes para amostragem na superfície de óleos e gases: fornecimento de recipientes
utilizados em campanha de amostragens em Plataforma de Produção (UEP).
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Tipo de Serviço
Serviço de inspeção técnica periódica (ITP)

Compõe-se de visitas técnicas realizadas nas plataformas (rig visit) no ato de seu recebimento (inicio
de contrato de afretamento da sonda) ou periodicamente durante a vigência do contrato da sonda,
a critério da PETROBRAS. São ainda objetivos deste serviço:
a. Verificar a integridade dos equipamentos de avaliação e as facilidades de well testing existentes
na sonda tais como lanças, compressores, linhas, caldeiras, etc., bem como realização de lay out
para adequação dos equipamentos para as operações de well testing. A periodicidade é definida
segundo critério da Petrobras.
b. Atender o que está descrito no formulário padrão Petrobras de Rig Visit.
7.1.10. Serviço de micro fraturamento (MiFc)
É um conjunto de operações visando aquisitar dados da formação tais como a tensão horizontal
mínima, pressão de fratura, etc e que possui despressurização com taxa controlada. Poderá ser
realizada a poço revestido ou aberto.
7.1.11. Serviço de Atendimento Em Emergência (SWRP)
É um conjunto de operações visando realizar o processamento primário de efluentes de poço de
forma a permitir a queima por pelo menos 06 meses e/ou sua exportação com devido enquadramento
de TVP (true vapor pressure) e temperatura para navio aliviador, a critério da Petrobras. A queima é
tratada como contingência às falhas em qualquer elo do sistema de exportação para navio aliviador.
Já o tratamento de água pode ser contingencia em qualquer caso.
7.1.12. Serviço de Amostragem em plataformas de Produção
Consiste na operação de aquisição de amostras de hidrocarbonetos em superfície para análise PVT
em atendimento às campanhas de amostragens realizadas nas plataformas de produção (UEP) da
PETROBRAS, objeto desta especificação técnica.
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7.2. Obrigações na Fase de Planejamento
7.2.1.

BASE PETROBRAS

a. Comparecer às reuniões de planejamento e conhecer o escopo do serviço a ser apresentado pela
PETROBRAS, assim como participar de forma proativa e responder aos questionamentos surgidos
na reunião.
a.1.
a.2.

Na reunião de planejamento, a CONTRATADA deverá abordar todas as informações
necessárias para a elaboração das documentações do PROGRAMA, sendo registrado em ata
caso haja pendências.
A PETROBRAS irá informar os prazos para recebimento das respostas das pendências das
reuniões.

b. Entregar, apresentar e fornecer documentações elaboradas de responsabilidade da CONTRATADA
no formato mais adequado para leitura, ou conforme orientação da PETROBRAS, como
processador de texto (exemplo: *.doc, *.docx, *.pdf, etc.), planilhas eletrônicas (exemplo: *xls,
*.xlsx, etc.), imagens (ex. *.jpg, *.jpeg, *.png, etc.), vídeos (ex. *.mpg, *.avi, etc.), etc.
b.1.

Para cada serviço a ser realizado, a CONTRATADA deverá efetuar um PROGRAMA
consolidando todas as informações pertinente a este serviço em um único documento,
conforme orientações da PETROBRAS.

c. Assessorar a PETROBRAS quanto ao objeto desta especificação técnica:
c.1.
c.2.
c.3.

Na preparação de recomendações técnicas sobre a execução dos serviços com a utilização
dos equipamentos;
No fornecimento de material técnico necessário, catálogos, etc. (referentes aos
equipamentos e ao modo de executar as operações), conforme item 7.2.2.1.b;
Na previsão dos resultados dos serviços a serem obtidos.
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A seguir encontram-se as obrigações separadas em seções de documentação (a serem entregues para
a PETROBRAS), armazenagem e manutenção dos equipamentos desta especificação técnica e ensaios
/ testes a serem realizados.
Documentação
A seguir têm-se os descritivos de todos os documentos que a CONTRATADA deverá entregar para a
PETROBRAS. Poderá haver documentos não aplicáveis a um tipo de serviço, e assim na seção
descritiva de cada tipo de serviço encontram-se uma tabela de documentos aplicáveis àquele serviço.
a. Todos os documentos devem ser apresentados contendo os insumos nos quais foram baseados e
com cabeçalho informando o solicitante, o nome do poço que serão realizados o serviço e a versão
dos aplicativos de engenharia empregados.
b. Fornecer os documentos técnicos dos equipamentos conforme orientação da PETROBRAS.
Exemplos de documentação técnica passível de ser solicitada:
b.1.
b.2.
b.3.
b.4.
b.5.

Demonstrativos (ensaios, track record, etc) quanto a atendimento aos cenários descritos no
item 8.
Desenhos das principais dimensões de cada componente do sistema, em especial dos
componentes críticos para as operações de pescaria.
Certificados de manufatura.
Certificados das capacidades mecânicas e envelope de operação dos equipamentos do
sistema.
Plano de manutenção dos equipamentos e confirmação de que o plano está seguido através
de:

• Certificados de inspeção;
• Certificados de testes de pressão e carga;
b.6.
b.7.
b.8.

Certificado de funcionalidade conforme Especificação Técnica.
Monogramas API.
Somente serão aceitos certificados emitidos por sociedades classificadoras com experiência
reconhecida na certificação de equipamentos para uso na indústria de óleo e gás.
b.9. Memorial descritivo de testes de bancadas para comprovar a funcionalidade dos
equipamentos.
b.10. Outros documentos que comprovem o atendimento integral dos equipamentos às definições
desta Especificação Técnica.
b.11. Para as juntas deslizantes, devem ser fornecidos os memoriais de cálculos das áreas de
forma a ser possível determinar as forças geradas pelas mesmas conforme as pressões
internas e externas.
b.12. Para packers, devem ser fornecidos os memoriais de cálculos das áreas de forma a ser
possível determinar as forças geradas pelas mesmas conforme as pressões internas e
externas, acima e abaixo do packer

7.2

Obrigações na Fase de Planejamento
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7.2.2 BASE DA CONTRATADA
7.2.2.1 Documentação
(I)

Coluna de Trabalho

a. Elaborar esquema da coluna de TFR, onde deve ser possível identificar os componentes da coluna
assim como conter as características físicas dos componentes como: peso no ar; peso flutuado;
peso acumulado; OD; ID; capacidade volumétrica; limite de tração; limite de “burst”; limite de
colapso; destacar tanto os componentes individuais quanto os modulados, outros conforme
orientação PETROBRAS.
b. Disponibilizar os desenhos de pescaria dos componentes, assim como o tipo de ferramenta de
pescaria necessária em caso de necessidade de pescaria.
b.1.

Deverá considerar não somente os componentes da coluna, mas outros equipamentos
acessórios tipo “clamps”, “top sub”, “umbilicais”, etc.

c. Elaborar esquemático do conjunto da AST (“space out”) no BOP, com as cotas reais das distâncias
entre os componentes da Coluna de Trabalho, com o flutted hanger assentado, das gavetas de
tubos e cisalhantes do BOP.
d. Informar à PETROBRAS as propriedades físicas necessárias para que seja possível efetuar a
simulação de corte do “shear sub” pelo BOP.
e. Verificação da capacidade de corte pela AST (com e sem pressão assistida) do arame, cabo elétrico
e flexitubo a ser utilizado na execução do serviço poço a poço ou com outra periocidade solicitada
pela PETROBRAS.
f. Verificar, conforme discriminado abaixo, os esforços e deslocamento de coluna simulados pela
PETROBRAS provenientes de cenários operacionais passíveis de ocorrerem na execução do serviço
tais como: Canhoneio; Fraturamento hidráulico; Acidificação; Produção; Injeção; etc.
f.1.
f.2.
f.3.
f.4.

Deverá ser verificado se os equipamentos estão dentro de seus envelopes de operação com
margens de seguranças adequadas para a execução dos serviços de forma segura e eficiente.
Deverá ser verificado se as forças exercidas pelas Juntas Deslizantes estão condizentes com
os resultados da contratada (verificando também se há risco de “pump-out” da coluna).
Verificar se as quantidades de juntas deslizantes são suficientes para o serviço.
Deverá ser verificado se o peso aplicado sobre o packer (caso seu dispositivo de instalação
assim o seja) é suficiente para mantê-lo assentado durante toda a operação de avaliação.

g. Informar os valores dos discos de ruptura (mínimo, médio, máximo, corrigidos para a temperatura)
assim como as pressões de acionamento das ferramentas de DST.
h. Elaborar a Sequência Operacional de descida de coluna detalhada, contendo: objetivos,
providências preliminares, recomendações, procedimentos, contingências, sequência de descida
dos componentes da coluna, pressões de testes da coluna, momentos do teste de coluna,
verificação de materiais necessários e compor lista de material, dentre outros conforme
orientação PETROBRAS.
i. Subsidiar a PETROBRAS com as informações necessárias (ex. área de fluxo, OD equivalente das
ferramentas, etc) para realizar as simulações de “surge / swab” conforme velocidade de descida
/ retirada de coluna.
j. Simular, com base nas informações da composição do óleo e/ou gás, as condições multifásicas no
interior da coluna, em fluxo e/ou estática, de forma a permitir verificar se será necessário ou não
a utilização da “retainer valve”.
k. Simular as perdas de carga (consequentemente a pressão de bombeio) e vazões para a injeção de
produtos químicos na AST, sub de injeção e/ou em superfície, conforme orientações da
PETROBRAS.
7.2 Obrigações na Fase de Planejamento
7.2.2 BASE DA CONTRATADA
7.2.2.1 Documentação
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Aquisição de Dados (Registradores eletrônicos e Amostragem de fundo e superfície)

a. Configuração (Set up) dos registradores eletrônicos contendo as informações tais como: tipo de
sensor; profundidade e posição (ex. acima ou abaixo da bola da válvula de fundo, leitura de
pressão interna ou externa); taxa de aquisição; taxas de download a cabo elétrico e/ou wireless;
quantidade de memória; duração da memorias; duração das baterias; outros conforme orientação
PETROBRAS.
b. Documento contendo a relação de equipamentos a serem utilizados no serviço de forma a atender
à solicitação da PETROBRAS para a amostragem, contendo: quantidades, capacidades e tipos de
amostradores (monofásico para PVT, cilindro de gás, garrafas de vidro âmbar, etc), dentre outras
informações que a PETROBRAS poderá solicitar.
c. Composições de BHA descidos com arame, cabo elétrico ou flexitubo
c.1.
c.2.
c.3.
c.4.

(III)

O BHA deverá verificar o melhor posicionamento de centralizadores e juntas flexíveis assim
como os demais componentes de forma que permita a passagem das ferramentas sem topar,
isto é, sem ser impedido de prosseguir com a descida.
Deverá conter informações de cada componente tais como: peso no ar; peso flutuado; peso
acumulado; OD; ID; limite de tração; limite de colapso; outros conforme orientação
PETROBRAS.
A transmissão em tempo real através de descida de ferramenta de comunicação a cabo
elétrico com registradores eletrônicos de transmissão wireless é considerada contingência
do tipo de transmissão (“wireless”) e utilizada a critério da PETROBRAS.
A CONTRATADA deverá participar junto ao setor ou companhia de perfilagem, de arame ou
flexitubo indicados pela PETROBRAS de forma a verificar compatibilidade de seus
equipamentos, subsidiar as simulações de descida, definição de BHA, ponto fraco da cabeça
de perfilagem, dentre outros conforme orientação PETROBRAS, a fim de melhorar o
planejamento da operação dos itens acima.

Equipamentos de Superfície

a. Participar do planejamento do projeto de arranjo de superfície, este entendido com conjunto de
equipamentos necessários à coluna de teste para a utilização de flexitubo, arame ou cabe elétrico,
tais como, não limitados à:
•
•
•
•

Cabeça de teste, flow head, surface flow tree, side-entry sub, terminal head, etc
Coflexip,
Llifting frame, elevador de braço estendido + link articulados, eslingas + spread Bar, etc
Equipamentos de segurança (BOP) e lubrificadores para flexitubo, arame (slickline) ou cabo
elétrico (wireline); etc

a.1.

A CONTRATADA deverá fornecer informações e verificar a compatibilidade de seus
equipamentos com o arranjo de superfície em local determinado pela PETROBRAS (por
exemplo, cabeça de teste x EBE ou base de lift frame), elaborando relatório com fotos e
medidas, assim como proposta de stick up.

7.2 Obrigações na Fase de Planejamento
7.2.2 BASE DA CONTRATADA
7.2.2.1 Documentação
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Equipamentos de Superfície

b. Elaborar cenários críticos conforme orientações da RP API 14 C e adotar as recomendações da RP
API 14C para o dimensionamento dos componentes da planta, adequando o Layout e P&ID de forma
a ter pleno atendimento visando a segurança da operação da planta.
b.1.
b.2.

A PETROBRAS irá analisar os cenários considerados e poderá vir a solicitar outras
considerações conforme julgar necessário.
Caso seja necessário, a PETROBRAS poderá solicitar que a companhia incorpore outras
normas / regulamentos / orientações (ex. DNV ou ABS) sendo que todos os complementos
adicionais devem ser providenciados sem ônus adicionais à PETROBRAS. Esta solicitação
poderá ocorrer, quando por exemplo, a sonda tem exigências adicionais devido a sua
certificadora.

c. Elaborar, quando solicitado pela PETROBRAS, estudo de dispersão de gases.
c.1.

c.2.
c.3.

Deverá ser feito com base em fluido-dinâmica computacional para indicar a posição de
sensores de hidrocarboneto (gás), H2S e CO2, considerando os possíveis pontos de
vazamento identificados através de HazId/HazOp, que devem ser entregues juntamente
com o estudo de dispersão.
A PETROBRAS irá disponibilizar documento com as condições de contorno e metodologia a
ser adotada para modelar este estudo.
Deverá ser verificada também a necessidade de ventilação forçada, e fornecer a quantidade
necessária de ventiladores (item indicada pela simulação.

d. Deverá ser realizado estudo termodinâmico para determinar, através de software de escoamento
multifásico, as condições de temperatura e pressão a montante e a jusante de cada equipamento
da planta de processamento, bem como a fase do hidrocarboneto em cada um desses pontos.
d.1.
d.2.
d.3.
d.4.
d.5.
d.6.

Esses dados devem concordar com os equipamentos e condições de operação no projeto da
planta.
Os casos simulados devem cobrir não só as condições de operação (considerando o choke
aberto na máxima capacidade da planta, metade e um quarto da abertura), como também
situações de parada de emergência e alívio de vasos, conforme preconiza a RP API 14C.
O estudo deverá ser considerado precipitação de parafina, asfalteno ou cristalização de
sólidos (hidratos, “gelo seco” ou outros sólidos), cujas informações dos envelopes serão
repassadas pela PETROBRAS.
O resultado do estudo é a determinação dos equipamentos e suas quantidades necessários
para a execução do serviço, e que deverá ter aprovação da PETROBRAS para a execução do
serviço.
Deverá fazer simulação, inclusive, as condições de emergência e acionamento do sistema
de alívio (“relief system”) onde na condição mais crítica os equipamentos continuem dentro
de seus envelopes operacionais.
Dentre outras análises conforme orientações da PETROBRAS.

7.2 Obrigações na Fase de Planejamento
7.2.2 BASE DA CONTRATADA
7.2.2.1 Documentação
(III)
Equipamentos de Superfície
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e. Elaborar, quando solicitado pela PETROBRAS, estudo de radiação térmica para verificação das
condições de salubridade decorrente da queima de óleo (pelos queimadores desta especificação
técnica).
e.1.
e.2.
e.3.
e.4.

Deverá ser conservador no estudo e considerar a capacidade máxima real do queimador
(caso esta seja acima da exigida contratualmente).
Este estudo deverá considerar as proteções por cortinas de água da sonda e considerar no
mínimo 8 direções de ventos (defasadas igualmente) e 2 velocidades de ventos (0,5 m/s e
36 m/s).
A Petrobras irá fornecer as informações das unidades marítimas para realização do estudo.
Caso o estudo indique que a área da unidade marítima não esteja conforme a NR-15, deverá
ser:

• Melhorado a configuração da proteção por cortina de água até ser possível o atendimento à NR15 e as alterações ou complementos da cortina de água deverão constar nas conclusões do
estudo.
• Reduzido a capacidade de queima até ser possível o atendimento à NR-15 e a vazão final segura
deverá constar nas conclusões do estudo.
e.5.

Dentre outras análises conforme orientações da PETROBRAS.

f. Elaborar lista dos equipamentos de superfície detalhada com os recursos a serem utilizado na
planta contendo as seguintes informações: capacidade volumétrica; limite de pressão; limite de
temperatura; pressão de alívio (se houver); como estão configurados os alarmes (se houver);
função do equipamento (ex. realizar a separação das fases do efluente do poço; etc); dentre
outros conforme orientação PETROBRAS
g. Elaborar layout de superfície com a projeção dos equipamentos de Well Test na área da sonda,
identificando a capacidade de carga da área que conterá os equipamentos, rotas de fuga e linhas
da planta e da sonda.
g.1.
g.2.
g.3.
g.4.
g.5.

Elaborar com base no layout o planejamento e sequenciamento de testes de pressão ou
hidrodinâmicos dos equipamentos e linhas da planta, conforme descrito a seguir.
Numerar o teste no cabeçalho o teste.
Breve descritivo dos equipamentos sendo testando (ex. teste de pressão do trecho entre
separador e tanques atmosféricos; trecho entre tanques pressurizados e atmosféricos; etc).
Destacar no layout quais são as válvulas, linhas e equipamentos testados, assim como de
onde se está pressurizando.
Dentre outros conforme orientações da PETROBRAS.

h. Elaborar mapa da área classificada: identificação em desenho as Zonas 0, 1 e 2 da planta de
processo na sonda.
h.1.

A Classificação de Áreas deve atender aos requisitos das normas IEC-60092-502, IEC-618927 e API RP-505.

i. Entregar os documentos necessários para comprovar as condições seguras das caldeiras conforme
orientações PETROBRAS.
j. Elaborar Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) contendo as seguintes informações
condizentes com a lista de equipamentos e layout de superfície: diagrama do processo;
identificando as tubulações; equipamentos e instrumentação da planta; salvaguardas presentes na
planta de processamento que deverão estar de acordo com a RP API 14 C.
k. Elaborar, quando solicitado pela PETROBRAS, estudo de fixação dos equipamentos na sonda de
forma a evitar translado destes durante toda a operação na execução desta especificação técnica.
Deverá ser seguida normas técnicas de referências (ex. DNV-OS-C103; DNV-OS-C101; DNV-OSE101), ou conforme orientações da PETROBRAS.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Nº ET-3000.00-1210-616-PPQ-002

Folha:

31

de 190

REV.

0

7.2 Obrigações na Fase de Planejamento
7.2.2 BASE DA CONTRATADA
7.2.2.1 Documentação
(III)
Equipamentos de Superfície
l. Elaboarar documentos complementares necessários para a obtenção de aprovação de Medição
Fiscal junto à ANP, tais como: certificados de calibração dos medidores de vazão por laboratório
acreditado pelo INMETRO; memória de cálculo do trecho de linha reta da medição de gás por placa
de orifício; qualificação e evidência de que o computador de vazão esteja isento de adulterações;
dentre outros conforme orientações da PETROBRAS.
m. Elaborar cronograma previsto para a montagem dos equipamentos de superfície contendo as
etapas: Posicionamento dos equipamentos; soldagem dos tanques verticais; montagem das linhas;
testes de pressão; dentre outros conforme orientação da PETROBRAS.
n. Elaborar sequência operacional das atividades de poço com detalhamento da: planta tais como
montagens e testes prévios; descrição da funcionalidade da planta em períodos de limpeza, fluxo
e estática, destacando o alinhamento das fases liquida (óleo e agua) e gasosa; cuidados
operacionais durante o período de fluxo (ex. medição com sensores portáteis, verificação
constante do comportamento da pressão e vazão, etc); filosofia de ESD; dentre outros conforme
orientação PETROBRAS.
(IV) Análises globais
a. Definir e apresentar os elastômeros de todas as linhas de equipamentos, demonstrando os critérios
pelos quais a escolha foi baseada.
b. Elaborar análise de risco específica prévia caso haja operações incomuns previstas na execução
do serviço.
c. Deverão ser apresentados Comprovantes de Manutenção dos equipamentos conforme orientações
da PETROBRAS.
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7.2 Obrigações na Fase de Planejamento
7.2.2 BASE DA CONTRATADA
Área de Armazenagem, Manutenção, Inspeção
a. Providenciar por sua conta as inspeções segundo as normas técnicas adequadas, incluindo inspeção
com líquido penetrante e partícula magnética das partes mais críticas, e enviar cópias dos
respectivos relatórios ao Gerente de Contrato.
b. Utilizar sempre o seu melhor conhecimento e entendimento, de acordo com o padrão da Indústria
do Petróleo para o segmento específico do serviço a ser executado com os equipamentos em
locação, objeto desta especificação técnica.
c. Manter um nível adequado de acessórios e sobressalentes indispensáveis à manutenção e operação
dos equipamentos envolvidos nesta especificação técnica.
d. Manter programa de manutenção preventiva para os equipamentos, levando em conta o tempo de
utilização e/ou desgaste, sem qualquer ônus para a PETROBRAS, salvo estipulação diversa
existente em um possível futuro CONTRATO.
e. Fornecer ao Gerente desta especificação técnica, mensalmente, uma relação atualizada de todos
os equipamentos, devidamente certificados, especificados e identificados pelo Nº de série.
f. Providenciar por sua conta, periodicamente ou quando solicitadas pela Fiscalização PETROBRAS,
as inspeções, segundo as normas técnicas adequadas, dos equipamentos existentes nas Bases de
Operações ou de Apoio e enviar cópias dos respectivos Relatórios de inspeção ao Gerente desta
especificação técnica.
f.1.

O prazo a priori não devem ultrapassar três meses. Caso haja necessidade disso pela
CONTRATADA, a mesma deverá apresentar em detalhes seu plano de manutenção e ter
aprovação pela PETROBRAS.

g. As inspeções deverão ser realizadas por empresas especializadas na atividade ou pela própria
CONTRATADA, se tecnicamente capacitada e reconhecida pela PETROBRAS.
h. Manter obrigatoriamente todos os equipamentos necessários à execução desta especificação
técnica durante o seu prazo e eventuais prorrogações.
i. Permitir que a PETROBRAS inspecione, através da Fiscalização ou do Gerente desta especificação
técnica, mediante prévio entendimento com a CONTRATADA, os equipamentos, peças,
componentes, sobressalentes e acessórios, visando atender ao disposto no subitem 10.1 desta
especificação técnica.
j. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única
responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias
delas desde que tais determinações estejam afetas a execução desta especificação técnica.
Ensaios e Testes Realizados
a. A PETROBRAS poderá solicitar a qualquer momento a verificação das funções dos equipamentos
realizados em área adequada da BASE da CONTRATADA através de ensaios e testes, sem ônus
para PETROBRAS
a.1.
a.2.
a.3.

a.4.

7.2

Essa verificação inclui não só as funções individuais dos equipamentos, como também das
funções conjuntas dos equipamentos.
Dentre os ensaios a serem realizados, poderá ser solicitado inclusive o teste destrutivo de
cabo elétrico, flexitubo ou flexitubo com cabo elétrico em seu interior, para verificação do
corte pela Árvore Submarina de Teste (AST).
A contratada deverá previamente enviar um descritivo de como será o ensaio com tempo
hábil para a leitura e crítica pela PETROBRAS. O descritivo deverá conter: informações do
local; epi necessário; tipo de instrumentação a ser utilizada; sequência dos testes a serem
realizados; tipo de registro que será feito; etc.
Os prazos e datas de cada ensaio e teste serão conforme determinado pela PETROBRAS.

Obrigações na Fase de Planejamento
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Na ÁREA MARÍTIMA

a. Elaborar relatório técnico (Rig Visit) conforme orientações e critérios da PETROBRAS (esta
providenciará formulário próprio) das visitas realizadas pela CONTRATADA em sondas marítimas
a fim de verificar as facilidades existentes e suas condições para elaborar o planejamento da
montagem da planta de teste ou workover e itens necessários a demais serviços. A seguir
encontram-se alguns dos critérios utilizados, porém conforme dito anteriormente, a PETROBRAS
irá instruir a CONTRATADA em como realizar esse serviço.
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.6.
a.7.
a.8.

a.9.

a.10.
a.11.
a.12.
a.13.

Realizar evidências fotográficas de tudo que for pertinente para realização dos serviços.
Verificar a integridade dos equipamentos necessários aos serviços residentes a bordo.
Elaborar lay out esquemático padrão PETROBRAS dos equipamentos de well testing.
Participar de reuniões diárias e apresentar as evidências verificadas no dia.
Requisitar documentação dos equipamentos de well testing da sonda para anexar ao rig
visit.
Reportar à PETROBRAS em caso de alguma divergência ou não entendimento que ocorra a
bordo, quando da requisição de documentação.
Realizar demais providências e/ou ações segundo Check list e/ou o que a CONTRATADA
julgar necessário.
Acompanhar a realização de testes funcionais dos equipamentos da sonda pertinentes à
planta tais como teste de compressor, caldeira, sistema de giro de lança, fornecimento de
energia para a planta, abastecimento de diesel, etc, quando possível e relatar
conformidades ou necessidadede providências ao Fiscal a bordo
Elaborar relatório do rig visit com as informações colhidas, pendências, prazos de
atendimento (conforme orientações da PETROBRAS) e/ou soluções de melhorias que forem
pertinentes, colhendo as assinaturas do Fiscal Petrobras, Superintendente da sonda e
Técnico da Inspeção no documento do rig visit.
Entregar o relatório de rig visit assinado para a PETROBRAS.
Em caso de recebimento de sondas, entregar preenchido relatório padrão PETROBRAS, com
todas as assinaturas colhidas (Fiscal Petrobras, Superintendente da sonda e Técnico da
Inspeção).
Manter cópia na sonda do rig visit, seja periódico ou inspeção de recebimento.
São exemplos das facilidades a verificar: condições e capacidade das lanças; linhas diversas
para óleo, gás, alívio de gás, etc; condições das conexões; pontos e vazões de fornecimento
de diesel; pontos e tensão de distribuição de energia elétrica; sistema de refrigeração;
pontos e vazões de fornecimento de ar e água; caldeiras e compressores; condições de
convés quanto ao espaço e deck load; capacidade de guindastes; características e dimensões
de BOP; dentre outros conforme orientações da PETROBRAS.
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7.3. Obrigações na Fase de Execução
7.3.1.

BASE PETROBRAS

a. Acompanhar diariamente as operações e prestar suporte técnico à PETROBRAS.
b. Reportar à PETROBRAS quaisquer anormalidades, desvios de projeto ou demais detalhes e
observações que possam impactar a qualidade e eficiência da operação.
c. Em caso de quaisquer anormalidades, deverá ser entregue à PETROBRAS uma documentação
preliminar (Relatório de Ocorrência) de investigação da falha em até 12 horas, sem prejuízo da
emissão de relatório final quando da conclusão da investigação.
d. Participar nas reuniões de falha de equipamentos ou necessidade de mudanças no projeto, quando
solicitado, e subsidiar a PETROBRAS no processo de tomada de decisões e ações corretivas.
e. Integrantes da Equipe que a Contratada designará a executar Coordenação offshore, deverão
comparecer à reunião de pré-embarque para conhecer o escopo do serviço a ser apresentado pela
Petrobras.
7.3.2.

ÁREA MARÍTIMA

Deverá ser seguida todas as recomendações e orientações realizadas na Fase de Planejamento. Caso
não seja possível, deverá ser feita gestão de mudança em conjunto com a PETROBRAS.
A seguir encontram-se as obrigações específicas por tipo de operação.
(I)

Quanto a obrigações paralelas que não acrescentem tempo útil

São aqueles para a preparação e testes dos componentes da coluna de trabalho como as ferramentas
de Drill Stem Test (DST), registradores eletrônicos, amostradores, conjunto AST no deck, etc. Estão
detalhadas a seguir.
a. A Equipe da Contratada deve certificar-se de conhecer o PROGRAMA e discutir as operações com
a Fiscalização PETROBRAS a bordo sobre todas as etapas de preparação para o serviço.
b. Acompanhar as movimentações de carga dos equipamentos na UNIDADE MARITIMA e informar a
PETROBRAS quaisquer anomalias ocorridas (preferencialmente ter registros fotográficos da
anomalia).
c. Realizar inspeção de recebimento na UNIDADE MARÍTIMA de todos os equipamentos necessário
para o serviço da CONTRATADA, verificando a integridade dos mesmos (ex. sem danos nas roscas;
sem trincas aparentes; sem amassados; etc).
c.1.
c.2.
c.3.

Efetuar inclusive a medição de todos os tubos de produção, preferencialmente no momento
do recebimento.
Deverá ser marcado no tubo conforme orientações da PETROBRAS o número e comprimento
(ponta a ponta) em dois lugares (próximo da extremidade e no meio do tubo) com letras
legíveis para o sondador na cabine.
Deverá ainda separar tubos com metragens distintas de forma que estes tubos em conjunto
com os tubos curtos sejam possíveis efetuar balanceio da coluna conforme orientações da
PETROBRAS.

d. Orientar, acompanhar, montar, realizar ações preventivas e/ou corretivas para montagem,
preparação, montagens e testes antecipados em áreas de convés, no piso da mesa rotativa ou em
paralelo em mesa auxiliar, de equipamentos, preenchimento de relatórios e planilhas de forma a
garantir a execução segura e eficiente das operações a serem executadas.
e. Realizar todos os ajustes necessários aos documentos de planejamento e entregar para a
PETROBRAS versão atualizada com as informações dos equipamentos a bordo.
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Obrigações na Fase de Execução
ÁREA MARÍTIMA
Quanto a obrigações paralelas que não acrescentem tempo útil

f. Verificar e informar a equipe da sonda e fiscalização as necessidades para efetuar as montagens
e preparação dos recursos desta especificação técnica, tais como: movimentação de suas cargas,
instalações elétricas, pneumáticas, fornecimento de ar de instrumentação, suprimento de óleo
diesel para auxílio na queima, suprimento de vapor para aquecedor (heater) segundo exigências
das especificações dos equipamentos da CONTRATADA. Deve ser alertado à Fiscalização
PETROBRAS quanto à antecipação e providências necessárias.
g. Montar e realizar testes funcionais / hidrostáticos / hidrodinâmico de planta de well testing e
sistemas de segurança de forma a deixa-la preparada e adequada para o processamento e medição
dos efluentes do poço de forma eficiente e segura. Essa etapa inclui:
g.1.
g.2.
g.3.
g.4.
g.5.

g.6.

Identificar as linhas e sentido de fluxo.
Testes funcionais / hidrodinâmicos / hidroestáticos dos equipamentos da planta, inclusive
dos queimadores e suas linhas, válvulas e alinhamentos de alívio para bordos.
Posicionamento e teste de compressores de ar, sistema de ignição e funcionamento das
chamas-piloto.
Verificação, junto à companhia responsável terceirizada pela PETROBRAS, da instalação de
sensores de hidrocarbonetos, H2S e/ou CO2 em posições e quantidades adequadas,
alertando à Fiscalização PETROBRAS quanto ao seu estado de funcionamento.
Montagem dos andaimes, passarelas e guarda-corpo necessárias para a boa locomoção dos
funcionários pela planta, atentando-se em colocar facilidades para permitir os manuseios
das válvulas. Deverá ser utilizado os recursos desta especificação técnica. Os funcionários
devem ter treinamento adequados nas normas reguladoras para montagem de andaimes.
Outros necessários para a execução do serviço ou que conforme orientações da PETROBRAS.

h. Quando houver mesa auxiliar ou buraco de rato, deverá ser verificado junto à fiscalização da
PETROBRAS e SONDA, o melhor momento para torquear o módulo cabeça de teste com RSM e do
módulo lubricator com um (01) tubo, incluindo teste de Swivel da cabeça de teste, assim como
acompanhar essa montagem antes da necessidade de instalar esses equipamentos na coluna de
trabalho.
i. Verificar junto à sonda o melhor posicionamento dos equipamentos - tais como carretéis com
umbilicais hidráulicos, painéis de acionamento, bombas de injeção e outros necessários - no piso
da mesa rotativa e/ou locais apropriados.
j. No caso de certificação da segurada da SONDA, funcionários da CONTRATADA deverá acompanhar
o representante da empresa certificadora nas inspeções e testes que este necessitar para
aprovação.
k. Instalar sensores de pressão em locais adequados para monitoramento e diagnóstico tais como:
verificar pressão de bombeio para o anular (choke manifold da sonda); pressão de ar fornecido
pela sonda; dentre outros conforme orientação da PETROBRAS.
(II) Quanto a obrigações paralelas que podem acrescentar tempo útil, por solicitação da
PETROBRAS e/ou quando necessárias ao SERVIÇO
a. Orientar e acompanhar
a.1.

Gabaritagem e montagem da coluna de teste com ou sem teste de pressão contra válvula
de teste de coluna, quando apropriadas ao Serviço.

b. Orientar e acompanhar outras operações necessárias, de responsabilidade da Contratada, de modo
a garantir a perfeita execução dos Serviços.
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Obrigações na Fase de Execução
ÁREA MARÍTIMA

(III) Quanto a obrigações de gestão, logística de equipamentos, materiais & pessoal, relatórios e
afins
a. Receber, conferir, zelar, orientar quanto ao correto manuseio, armazenamento, montagem,
desmontagem e demais aspectos operacionais intrínsecos em relação a seus equipamentos e
materiais sob sua responsabilidade.
b. Manter lista atualizada de equipamentos e materiais da CONTRATADA.
c. Coordenar os horários de seu pessoal e distribuição das tarefas a serem realizadas, assim como
realizar os embarques e desembarques conforme a legislação trabalhista vigente.
d. Auxiliar quanto à logística solicitando embarque / desembarque de equipamentos, materiais,
amostras e pessoal da CONTRATADA, em tempo oportuno e de acordo com a Fiscalização
PETROBRAS a bordo.
e. Revisar o PROGRAMA, em conjunto com a Fiscalização e posterior validação final.
f. Reportar a PETROBRAS quaisquer anormalidades, desvios de projeto ou demais detalhes e
observações que possam impactar a qualidade e eficiência da operação.
g. No caso de falha de equipamentos ou necessidade de mudanças no projeto, deverá participar das
reuniões, quando solicitado, e subsidiar a PETROBRAS no processo de tomada de decisões e ações
corretivas.
g.1.

Os equipamentos que apresentarem falhas durante a execução das operações deverão ser
desembarcados e deverá ser instaurado processo investigativo, juntamente com a presença
de um representante designado pela PETROBRAS, para levantar as causas da falha e
definição de um plano de ação para evitar recorrências

h. Elaborar relatórios de acompanhamento conforme periodicidade, prazos e conteúdos
determinados pela PETROBRAS. São exemplos de relatórios de acompanhamento:
h.1.
h.2.

Elaborar Relatório Diário da Situação Operacional em modelo determinado pela PETROBRAS
que deverá ser entregue diariamente por meio digital na periocidade requisitado pela
PETROBRAS.
Fazer preenchimento em aplicativo próprio da PETROBRAS das operações (FolhasTipo ou
que vier a substituí-lo) conforme orientações da PETROBRAS.
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(IV) Quanto a obrigações durante montagem e descida da coluna de trabalho
a. Acompanhar, verificar, orientar e registrar os marcos importantes durante a descida de coluna. A
seguir encontram-se exemplos dos marcos, porém a contratada deverá sempre seguir as
orientações PETROBRAS para a execução do serviço.
a.1.
a.2.
a.3.

Verificar o valor de disparo do canhão TCP junto à Companhia de Serviço de canhoneio.
Medir distância da marca radioativa ao primeiro jato do canhão em conjunto com a
Companhia de Serviço de Canhoneio.
Orientar durante a descida da coluna de trabalho, principalmente durante a montagem das
ferramentas de teste, quanto ao correto manuseio, posicionamento de mandíbulas de
chaves, pontos de acunhamento, uso de colares, aplicação de graxa e torque,
abastecimento do interior da coluna por fluido, centralização da coluna, etc.

b. Orientar, acompanhar a realização de testes de estanqueidade e manter registro eletrônico da
carta de pressão. A validação do teste de estanqueidade deverá ser realizada em conjunto com a
PETROBRAS.
b.1.
b.2.
b.3.
b.4.
b.5.
b.6.

Verificar junto à Fiscalização PETROBRAS a bordo, a limpeza do fluido e da linha para
realização dos testes, registrando as informações no relatório diário.
Orientar a movimentação do conjunto AST, conectar na coluna de teste balanceada, efetuar
instalação e testes de painéis, carretél de mangueira, linhas hidráulicas, realizar testes de
estanqueidade e funcionais.
Acompanhar e orientar a descida da coluna após conexão da AST, orientando quanto à
fixação dos umbilicais de controle hidráulico do conjunto AST e monitorando pressão/sinais
de linhas do conjunto AST quanto a possíveis vazamentos ou anomalias.
Verificar, antes e durante o deslocamento do colchão, em conjunto com o Químico
PETROBRAS, se o tipo de fluido do colchão está de acordo com a programação através de
suas propriedades físico-químicas.
Verificar após cada atuação das válvulas de fundo e circulação os sensores de pressão de
forma a confirmar o funcionamento destas.
Acompanhar o disparo do canhão, quando houver, junto à Companhia de Serviço de
canhoneio para posterior abertura do poço, observando nível no Riser pela mesa rotativa,
monitorando trip tank e pressões na coluna e anular.

c. Verificar o desempenho de manobra e caso se tenha baixo desempenho (conforme parâmetros no
item 8.2.1 Manobra) atuar junto com a fiscalização da PETROBRAS e unidade marítima de forma
a atingir os parâmetros estabelecidos.
c.1.

Caso mesmo assim não seja possível atingir o desempenho desejado, deverá ser feito
relatório reportando corretamente as dificuldades encontradas para posterior análise e ação
pela PETROBRAS.

d. Acompanhar a corrida de perfilagem para efetuar correlação de profunidade a fim de auxilar com
informações sobre a coluna em caso de dificuldades e obter medidas para realização de balanceio
de coluna.
e. Inspecionar os componentes da coluna antes da conexão por avarias visuais, rejeitando aqueles
que representem riscos à operação, controlando sua quantidade e localização. Em caso de
rejeição, deverá ser utilizado os recursos “backups”.
f. Controlar tally de tubos e equipamentos (ambos para atender a esta especificação técnica): no
poço, estaleirados na torre e convés.
g. Balancear a coluna conforme cálculos da CONTRATADA, levando em conta a correlação de
profundidade, marca de gaveta do BOP na coluna e a posição desejada final da coluna.
g.1.

A CONTRATADA deverá utilizar os tubos separados para esta finalidade (7.3.2(I) c.3) e tubos
curtos necessários para efetuar o correto balanceio.
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Quanto a Obrigações Operacionais na montagem do Arranjo de Superfície

a. Orientar quanto ao correto manuseio, instalação, testes funcionais e de estanqueidade da
montagem do arranjo de superfície, referentes aos equipamentos contratuais.
• Deverá orientar ao correto manuseio da coflexip e da cabeça de teste de forma a evitar quebras
das conexões durante a montagem.
• Deverá orientar a verificação de que as conexões se mantenham íntegras através de indicadores
visuais do aperto das conexões.
• Deverá realizar os cálculos de stick-up e posicionamento de tubos curtos na coluna, de modo a
aplicar o stick-up planejado.
• Deverá garantir que o stick-up planejado garanta que seja possível o fechamento do diverter
contra o RSM em um evento de gás de riser.
(VI) Quanto a Obrigações Operacionais na abertura do poço, períodos de limpeza, fluxo & estática
e recebimento de efluentes em geral
a. Abrir poço conforme PROGRAMA, monitorando e adquirindo dados para quantificar os fluidos
injetados, produzidos e/ou recuperados nos períodos, conforme sequência da PETROBRAS (tais
como limpeza, fluxo/injeção pleno, circulações reversas e outros), quanto a parâmetros tais como
volume, vazão, pressão e temperatura a montante e a jusante do choke, razão gás-líquido, razão
gás-óleo, densidade do gás, densidade e °API do óleo, conforme orientações da PETROBRAS. A
PETROBRAS irá definir além dos parâmetros de interesse, também irá colocar a metodologia de
cálculos e sistema métrico a ser utilizada).
b. Quantificar e qualificar fluidos produzidos / recuperados (ex. agressivos como CO2 e H2S, ch4,
diesel, etc) utilizando-se dos recursos desta especificação técnica (item 9.7.7 Kit para medição
de Gases e Contaminantes) desde a chegada de fluido da formação na superfície, conforme
orientações da PETROBRAS (ex. periocidade e qual equipamento utilizar medidor inline ou
multigás).
c. Amostrar óleo, gás e/ou água em quantidade determinada, assim como o local na planta,
designado pela PETROBRAS e entregar ao Químico PETROBRAS para análise.
d. Registrar os resultados das análises químicas (BSW, salinidade, dureza, pH, etc) nos relatórios e
documentos enviados para a PETROBRAS.
e. Tratar, queimar e/ou descartar, conforme legislação vigente, os fluidos produzidos e/ou
recuperados e/ou outros de forma a atender a premissa de Vazamento Zero da PETROBRAS,
quantificar vazão e volume de tratamento de água oleosa e registrar TOG de entrada e saída da
planta de tratamento de água oleosa.
f. Promover descarte de resíduos não tratados e/ou não queimados acondicionados adequadamente
conforme descrito no 9.6.4 (Tanques para coleta e desembarque) para, sob sua total
responsabilidade e de acordo com legislação vigente, tratamento em terra.
g. Registrar e informar parâmetros de aquecedor, compressor de ar, separador, medidor multifásico,
bombas de transferência, injeção de inibidores químicos, planta de tratamento de agua oleosa,
qualidade da queima, etc., em periodicidade definida pela PETROBRAS.
h. Realizar amostragem (amostragem de superfície convencional, PVT, amostragem de fundo
monofásica a cabo e amostragem de fundo monofásica com coluna) conforme especificado no
PROGRAMA.
i. Monitorar e registrar pressão na cabeça, pressão anular, volume de trip tank, pressões em painéis
e umbilicais hidráulicos de controle do conjunto AST, lubricator valve, cabeça de teste e outros
pertinentes, de forma a garantir suas funcionalidades, detectar anormalidades e propor ações
preventivas e/ou corretivas, constantemente, em todos os períodos.
j. Durante períodos de estática, prosseguir tratamento de água oleosa e queima de hidrocarbonetos,
esvaziando os tanques da planta de WT.
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k. Realizar aquisição de dados em tempo real sem fio (wireless) de pressão e temperatura de fundo
de registradores durante períodos de limpeza, de fluxos, de injeção (bullheading) ou estática.
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Quanto a Obrigações Operacionais na abertura do poço, períodos de limpeza, fluxo & estática
e recebimento de efluentes em geral

l. Orientar e acompanhar, caso necessário, o uso de cabo elétrico para aquisição de dados em tempo
real de pressão e temperatura de fundo dos registradores eletrônicos acoplados à coluna durante
os períodos de fluxo & estática, como contingência à aquisição sem fio (wireless), a critério da
PETROBRAS.
m. Manter monitoramento constante durante transferencias e recebimentos de fluidos em tanques da
planta sob sua responsabilidade de modo a evitar transbordamentos, alinhamentos incorretos, e
outros eventos indesejáveis.
m.1. Entre transferências da/para planta para/de outro local manter contato direto entre
operadores destino/origem.
(VII) Quanto a Obrigações Operacionais na aquisição de dados (registradores eletrônicos e/ou
amostragem de fluido)
a. Orientar e acompanhar montagem na coluna ou descida de seus equipamentos (BHA) a cabo, arame
ou flexitubo,
b. Orientar e acompanhar a montagem do ponto fraco do equipamento, verificando que esteja
compatível com o cálculo efetuado.
c. Acompanhar a descida e retirada do BHA mantendo em mãos as profundidades de marcos (ex.
alteração de diâmetro, alteração de tubulação, etc) e observando os dados disponíveis (ex. tração,
CCL, profundidade, etc) de forma a prever anomalias.
d. Operar os equipamentos conforme a finalidade do serviço (ex. registrar dados, efetuar
amostragem, instalar VFF, etc) e orientações PETROBRAS.
e. Acompanhar as aberturas e fechamentos conforme programação da VFF.
(VIII) Quanto a Obrigações Operacionais no amortecimento do poço
a. Na circulação reversa: promover alinhamentos para circulação reversa do fluido da coluna para
planta de WT; quantificar e qualificar os fluidos reversados, junto ao Químico PETROBRAS.
b. Acompanhar a circulação, orientando quanto a vazões e pressões adequadas aos equipamentos e
promover queima e/ou tratamento de água oleosa e/ou descarte.
c. Coletar em bombonas ou recipientes eventuais amostras de resíduos presentes no fluido circulado
adequados para envio a laboratório indicado pela PETROBRAS para posterior análise.
d. Na injeção (bullheading): promover alinhamentos para injeção do fluido da coluna para formação,
acompanhar o bombeio, orientando quanto aos níveis de vazão e pressão adequados aos
equipamentos
(IX)

Quanto a Obrigações Operacionais na avaliação e combate à perda

a. Promover alinhamentos para avaliação da perda em circuito fechado, utilizando a linha de matar,
cabeça de teste e tanques da sonda ou por injeção direta na formação, conforme critério da
PETROBRAS.
b. Acompanhar o bombeio de tampões de combate à perda para formação.
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(X) Quanto a obrigações operacionais na retirada da coluna / BHA (cabo, arame ou felxitubo) e
desmontagem de equipamentos
a. Acompanhar a limpeza da coluna, se houver, através de rocking de produtos químicos, jateamento
com flexitubo ou outro meio, a fim de remover hidrocarbonetos impregnados em sua parede
interna ou resíduos em seu interior.
b. Ao longo da retirada da coluna, se houver necessidade, reassentar packer para novos combates à
perda por injeção na formação ou acompanhar bombeios de tampões de perda com packer
desassentado.
c. Orientar e participar da desmontagem de equipamentos de superfície tais como conjunto de Lift
frame com cabeça de teste, Riser sealing mandril (RSM), linhas, manifold, etc.
d. Orientar e acompanhar o manuseio, acunhamento, quebra de conexão registrando o torque e
inspecionando o estado da coluna durante toda a retirada da mesma.
e. Acompanhar as operações pertientes caso seja utilizada cauda tais como encamisamento /
desencamisamento; abertura / fechamento da VIF; etc.
f. Efetuar a recuperação dos dados de memória dos registradores, entregando os dados eletrônicos
para a PETROBRAS.
g. A transferência do fluido da formação dos amostradores para as garrafas de transporte (item 9.7.4)
deve ocorrer conforme parâmetros definidos pela PETROBRAS, que deverá incluir, porém não se
restringir a, taxa de aquecimento do amostrador, pressão e temperatura de transferência da
amostra e necessidade de agitação e tempo de agitação.
g.1.
g.2.
g.3.

Uma vez transferido todo o volume útil do amostrador para a garrafa de transporte, esta
deverá preservar a amostra livre de contaminações externas e internas com a mesma
pressão no valor do momento da amostragem.
A preservação da amostra deverá ser observada em qualquer cenário ao qual seja submetida
a garrafa de transporte durante seu trajeto até o laboratório determinado pela PETROBRAS.
Deverão estar junto com as garrafas de amostragem as seguintes documentações:

• Certificado de controle de qualidade/integridade do revestimento interno, revalidado
periodicamente, das próprias garrafas, dos amostradores e dos equipamentos utilizados para a
transferência da amostra.
• Certificado de inspeção e manutenção das garrafas, com os últimos testes de pressão.
• Informações do poço, intervalo produtor, data da coleta, condição (monofásica ou não), das
condições da transferência, temperatura, conforme necessidade e orientações PETROBRAS.
g.4.

Essas documentações deverão constar no relatório final do trabalho e deverão ser enviadas
após a conclusão de cada etapa para a PETROBRAS, além de ter resumo descritivo reportado
em documentação padrão PETROBRAS (folha TIPO 5).
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Quanto a Obrigações Operacionais da Desconexão de Emergência (EDS)

a. Manter fluxogramas de desconexão (guidelines) atualizados com a equipe de teste.
b. Deverá ser mantido um operador a todo momento na cabine do sondador de forma a efetuar o
fechamento no fundo (válvula de fundo) e/ou da AST conforme necessidade do fluxograma. Para
respeitar os descansos e necessidades pessoais, a CONTRATADA deverá prever substitutos
temporários neste caso.
c. No mínimo, nas reuniões diárias de troca de turma, abordar as operações em curso, validando as
ações constantes nos fluxogramas de desconexão.
d. Manter-se informado da situação do sistema de posicionamento dinâmico da sonda e das condições
ambientais a cada turno, no mínimo.
e. Garantir, orientando a sonda, que a mesa rotativa, linhas de superfície, cabeça de teste, Lift
frame e outros, estejam livres de obstáculos visando possível desconexão de emergência.
(XII) Quanto a Obrigações Operacionais em Anormalidades
a. Qualquer anormalidade encontrada em ferramentas de teste deve ser bem reportada. Incluir
fotos, filmes e registros eletrônicos da sonda e/ou próprios para melhor compreensão.
7.4. Obrigações na Fase de Conclusão
7.4.1.

Na BASE PETROBRAS

a. Entregar relatório completo referente à prestação do serviço para a PETROBRAS.
a.1.

A PETROBRAS irá informar as orientações do conteúdo e formação do relatório.

b. Participar de reuniões de discussão de resultados e lições aprendidas.
c. Entregar as faturas conforme orientações da PETROBRAS.
7.4.2.

Áreas Diversas

a. Implementar as ações de melhoria sob sua responsabilidade propostas pela CONTRATADA e/ou
PETROBRAS e acordadas entre as partes nos relatórios de anormalidade.
7.4.3.

Na ÁREA MARÍTIMA

a. Inspecionar seus equipamentos reportar seu estado e funcionamento, descrevendo:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.6.

Pressão de câmeras de N2 das ferramentas, se houver, inclusive da AST.
Estado dos slips joints: com vazamento ou não, empenados ou estado normal.
Discos das ferramentas: se rompidos ou não.
Pórticos das ferramentas: se obstruídos, abertos ou fechados.
Posição de ratch de ferramentas, se houver.
Dados de pressão e temperatura dos registradores eletrônicos: totalmente recuperados ou
com falhas em recuperação.
a.7. Amostradores: pressão dos amostradores, funcionamento adequado ou não.
a.8. Dados de pressão e temperatura de memória de ferramentas eletrônicas.
a.9. Estado das borrachas de packer e seu funcionamento.
a.10. Resíduos, obstruções, sólidos, etc. presentes em ferramentas. Coletar para posterior
análise.

b. Finalizar tratamento de água, queima de óleo residual e destinação dos resíduos da planta,
inclusive o enchimento dos tambores de resíduo para desembarque dos equipamentos de forma
segura conforme legislação vigente.
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Obrigações na Fase de Conclusão
Na ÁREA MARÍTIMA

c. Solicitar desembarque junto à PETROBRAS, acompanhar a movimentação das cargas e elaborar
relatório contendo toda informação pertinente ao desembarque de containers com amostras,
garrafas, bombonas, etc., incluindo tipo do transporte via aéreo ou marítimo, data e hora de
desembarque, rebocador ou prefixo da aeronave.
d. Desmobilizar todos os seus equipamentos para desembarque.
e. Providenciar desembarque da equipe.
f. Quanto a resíduos:
f.1.

Promover descarte de resíduos não tratados e/ou não queimados acondicionados
adequadamente conforme descrito no item 9.6.4 (Tanques para coleta e desembarque)
para, sob sua total responsabilidade e de acordo com legislação vigente, tratamento em
terra.
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7.5. Relação dos Documentos para os Tipos de Serviços
a. Entregar os documentos de elaboração da CONTRATADA e descritas na seção 0.
a.1.

a.2.
a.3.

A relação dos documentos será definida trabalho a trabalho conforme orientações da
PETROBRAS. A tabela a seguir encontra-se a relação comum, porém não restrito a, de ser
encontrado com base no histórico e experiência da PETROBRAS, onde os “X” demarcam os
documentos padrão. Os “Op” demarcam os documentos opcionais que a PETROBRAS poderá
vir a solicitar.
Os prazos informados são considerados PADRÕES, no entanto a PETROBRAS tem a liberdade
de alterá-la conforme as necessidades operacionais.
Uma vez entregue os documentos, a CONTRATADA deverá sanar as dúvidas ou refazer os
documentos conforme questionamentos da PETROBRAS (quando houver), que irá informar
novo prazo para adequação.
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Tabela 7-1 Documentos Entregues
Referência (itens da seção 0)
Item

(I) Coluna de
Trabalho

(II) Aquisição de
Dados
(Registradores
eletrônicos e
Amostragem

(III) Equipamentos
de Superfície

(IV) Análises globais

Tipo de Serviço
Nome do Documento

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
a
b

Esquemático da Coluna
Informações de Pescaria
Esquemático do “Space Out”
Propriedades do “Shear Sub”
Capacidade de Corte da AST
Verificação do atendimento dos insumos ao cenário operacional
Valores dos Discos de Ruptura
Sequencia Operacional de Descida de Coluna
Informações para Simulação de “Surge / Swab”
Simulação da Condição Multifásica na Coluna
Vazões e Pressões de Injeção de Produtos Químicos
Configuração dos Registradores
Romaneio das Amostragens

TFR/
TF
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

c

Composição do BHA de Registradores e/ou Amostragem

a
a.1
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
a
b

Subitem

TP

TI

WO

AqDD

OP
OP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OP
OP

OP
OP

X
X

X

OP

OP

OP

X

Arranjo de Superfície

X

X

X

Cenários Críticos
Estudo de Dispersão de Gases
Estudo Termodinâmico
Estudo de Radiação Térmica
Lista de Equipamentos
Layout de Superfície
Mapa de Classificação de Áreas
Documentações da Caldeira
P&ID
Fixação dos Equipamentos
Medição Fiscal para a ANP
Cronograma
Sequencia Operacional
Critério de Seleção dos Elastômeros
Análise de Risco Específica

X
OP
X
OP
X
X
OP
X
X
OP
OP
X
X
X
OP

X
OP
X
OP
X
X
OP
X
X
OP
OP
X
X
X
OP

X
OP
OP
OP
X
X
OP
OP
X
OP
OP
X
X
X
OP

X
OP

X
OP

Inj

BC

ITP

Prazo
(dias)

MiFc
X
X

X
X

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

X

OP

OP

7

X

OP

X

14

X

X
OP

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
X
OP

14
14
14
14
7
7
14
7
14
14
30
7
7
7
14

X
X
X
X

X

X
X

OP

X
X
X
OP

7
14
7
7
7
7
7
7
7
14
7
7
14
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8. Características Gerais
Todos os equipamentos insumos de serviços descritos neste anexo, exceto quando explicitamente
especificado no texto individual de um equipamento ou material, têm como exigências e
características os subitens a seguir.
8.1. Serviços Exigidos
O equipamento deve permitir a completa e segura execução de todas as obrigações e execução dos
serviços descritos nos itens 5, 6 e 7.
8.2. Operações Exigidas
Os equipamentos a serem fornecidos e aqueles insumos do serviço desta especificação técnica devem
estar aptos a serem utilizados nas operações, e quaisquer de suas combinações, descritas abaixo.
8.2.1.

Manobra

Deverá ser capaz de suportar as vibrações e choques devido à manobra do equipamento no poço
(inclusive em poços desviados) para a instalação e recuperação nas velocidades, conforme histórico
de operações da PETROBRAS, descritas a seguir.
• Velocidade de manobra: no mínimo 20 m / min.
• Tempo para conexão: no máximo 2 min.
• Tempo para conexão com umbilicais: no máximo 6 min.
Além de suportar os esforços de descidas, deverá ter recursos que facilitem obter o desempenho
descrito acima. Ver obrigação 7.3.2(IV) c.
8.2.2.

Teste de Estanqueidade

Efetuar diversos testes de pressão durante a prestação de serviço, com taxas de pressurização /
despressurização variadas e fluidos variados.
8.2.3.

Hidrocarbonetos

Produção, injeção e contato prolongado com hidrocarbonetos nas fases líquidas e gasosa.
8.2.4.

Água da formação

Produção, injeção e contato prolongado com água da formação livre ou emulsionada, com salinidades
elevadas, compatível com a saturação nas condições de pressão e temperatura do reservatório.
8.2.5.

Produtos Químicos

Produção, injeção e contato com produtos químicos conforme listados a seguir:
a. Solventes (xileno 0 a 100%; diesel 0 a 100%; e Butilglicol 0 a 10%; etc.);
b. Solventes de parafina (KX-100 0 a 100%; AB-9 0 a 100%; etc.);
c. Inibidores de hidrato (MEG 0 a 100%; Álcool 0 a 100%; etc.);
d. Sequestrante de H2S (Scavtreat 0 a 10%; etc.);
e. Desemulsificantes (Dissolvan 0 a 10%; etc.).
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Fluido de completação

Produção, injeção e contato prolongado com fluido de completação de base aquosa ou sintética assim
como seus aditivos de salmouras, onde o limite máximo de utilização é equivalente ao valor saturado
na água dos sais ou mistura de sais conforme listados a seguir:
a. Cloreto de sódio;
b. Cloreto de cálcio;
c. Brometo de cálcio;
d. Brometo de sódio;
e. Brometo de zinco;
f. Formiato de sódio;
g. Formiato de potássio;
h. Formiato de Césio;
i. Misturas de Brometo de cálcio/Cloreto de cálcio;
j. Misturas de Brometo de zinco/brometo de cálcio;
k. Olefina
8.2.7.

Fluido de perfuração

Produção, injeção e contato prolongado com fluido de perfuração de base aquosa ou sintética
(Olefina, parafina) assim como seus aditivos, que incluem, porém não restrito a:
a. Baritina;
b. Bentonita;
c. Viscosificantes;
d. Alcalinizantes;
e. Calcário;
f. Bactericida;
g. Emulsificantes.
8.2.8.

Combate à perda

Na recuperação do equipamento, o combate à perda poderá ser necessário. Neste caso, será
executado através de bombeio direto para formação (com packer assentado ou desassentado) ou por
outro método, utilizando tampões com materiais de perda a critério da PETROBRAS.
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Acidificação

Bombeio para operações de acidificação/tratamento químico ou fraturamento ácido dos sistemas
ácidos conforme listados a seguir:
a. Ácido Clorídrico (HCl) até 15%;
b. Ácido Acético (HAc) até 20%;
c. Ácido Fórmico (HForm) até 10%;
d. Mistura HAc-HForm até 13% - 9%;
e. HF (ácido fluorídrico) somente nas misturas a seguir;
f. Organic Mud Acid (HAc-HForm–HF até 5-7-1%);
g. Inorganic Mud Acid (HCl-HF até 12-3%);
h. Ácido L-glutâmico diacético (GLDA) até 50%;
i. Ácido Etileno Diamino Tetra Acético (EDTA) até 50% m/m;
j. Ácido benzóico até 50%.
8.2.10. Fraturamento
Bombeio para fraturamento hidráulico com vazões e pressões de cabeça (conforme determinada nas
seções seguintes), peso de pasta até 17,2 lb/gal, concentração de propante até 14 lb/gal.
Os equipamentos cujas exigências de operação sejam da categoria convencional não têm necessidade
de atender à operação de Fraturamento.
8.2.11. H2S
Equipamentos devem ser aptos para contatos prolongados com fluidos (conforme descritos acima)
que estejam contaminados por H2S (nas concentrações estipuladas nas seções seguintes), conforme
NACE MR-0175. A resistência deverá ser nos aspectos de:
a. Corrosão dos materiais (metálicos, plásticos, termoplásticos, elastoméricos, etc);
b. Falhas da interação do material com o H2S com os fluidos;
c. Corrosão sob tensão.
8.2.12. CO2
Equipamentos devem ser aptos a efetuarem as operações onde os fluidos (conforme descritos acima)
estejam contaminados por CO2 (nas concentrações estipuladas nas seções seguintes). A resistência
deverá ser no aspecto de:
a. Corrosão dos materiais (metálicos, plásticos, termoplásticos, elastoméricos, etc);
b. Falhas da interação do material com o CO2 nos fluidos;
c. Corrosão sob tensão;
d. Descompressão explosivas.
d.1.

d.2.

Como parâmetros para a descompressão explosiva, os equipamentos deverão suportar à taxa
de despressurização de até 300 psi / min para os ciclos de despressurização necessários para
a prestação dos serviços e de no mínimo 3000 psi / min para, no mínimo, um ciclo de
despressurização (considerando uma situação de emergência).
Ambas taxas de despressurização devem contemplar a temperatura máxima especificada de
cada equipamento, conforme descritos nesta ET.

8.2.13. Redutor de Acidez
Os equipamentos necessários para adequar o pH para posterior queima, tratamento de água,
“offloading” para barco ou “offloading” para UEP (Unidade Estacionária de Produção), devem ser
resistentes ao produto químico que reduz a acidez.
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Lâmina de Água

Equipamentos devem ser aptos para profundidade de lâmina de água de até 3.600 m.
8.2.15. Profundidades
O limite de profundidade, medida e/ou vertical, é limitado pelas pressões e temperaturas das
exigências mecânicas descritas neste anexo.
8.2.16. Canhoneio
Os equipamentos devem estar aptos para suportar impactos de canhoneio tipo TCP (“Tubing Convey
Perforation”).
8.2.17. Sólidos e Contaminantes
Os equipamentos deverão estar aptos para trabalhar em contato direto com fluidos (conforme
descrito acima) com sólidos e outros contaminantes provenientes do poço. São exemplos dos sólidos
e contraminantes: incrustações; areia; borras de parafina; asfalteno; materiais radioativos de
ocorrência natural (NORM); produtos químicos provenientes da limpeza, remoção de detritos,
obstruções; etc.
8.3. Exigências Mecânicas
Os equipamentos descidos no poço devem possuir, exceto quando explicitamente especificado no
texto individual de cada item, no mínimo as resistências determinadas nas seções seguintes, para
operarem em qualquer cenário desta especificação técnica e cuja definição de cada grandeza física
encontra-se a seguir.
(I)

Pressão Diferencial Interna

Resistência de pressão diferencial de trabalho, nos sentidos do interior para o exterior dos
equipamentos.
(II)

Pressão Diferencial Externa

Resistência de pressão diferencial de trabalho, nos sentidos do exterior para o interior dos
equipamentos.
(III)

Pressão Absoluta

Resistência pressão absoluta de trabalho interna e externa dos equipamentos.
(IV) Torque
Resistência de torque de trabalho dos equipamentos, do corpo e de suas conexões.
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Tração

a. Resistência à tração de trabalho dos equipamentos. Todos os equipamentos deverão ter
resistências à tração compatíveis aos esforços de tração sofridos pelos equipamentos durante a
operação. Deverá ser considerado:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.6.
a.7.

Peso próprio dos componentes abaixo (ex. equipamento na extremidade superior deverá
suportar todo o peso da coluna);
Tração necessária para atuação dos equipamentos (ex. desassentamento do packer, reitrada
de “âncora”, batida do jar, etc);
Esforços combinado causados por pressões internas e externas e temperaturas que podem
ocorrer durante as operações, principalmente em equipamentos que possuem diferentes
áreas expostas à pressão interna e externa (ex. as “juntas deslizantes”);
Os efeitos de “slip crush”;
Efeitos de “bi-engastamento” (quando houver);
Fator de segurança de 1,3 ou 100 klbs (margem para overpull), o que for maior.
Dentre outros efeitos que geram esforços compressivos.

Ex. Equipamentos de superfície: Possuem 5500 m de coluna com peso de 27 lb/pé em fluido de
peso 9,9 ppg. Efetuando as contas temos que:
• Peso flutuado da coluna: 414 klbs.
• 100klbs de “overpull”: 514 klbs.
• Com fator de segurança de 1,3: 538 klbs. Este deve ser o valor de resistência mínima do
equipamento de superfície.
b. Os valores informados na tabela são aqueles que atendem as operações conforme histórico da
PETROBRAS e serão os valores de referência para auditorias de recursos. No entanto, todo o
requisito anterior deverá ser atendido, desta forma, caso haja operação onde se necessite de
recursos com maiores capacidades, a CONTRATADA deverá atender plenamente a necessidade
operacional, sem ônus adicional para a PETROBRAS.
b.1.
b.2.
b.3.

Este requisito deve ser levado em consideração o envelope de operações, não apenas o
limite pontual do equipamento.
O prazo para atendimento, caso seja necessária adequação para uma determinada
operação, será de 180 dias após sinalização da PETROBRAS.
Este prazo poderá ser alterado conforme necessidade PETROBRAS.

(VI) Compressão
a. Resistência compressiva de trabalho dos equipamentos. Similar ao conceito de tração (descrito
anteriormente), porém considerando as forças compressivas com os mesmos fatores de segurança
de 1,3 e 100klbs de “peso adicional”. Deverá ser considerado:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.

Arriamento de pesos que podem ocorrer (ex. assentamento do “packer”);
Esforços efetuados pelas diferentes relações de pressões internas e externas que podem
ocorrer durante as operações, principalmente em equipamentos que têm diferentes áreas
(ex. as “juntas deslizantes”);
Efeitos de “bi-engastamento” (quando houver);
Dentre outros efeitos que geram esforços compressivos.

b. Os valores informados na tabela são aqueles que atendem as operações conforme histórico da
PETROBRAS e serão os valores de referência para auditorias de recursos. No entanto, todo o
requisito anterior deverá ser atendido, desta forma, caso haja operação não prevista onde se
necessite de recursos com maiores capacidades, a CONTRATADA deverá atender plenamente a
necessidade operacional, sem ônus adicional para a PETROBRAS.
b.1.
b.2.
b.3.

Este requisito deve ser levado em consideração o envelope de operações, não apenas o
limite pontual do equipamento.
O prazo para atendimento, caso seja necessária adequação para uma determinada
operação, será de 180 dias após sinalização da PETROBRAS.
Este prazo poderá ser alterado conforme necessidade PETROBRAS.
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(VII) Faixa Operacional de Temperatura
Resistência de temperatura de trabalho dos equipamentos, onde os equipamentos devem trabalhar
em qualquer temperatura entre os valores mínimos e máximos determinados.
(VIII) Vazão de Fluidos Isentos de Sólidos
Resistência à velocidade de produção, injeção ou circulação de fluidos isentos de sólidos.
(IX)

Vazão de Fluidos Com Sólidos

Resistência à velocidade de produção, injeção ou circulação de fluidos com presença de sólidos.
(X)

Abrasão

a. Resistência a arrastos e abrasão devido ao atrito gerado durante manobras dos equipamentos em
poço revestido ou aberto, verticais ou horizontais.
b. Resistências a arrastos e abrasão devido ao atrito gerado durante a descida de equipamentos pelo
interior da coluna como BHA de Flexitubo, BHA de cabo elétrico, BHA de arame e lançamento de
esferas.
(XI)

Esforço combinado (Envelope Operacional)

a. Resistência ao esforço combinado de qualquer combinação dos itens anteriores (I até V).
b. O item a. define um envelope do limite superior de operações dos equipamentos, e desde que os
equipamentos estejam dentro deste envelope, os mesmos deverão atender a todas as
características gerais (esta seção, item 5) e individuais dentro de seus respectivos itens.
c. Para a categoria “Superfície”, o envelope de “tração pela pressão” possui como limite superior
uma linha reta entre os pontos “Tração a 0 psi“, que corresponde ao valor de tração a 0 psi de
Pressão Absoluta, até “Tração na Pressão Absoluta”, que corresponde à tração no valor de
resistência à Pressão Absoluta determinada na tabela de Resistências Mecânicas Mínima dos
Equipamentos de cada linha de equipamentos de coluna.

8.4. Exigências Dimensionais
Os equipamentos descidos no poço devem possuir, exceto quando explicitamente especificado no
texto individual de cada item, no mínimo, as dimensões descritas abaixo para operarem em qualquer
operação desta especificação técnica.
(I)

Tubulares

Todos os equipamentos de coluna deverão ter formato geométrico cilíndrico, isentos de quinas vivas
de forma a evitar danos ou topagens de equipamentos descido com arame e/ou cabo elétrico, o
interior dos equipamentos deverá ser fullbore (i.e. sem alterações internas da geometria cilíndrica)
e concêntrico ao exterior dos mesmos.
(II)

Diâmetro Externo

Ao longo de todo o equipamento, não deverá apresentar diâmetro externo maior do que o
determinado para a sua categoria de dimensão.
(III)

Diâmetro Interno

Ao longo de todo o equipamento, não deverá apresentar diâmetro interno menor do que o
determinado para a sua categoria de dimensão.
(IV) Drift
O drift do equipamento não deve ser mais do que 1/8” (cento e vinte e cinco milésimos de polegada)
menor do que o diâmetro interno da ferramenta.
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8.5. Pescaria
Os equipamentos deverão ter geometrias e dimensões de forma que seja possível sua pescaria em
caso de queda ou quebra dos componentes de coluna com as ferramentas em contratos com a
PETROBRAS.
a. Para referência dos revestimentos utilizados pela PETROBRAS, verificar as tabelas para o
obturador Tabela 9-7 e Tabela 9-8.
b. Deverá ser, sempre que possível, pescáveis com “overshoot” (os recursos que são tubulares, que
compõe a coluna ou aqueles instalados pelo interior da coluna) ou com magneto (acessórios,
equipamentos complementares, clamps, etc).
c. Caso não atenda aos requisitos acima, os equipamentos deverão ser pescáveis com demais recursos
que a PETROBRAS tenha disponíveis para pescaria (ex. “spear”; cesta de circulação reversa;
subcesta; “canguru”; taper tap, etc).
d. Caso não seja pescáveis, o recurso deverá ser de material destrutível com brocas destruidoras de
ferro em contratos disponíveis pela PETROBRAS.
e. Caso não seja possível atender com nenhuma das opções acima, a CONTRATADA deverá
disponibilizar os equipamentos adequados para efetuar a pescaria ou destruição dos materiais
compatíveis com a coluna de trabalho, arame, flexitubo e/ou cabo elétrico da PETROBRAS.
8.6. Estanqueidade
Os equipamentos deverão ter no mínimo dois tipos de barreiras por todos os caminhos possíveis do
interior para o seu exterior.
Todos os equipamentos acessórios e complementares (ex. mangueiras, bombas pneumáticas, fluidos
especiais, etc) necessário para realizar os diversos testes de pressão dos equipamentos na sonda,
tanto de subsuperfície quanto de superfície, são de responsabilidade da CONTRATADA.
8.7. Conexões
a. As conexões dos equipamentos especificados (tanto subsuperfície quanto superfície) deverão ser
compatíveis entre si.
a.1.

No caso de necessidade de tubos de conversões (Cross Over ou X-Over ou XO), este deverá
ser fornecido sem custos adicionais para a Petrobras e será considerado como parte
integrante do equipamento, conforme o disposto 5.5.c.1.

b. As conexões superiores e inferiores de todos os equipamentos que compõe a coluna de trabalho
deverão ser Premium - no mínimo, dupla vedação de forma a ser gas tight.
b.1.
b.2.
b.3.

Todas as conexões, inclusive internas, também deverão atender as exigências mecânicas
definidas para cada equipamento descrito nesta especificação.
Todas as conexões, inclusive internas, deverão ter eficiência da conexão de no mínimo 100%
(a relação entre as capacidades mecânicas da conexão deverá ser igual ou maior que as
capacidades mecânicas dos corpos dos equipamentos).
As extremidades de todos os equipamentos, incluindo-se as luvas, deverão ser fornecidas
com protetores poliméricos. Deve-se utilizar graxa de preservação que possua aditivos
anticorrosivos que permita o armazenamento ao tempo em atmosfera marítima.

c. As conexões de superfície devem ter vedações do tipo metal-metal ou elastoméricas conforme
tabela abaixo.
c.1.
c.2.

Para facilitar a compatibilidade com outros equipamentos da PETROBRAS e da unidade
marítima, as conexões elastoméricas deverão ser do tipo WECO 1502 (2” e 3”) e das metalmetal serem do tipo Flange API 3 1/16” (com anéis BX-155 ou 154).
Caso as conexões não forem dos tipos acima, a CONTRATADA deverá fornecer XOs nestes
tipos para compatibilização.
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Tabela 8-1 Tipo de Vedação por Categoria de
Pressão e EMD.
Tipo de Conexão
Categoria de Pressão
Categoria EMD
Metal-Metal ou
Poço
CONV
Elastoméricas
Metal-Metal ou
Alta
CONV
Elastoméricas
Metal-Metal ou
Baixa
CONV
Elastoméricas
Metal-Metal
Poço
AD
Metal-Metal*
Alta
AD
Metal-Metal ou
Baixa
AD
Elastoméricas
*A critério exclusivo da PETROBRAS, poço a poço, poderá ser
aceito conexões elastoméricas.

8.8. Exigências Elastoméricas
Todos os elastômeros que possuem contato com o fluido produzido / injetado deverão seguir todas
as recomendações da ET-3000.00-1210-130-PPQ-1 para os cenários de operações acima.
a. A PETROBRAS informará a CONTRATADA na fase de planejamento, quais equipamentos poderão
estar sujeitos a quais produtos químicos para que a CONTRATADA adeque-se para a prestação do
serviço requisita para que a companha prepare os elastômeros.
(I)

Documentos a serem fornecidos

a. Documentação Técnica (item 7.2 da ETR) – a serem entregues juntamente com as Propostas
Técnicas.
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.6.
a.7.
a.8.
a.9.
a.10.
a.11.
a.12.
a.13.

Nome do fabricante do elastômero
Nome do fornecedor do elastômero
Tipo do Elastômero
Grade
Densidade
Dureza
Limite de Escoamento
Tensão aplicada com 50% de alongamento
Tensão aplicada com 100% de alongamento
Alongamento na ruptura
Condições de Armazenagem + Plano de Atendimento destas condições
Cuidados durante a montagem (do equipamento que contém o elastômero)
Declaração de atendimento às condições informadas de poço e reservatório

b. Documentos Comprobatórios (itens 7.1.1 da ET-R, tab. 5 e 8 p/ equipamentos de fundo – ensaios
de envelhecimento com fluido da formação e gás, respectivamente).
c. Documentos Comprobatórios para ensaio de envelhecimento p/ 6 meses conforme os cenários
apresentados nesta seção 8.
d. Documentos Comprobatórios para ensaio de envelhecimento (p/ 1 dia) com ácido clorídrico
concentração volumétrica 15%, Temperatura de 125 graus C.
e. Temperatura de Transição Vítrea (comprovação para TTV < 50 graus C).
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Ensaios de Descompressão Rápida Explosiva

A companhia proponente deverá apresentar ensaios de validação para emprego em poços offshore
considerando o dfenômeno de descompressão explosiva para os elastômeros a serem aplicados nos
cenários de alto teor de CO2 conforme Anexo B da ISO 23936-2.
a. A descompressão deve ser diferente para cada grupo de equipamento conforme tabela abaixo.
Grupo
Ferramentas de Teste
Árvore Submarina de Teste
Cabeça de Teste

Pressão Inicial
9 000 psi
4 700 psi
3 000 psi

Pressão Final
6200 psi
700 psi
0 psi

b. O ensaio deve ser feito considerando fluido contendo CO2 80% molar e N2 20% molar, minimamente
a 100 °C, podendo estar a temperaturas e pressões maiores.
c. Devem ser feitos ao menos 8 ciclos, a taxa de despressurização de 2 MPa/min em 4 amostras
similares, conforme ISO 23936-2, Anexo B.
d. Os ensaios devem ser apresentados no formato da ISO 23936-2, tabela B-6.
8.9. Tempo de Bateria
Todos os equipamentos que exigem consumo de bateria deverão atender a necessidade da
PETROBRAS, com as seguintes condições.
a. A PETROBRAS irá informar poço a poço o tempo no qual deverá ser mantido deverá ser mantido
todas as funcionalidades dos equipamentos.
a.1.

Quando houver necessidade de armazenamento de dados, o equipamento deverá manter os
dados até a sua recuperação na superfície.

b. A média de utilização têm sido 30 dias.
c. O máximo de tempo que a CONTRATADA é obrigada a atender será de 40 dias.
d. Acima desse valor deverá haver comum acordo para a execução do serviço.
8.10. Zona Classificada
Todos os equipamentos - assim como seus mecanismos, opcionais ou outros dispositivos - deverão
atender aos requisitos das normas IEC-60092-502, IEC-61892-7 e API RP-505, conforme o mapa de
classificação de área (item 7.2.2.1(III) h).
a. No mínimo, independente do mapa de classificação de área, todos os equipamentos deverão
atender aos requisitos para Zona 2.
b. Os equipamentos deverão ser aterrados, quando aplicável, para proteção contra eletricidade
estática.
8.11. Energia Elétrica
Todos os equipamentos - assim como seus mecanismos, opcionais ou outros dispositivos - deverão ter
alimentação elétrica nos padrões da sonda (aprox. 110 V, 220 V e 440 V e 50/60hz). Outros valores a
CONTRATADA deverá enviar os respectivos transformadores.
8.12. Atendimento a Normas
Os equipamentos deverão atender aos requisitos existentes na Norsok D-007, D-SR-007 e RP API 14C,
além das explicitados nesta especificação técnica. Ver item 5.9.
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9. EQUIPAMENTOS INSUMO DOS SERVIÇOS
Os equipamentos insumo dos serviços desta especificação técnica estão descritas nesta seção, e
devem atender plenamente as características gerais (item 8), as características gerais da linha de
equipamento e das específicas no item de cada equipamento. Na tabela a seguir, encontra-se um
resumo dos equipamentos, suas linhas e sua categoria.
Tabela 9-1 Relação dos itens de, Categorias, dos Conjunto de Equipamentos
Linha de
Equipamento

Número de
referência
030

LINHA DE
EQUIPAMENTOS
DE COLUNA
(POÇO)

050
060
070
080

090
LINHA DE
EQUIPAMENTOS
DE COLUNA
(POÇO)

110
120

Equipamento
Referência

Conjunto de Equipamento para
Isolamento do Poço (7-10)(AD)

9.2.3

Conjunto de Válvulas de Coluna (AD)
Conjunto de Juntas Deslizantes (AD)
Conjunto para Amostragem de
Fundo (Coluna) (AD)
Conjunto de Equipamentos
Transmissão de Dados de Fundo (AD)

9.2.4
9.2.5
9.2.6

Conjunto de Equipamento para
Isolamento do Poço (7-10)(LB)

9.2.3

9.2.7

Conjunto de Válvulas de Coluna (LB)
Conjunto de Juntas Deslizantes (LB)
Conjunto para Amostragem de
Fundo (Coluna) (LB)
Conjunto de Equipamentos para
Transmissão de Dados de Fundo (LB)

9.2.6

150

Conjunto de Equipamentos de
Segurança (Subsea)

9.2.9

200

Conjunto de Equipamentos
Segurança (Superície

210
220
230

Conjunto de Tubulação
Tubos OD 5”
Tubos OD 3 ½”

130
140

LINHA DE
EQUIPAMENTOS
DE COLUNA
(POÇO)

Especificação do Conjunto
Descrição

de

9.2.4
9.2.5

9.2.7

9.2.10
9.2.13
9.2.11
9.2.12

Descrição
Conjunto de Equipamentos para
Isolamento do Poço (“Packer
Assembly”)
Conjunto de Válvulas de Coluna
Conjunto de Juntas Deslizantes
Conjunto para Amostragem de Fundo
(Coluna)
Conjunto de Equipamentos para
Transmissão de Dados de Fundo
Conjunto de Equipamentos para
Isolamento do Poço (“Packer
Assembly”)
Conjunto de Válvulas de Coluna
Conjunto de Juntas Deslizantes
Conjunto para Amostragem de Fundo
(Coluna)
Conjunto de Equipamentos para
Transmissão de Dados de Fundo
Conjunto de Equipamentos de
Segurança (Subsea) (“AST System”)
Conjunto de Equipamentos de
Segurança (Superície) (“Lubricator +
RSM Assembly”)
Conjunto de Tubulação Curta
Tubos de Produção OD 5”
Tubos de Produção OD 3 1/2”

Categorias
PROF

EMD

DST

AD

DST
DST

AD
AD

DST

AD

DST

AD

DST

LB

DST
DST

LB
LB

DST

LB

DST

LB

SUBSEA

AD

Superfície

AD

DST
DST
DST

AD
AD
AD

Tabela 9-1 Relação dos itens com as Categorias, dos Conjunto de Equipamentos
Linha de
Equipamento

LINHA DE
EQUIPAMENTOS
DE COLUNA
(POÇO)

Especificação do Conjunto
Equipamento
Número de
Descrição
Referência
Descrição
referência
Conjunto de Equipamento para
Conjunto de Equipamentos para
040
Isolamento do Poço
9.2.3
Isolamento do Poço (“Packer
(Outros)(AD)
Assembly”)
Conjunto de Equipamento para
Conjunto de Equipamentos para
100
Isolamento do Poço
9.2.3
Isolamento do Poço (“Packer
(Outros)(LB)
Assembly”)
Carregadores de Registradores
Carregador de Registradores Tipo
010
9.2.8
Tipo Washpipe
WashPipe (WashPipe Gauge Carrier)
Carregadores de Registradores
Carregador de Registradores Tipo
020
9.2.8
Tipo Washpipe (AD)
WashPipe (WashPipe Gauge Carrier)
1030*

LINHA DE
EQUIPAMENTOS
DE COLUNA
(POÇO)

Válvula
Testadora
Circulação por Pulso

e

9.2.4.3

170*
180*

Umbilical de Transmissão de
Comandos (Subsea) – 3600 m.
Tubo Cisalhável Sob Medida
Flutted Hanger Sob Medida

9.2.9.3
9.2.9.5

190*

Módulo Elétro-Hidráulico

9.2.9.14

160*

* Equipamentos Avulsos.

9.2.9.9

Válvula Testadora (“Tester Valve”)
Umbilical de Transmissão de Comandos
(Subsea)
Tubo Cisalhável (Shear sub)
Flutted Hanger (FH)
Módulo Comando Eletro-Hidráulico e
Acumuladores

Categorias
PROF

EMD

DST

AD

DST

LB

DST

CONV

DST

LB

DST

AD

Nulo
Subsea
Nulo

AD

Subsea

AD
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Tabela 9-1 Relação dos itens com as Categorias, dos Conjunto de Equipamentos

Linha de
Equipamentos
de Aquisição
de Dados

Número
de
referên
cia
250
260

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Descrição

EMD

Registrador Eletrônico
Amostrador

9.3.3
9.3.4

Registrador Eletrônico
Amostradores (Sampler)

270

Conjunto da VFF

9.3.5

Conjunto de VFF

Linha de
Equipamentos
de Aquisição
de Dados

280

Registrador Eletrônico (AD)

9.3.3

Registrador Eletrônico

Linha de
Equipamentos
de Manobra

240

9.4

Equipamento de Manobra

Nulo

Cabeça de Teste
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Segurança do Poço
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Divergência
Conjunto de Equipamentos Para
Separação e Medição
Sistema para Aquecimento do Óleo
Conjunto de Tanques de armazenagem
e aferição
Conjunto de Equipamentos para a
Queima de Efluentes
Queimadores
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos componentes da Planta
de Teste
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água

9.5.3

Cabeça de Teste
Conjunto de Equipamentos para Controle
e Segurança do Poço
Conjunto de Equipamentos para
Divergência do Poço
Conjunto de Equipamentos Para
Separação e Medição
Sistema para Aquecimento do Óleo
Conjunto de Tanques de Armazenagem e
Aferição
Conjunto de Equipamentos para a Queima
de Efluentes
Queimadores de Óleo de Alta Eficiência
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos Componentes da Planta
de Well Testing
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água Oleosa

CONV

Cabeça de Teste (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Segurança do Poço (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Divergência (AD)
Conjunto de Equipamentos Para
Separação e Medição (AD)
Sistema para Aquecimento do Óleo
(AD)
Conjunto de Tanques de armazenagem
e aferição (AD)
Conjunto de Equipamentos para a
Queima de Efluentes (AD)
Queimadores (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos componentes da Planta
de Teste (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água (AD)

9.5.3

290
300
310
320
LINHA DE
EQUIPAMENTO
S DE
SUPERFÍCIE

330
340
350
360
370
380
390
400
410
430

LINHA DE
EQUIPAMENTO
S DE
SUPERFÍCIE

440
450
460
470
480
490

Conjunto de Equipamentos para
Manobra

9.5.4
9.5.5
9.5.6
9.5.7
9.5.8
9.5.9
9.5.10
9.5.11
9.5.12

9.5.4
9.5.5
9.5.6
9.5.7
9.5.8
9.5.9
9.5.10
9.5.11
9.5.12

CONV

AD

Cabeça de Teste
Conjunto de Equipamentos para Controle
e Segurança do Poço
Conjunto de Equipamentos para
Divergência do Poço
Conjunto de Equipamentos Para
Separação e Medição
Sistema para Aquecimento do Óleo
Conjunto de Tanques de Armazenagem e
Aferição
Conjunto de Equipamentos para a Queima
de Efluentes
Queimadores de Óleo de Alta Eficiência
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos Componentes da Planta
de Well Testing
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água Oleosa

AD
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Tabela 9-1 Relação dos itens com as Categorias, dos Conjunto de Equipamentos
Linha de
Equipamento
LINHA DE
EQUIPAMENTOS DE
SUPERFÍCIE

Especificação do Conjunto
Número de
Descrição
referência
420*

Referência
9.5.5.3

510
520

Conjunto para Injeção de
Produtos Químicos
Bomba de Injeção
Tanque de Resíduo

9.6.3
9.6.4

---

Amostragem de Recombinação

9.6.5

---

Ensaio Destrutivo do Shear Sub

9.6.6

500
Linha de
Equipamentos
Especiais

Mangueira de Alta Capacidade

Equipamentos

9.6.2

Descrição
Conjunto de mangueiras
flexíveis (coflexip ou coflon)
Conjunto para Injeção de
Produtos Químicos
Bomba de Injeção
Tanques para coleta
Kit de Amostragem PVT de
Superfície
Ensaio Destrutivo do Tubo
Cisalhável (Shear Sub)

0
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9.2. LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
São todos os equipamentos que compõem a coluna de trabalho – ferramentas da minor e major
strings, ferramentas no subsea e da própria coluna de produção, assim como aqueles que ficam na
superfície para acionar os equipamentos da coluna - cuja finalizada é atingir os objetivos do serviço
desta especificação técnica de forma segura e eficiente. Todos os equipamentos deverão atender às
exigências descritas nas características gerais (8), características gerais da linha e específicas
descritas nesta seção.
Existem três categorias (PROF, EMD e Nula) cuja divisões e descrição encontram-se no item 9.2.2.1.
9.2.1.

Relação dos Equipamentos e Suas Características

Na tabelaseguinte encontra-se as relações dos equipamentos com as referências dos itens de
referênciacom as características gerais (dividindo pelas categorias) e características específicas. As
definições dos tipos de taxas encontram-se no anexo Critério de Medição.
Tabela 9-2 Relação dos itens Categorias e dos Conjunto de Equipamentos
Número de
referência
030
050
060
070
080

Especificação do Conjunto
Descrição
Conjunto de Equipamento para
Isolamento do Poço (7-10)(AD)
Conjunto de Válvulas de Coluna (AD)
Conjunto de Juntas Deslizantes (AD)
Conjunto para Amostragem de Fundo
(Coluna) (AD)
Conjunto de Equipamentos Transmissão
de Dados de Fundo (AD)

Equipamento
Referência
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

150

Conjunto de Equipamentos de Segurança
(Subsea)

9.2.9

200

Conjunto de Equipamentos de Segurança
(Superície

9.2.10

210

Conjunto de Tubulação

9.2.13

090
110
120
130
140

040
100
010
020

Conjunto de Equipamento para
Isolamento do Poço (7-10)(LB)
Conjunto de Válvulas de Coluna (LB)
Conjunto de Juntas Deslizantes (LB)
Conjunto para Amostragem de Fundo
(Coluna) (LB)
Conjunto de Equipamentos para
Transmissão de Dados de Fundo (LB)
Conjunto de Equipamento para
Isolamento do Poço (Outros)(AD)
Conjunto de Equipamento para
Isolamento do Poço (Outros)(LB)
Carregadores de Registradores Tipo
Washpipe
Carregadores de Registradores Tipo
Washpipe (AD)

9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

9.2.3
9.2.3
9.2.8
9.2.8

Descrição
Conjunto de Equipamentos para
Isolamento do Poço (“Packer Assembly”)
Conjunto de Válvulas de Coluna
Conjunto de Juntas Deslizantes
Conjunto para Amostragem de Fundo
(Coluna)
Conjunto de Equipamentos para
Transmissão de Dados de Fundo
Conjunto de Equipamentos de Segurança
(Subsea) (“AST System”)
Conjunto de Equipamentos de Segurança
(Superície) (“Lubricator + RSM
Assembly”)
Conjunto de Tubulação Curta
Conjunto de Equipamentos para
Isolamento do Poço (“Packer Assembly”)
Conjunto de Válvulas de Coluna
Conjunto de Juntas Deslizantes
Conjunto para Amostragem de Fundo
(Coluna)
Conjunto de Equipamentos para
Transmissão de Dados de Fundo
Conjunto de Equipamentos para
Isolamento do Poço (“Packer Assembly”)
Conjunto de Equipamentos para
Isolamento do Poço (“Packer Assembly”)
Carregador de Registradores Tipo
WashPipe (WashPipe Gauge Carrier)
Carregador de Registradores Tipo
WashPipe (WashPipe Gauge Carrier)

Categorias
PROF

EMD

DST

AD

DST
DST

AD
AD

DST

AD

DST

AD

SUBSEA

AD

Superfície

AD

DST

AD

DST

LB

DST
DST

LB
LB

DST

LB

DST

LB

DST

AD

DST

LB

DST

CONV

DST

LB
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Características Gerais da Linha

Todos os equipamentos descritos para a linha de equipamentos de coluna, exceto quando
explicitamente especificado no texto individual de um item, deverão atender as seguintes exigências.
Categorias PROF, EMD e Nula
a. Os equipamentos são divididos em categorias conforme:
a.1.
a.2.
a.3.

Três categorias “PROF” em termos de profundidade dividida em “DST” (fundo do poço),
Subsea (solo do mar), “Superfície” (próximos a sonda) e “Todos” (aplicáveis às três
categorias anteriores).
Três categorias “EMD” em termos das exigências de Resistências Mecânicas e Dimensionais
(conforme definidos na seção 8) divididas em “Conv – Convencional”, “AD - Alto
Desempenho” e “LB - Large Bore”.
Existe ainda uma categoria “nula” no qual possui características particulares para os
recursos que não tem interação direta com o poço.

b. A tabela seguinte encontra-se as exigências mecânicas e dimensionais (conforme definidos na
seção 8) das categorias.
Tabela 9-3
Categoria
De
Profundidad
e

TODAS

DST

Subsea

Superfície

Relação dos Equipamentos Insumo do Serviços
Item de
Referênci
a
8.3(I)
8.3(VIII)
8.3(IX)
8.2.11
8.2.12
8.3(VIII)
8.3(XI)
8.2.14
8.4(I)
8.4(II)
8.4(III)
8.4(IV)
8.5
8.6
8.7
8.3(III)
8.3(II)
8.3(IV)
8.3(V)
8.3(VI)
8.3(VII)
8.3(III)
8.3(II)
8.3(IV)
8.3(V)
8.3(VI)
8.3(VII)
8.3(III)
8.3(II)
8.3(IV)
8.3(V)
8.3(V)
8.3(VI)
8.3(VII)

Grandeza Física
Pressão Diferencial Interna
Vazão de Fluidos Isentos Sólidos
Vazão de Fluidos Com Sólidos
H2S
CO2
Abrasão
Esforço combinado
Lâmina D´água
Tubulares
Diâmetro Externo
Diâmetro Interno
Drift
Pescável
Estanqueidade
Conexões
Pressão Absoluta
Pressão Diferencial Externa
Torque
Tração*
Compressão*
Faixa Operacional de Temperatura
Pressão Absoluta
Pressão Diferencial Externa
Torque
Tração*
Compressão*
Faixa Operacional de Temperatura
Pressão Absoluta
Pressão Diferencial Externa
Torque
Tração a 0 psi*
Tração na Pressão Absoluta*
Compressão*
Faixa Operacional de Temperatura

Unidade
de
Medida
PSI
BPM
BPM
PPM
%
----M
--Pol
Pol
Pol
------PSI
PSI
LB.ft
LB
LB
F
PSI
PSI
LB.ft
LB
LB
F
PSI
PSI
LB.ft
LB
LB
LB
F

Categoria
CONV
10.000
30
N/A
2.000
30
Ver
Ver
3.600
Ver
5¼
2¼
Ver
Ver
Ver
Ver
20.000
10.000
6.000
225.000
225.000
80 a 300
15.000
10.000
6.000
425.000
200.000
80 a 250
10.000
5.000
6.000
600.000
425.000
50.000
80 a 250

Categoria AD

Categoria LB

15.000
10.000
30
46
23
30
5.000
5.000
80
80
item de referência
item de referência
3.600
3.600
item de referência
5¼
7
2¼
3
item de referência
item de referência
item de referência
item de referência
25.000
20.000
15.000
10.000
6.000
6.000
225.000
225.000
225.000
225.000
80 a 400
80 a 300
20.000
15.000
15.000
10.000
6.000
6.000
425.000
425.000
200.000
200.000
80 a 300
80 a 250
15.000
10.000
5.000
5.000
6.000
6.000
600.000
600.000
425.000
425.000
50.000
50.000
80 a 250
80 a 250

*Este é um valor de referência para efeitos de auditoria de recurso e análise de proposta. No entanto,
poderá ser maior caso determinada operação assim exigir. Ver item 8.3(V) .
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Içamento
a. Todas os equipamentos ou módulos de equipamentos precisam ter pescoço de içamento ou Liftsub compatíveis com tool joints API de DP 5” (19,5 lb/pé – 18° de ângulo) e DP 3 ½”, e que
continue respeitando as exigências mecânicas e dimensionais.
b. Quando for utilizado Lift sub, o mesmo deverá ser uma parte integrante da coluna de trabalho,
isto é, não deve ser necessário à sua remoção da coluna após a instalação de seu equipamento na
coluna.
Sobressalentes
a. Para cada operação offshore realizada, será necessário o embarque de equipamentos
sobressalentes idênticos e concomitantemente àqueles a serem utilizados como componentes da
coluna de trabalho para realização da operação propriamente dita.
b. Quando forem ser utilizado dois ou mais de um mesmo tipo de equipamento para a operação, será
necessário no mínimo um equipamento sobressalente para cada 3 (três) equipamentos utilizados
na coluna de trabalho, arredondado para baixo. Exemplo: Carregadores de Registradores: Supondo
que sejam necessários 5 (cinco) destes equipamentos para uma operação, faz-se necessário no
mínimo 2 (dois) equipamentos sobressalentes.
c. Estes equipamentos sobressalentes não fazem parte da relação por linha ou das quantidades
informadas no item 11 Critérios de Mobilização e Desmobilização, e não deverão ter custos
adicionais para a PETROBRAS.
Exigências de Pressurização do Anular.
a. Os equipamentos que possuem atuação através da combinação de aplicação e remoção de pressão
hidráulica externa ao equipamento (anular coluna de trabalho x revestimento), isto é, variações
entre a pressão hidrostática e pressão adicional à pressão hidrostática, deverão ter as relações
entre si conforme descrito abaixo.
a.1.
a.2.
a.3.

A diferença entre o limite mínimo de operação de um equipamento e o limite máximo de
operação de outro equipamento deverá ser de, no mínimo, 500psi.
Este limite poderá ser menor caso a PETROBRAS verificar ser necessário para atender aos
limites operacionais (revestimento canhoenado, revestimento com baixa resistência, etc).
A pressão adicional à pressão hidrostática deverá ser de no máximo 6.000 psi, considerando
o uso de até um de cada equipamento a seguir: válvulas de fundo; válvula de circulação
primária; válvula de circulação secundária; carregador de amostradores.

b. O uso fora dos parâmetros acima poderá ser feito mediante aprovação da PETROBRAS.
Drenagem
a. Todos os equipamentos que podem criar uma câmara pressurizada por motivos de falha de
válvulas, mantendo-a fechada, devem ter dispositivos integrados ou separados para permitir a
drenagem da pressão, do interior para o exterior e acima e abaixo do mecanismo de fechamento,
de forma segura na superfície antes da quebra do torque e desconexão do equipamento da coluna.
b. Para este propósito, deve-se considerar que toda e qualquer mecanismo de fechamento tem como
modo de falha “travado fechado”. Caso algum equipamento não tenha esse modo de falha a
CONTRATADA deverá apresentar documentos e ensaios comprobatórios que será julgado pela
PETROBRAS, aprovando ou não a dispensa da necessidade do mecanismo de drenagem.
Ex.: Entre a válvula de circulação e testadora; Entre a válvula testadora e AST; Entre Cabeça de
teste e Lubricator; etc.
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Conjunto de Tubos de Conversão (Cross Over ou X-Over ou XO)
Para todos os serviços a serem executados com os equipamentos de coluna, deverá ser fornecidos
tubos de conversão, equipamento este para conectar dois equipamentos com roscas distintas, com
as seguintes características.
a. Deverá atender todas as características gerais (item 8) e desta seção (9.2). A seguir será detalhado
as características específicas dos XOs assim como as quantidades necessárias.
b. Estes são os tubos de conversão necessários para conexão com equipamentos da PETROBRAS. A
CONTRATADA deverá fornecer todos os tubos de conversão necessários para compatibilizar os
equipamentos desta especificação técnica que compõem a coluna de trabalho, entre si, conforme
item 8.7.a., respeitando as quantidades definidas na Tabela 9-4 e item (IV) a.
c. Os custos desses equipamentos devem estar contemplados nas demais taxas de serviços dos
equipamentos de coluna.
(I)

Dimensões

a. Deverá ter comprimento máximo de 1,2 m.
b. Deverá ter diâmetros externos e internos compatíveis com a categoria do equipamento (desta
especificação técnica) que se está conectando.
b.1.
(II)

No caso de necessitar a interligação de equipamentos de categorias distintas, pode-se
adotar os diâmetros externos e internos de qualquer uma das duas categorias.

Conexão e Manuseio

a. Deverá ter as seguintes combinações de conexões:
Tabela 9-4 Combinações dos Tubos de Conversão
Combinação
Conexão Superior (Caixa)
Conexão Inferior (Pino)
Quantidade*
1
4 ½ IF (ou NC50)
Compatível com o item 9.2.11
3
2
Compatível com o item 9.2.11
4 ½ IF (ou NC50)
3
3
4 ½ IF (ou NC50)
Compatível com o item 9.2.12
3
4
Compatível com o item 9.2.12
4 ½ IF (ou NC50)
3
5
3 ½ IF (ou NC38)
Compatível com o item 9.2.12
3
6
Compatível com o item 9.2.12
3 ½ IF (ou NC38)
3
7
5 ½” Vam Top HC 23 lb/pé.
Compatível com o item 9.2.11
2
8
Compatível com o item 9.2.11
5 ½” Vam Top HC 23 lb/pé.
2
9
5 ½” Vam Top HC 23 lb/pé.
Compatível com o item 9.2.12
2
10
Compatível com o item 9.2.12
5 ½” Vam Top HC 23 lb/pé.
2
11
3 ½” Vam Top 10,2 lb/pé.
Compatível com o item 9.2.12
2
12
Compatível com o item 9.2.12
3 ½” Vam Top 10,2 lb/pé
2
13
Hydril 5” 26,7 lb/pé – Wedge 563
Compatível com o item 9.2.11
2
14
Compatível com o item 9.2.11
Hydril 5” 26,7 lb/pé – Wedge 563
2
*Este valor deverá ser multiplicado pela quantidade de Conjunto de Tubulação Curta existentes em
um possível contrato futuro. Ver item 9.2.2.6(IV) para maiores detalhes.

b. Durante uma mesma intervenção, deverá ser possível efetuar no mínimo 20 enroscamentos /
conexões e 20 desenroscamentos / desconexões.
(III)

Operações Exigidas

a. Os subs de redução para conexão 4 ½” IF (superior ou inferior) não serão necessários para
ambientes que contenham H2S ou CO2.
(IV) Quantidade
a. Deverá ter em quantidades suficientes para atender a todos os serviços a serem executados,
considerando que os equipamentos correspondentes aos números de referência podem ser
utilizados em conjunto ou separados (ex. serviço com a utilização do conjunto lubricator somente;
serviço com a utilização dos conjuntos de válvulas somentes; etc).
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Com base no histórico da PETROBRAS, o quantitativo da Tabela 9-4 multiplicada pela
quantidade de Conjunto de Tubulação Curta existentes em “stand by” nesta especifcação
técnica determina uma quantidade que deve atender a maior parte dos serviços previstos
no período contratual. Este quantitativo total será utilizado como referência para a
auditoria de recursos.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos para Isolamento do Poço (“Packer Assembly”)

Conjunto de múltiplo assentamento em revestimento de produção, para isolar o poço, permitindo
fluxo do fluido do reservatório em condições seguras e acionamento dos demais equipamentos da
coluna, assim como contingências no caso de prisão do conjunto. Os equipamentos que compõe o
conjunto assim como suas características específicas estão a seguir.
Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspondente).
Tabela 9-5 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de
Equipamentos para Isolamento do Poço (“Packer Assembly”).
NÚMERO DE
REFERÊNCIA

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência
9.2.3.2

030

Conjunto
de
Equipamento
Isolamento do Poço (7-10)(AD)

para 9.2.3.3
9.2.3.4
0
9.2.3.2

040

Conjunto
de
Equipamento
Isolamento do Poço (Outros)(AD)

para 9.2.3.3
9.2.3.4
0
9.2.3.2

090

Conjunto
de
Equipamento
Isolamento do Poço (7-10)(LB)

para 9.2.3.3
9.2.3.4
0
9.2.3.2

100

Conjunto
de
Equipamento
Isolamento do Poço (Outros)(LB)

para 9.2.3.3
9.2.3.4

Descrição
Obturador Mecânico Recuperável
(“Packer”)
Junta de segurança (Safety Joint)
Percussor hidráulico (“JAR”)
Pata de Mula (Mule Shoe)
Obturador Mecânico Recuperável
(“Packer”)
Junta de segurança (Safety Joint)
Percussor hidráulico (“JAR”)
Pata de Mula (Mule Shoe)
Obturador Mecânico Recuperável
(“Packer”)
Junta de segurança (Safety Joint)
Percussor hidráulico (“JAR”)
Pata de Mula (Mule Shoe)
Obturador Mecânico Recuperável
(“Packer”)
Junta de segurança (Safety Joint)
Percussor hidráulico (“JAR”)

Quantidade
1 por operação*
1
1
1
1 por operação*
1
1
1
1 por operação*
1
1
1
1 por operação*
1
1

1
Pata de Mula (Mule Shoe)
* Será utilizado um tipo de obturador por operação por unidade de taxa de operação. No entanto, para ser devida a taxa de “Utilização
de Equipamentos”, deverá ter o quantitativo de obturadores suficientes para atender todos os tipos de revestimento definidos para seu
número de referência conforme tabela Tabela 9-6.
0
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b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.2.2.1 Categorias), e das características específicas conforme a
tabela abaixo.

Tabela 9-6 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe o
Conjunto de Equipamentos para Isolamento do Poço (“Packer Assembly”).
Equipamento
Número de
referência

Referência
9.2.3.2

030

9.2.3.3
9.2.3.4
0
9.2.3.2

040

9.2.3.3
9.2.3.4
0
9.2.3.2

090

9.2.3.3
9.2.3.4
0

100

Categorias
Descrição

PROF

Obturador Mecânico Recuperável
(“Packer”)
Junta de segurança (Safety Joint)
DST
Percussor hidráulico (“JAR”)
Pata de Mula (Mule Shoe)
Obturador Mecânico Recuperável
(“Packer”)
Junta de segurança (Safety Joint)
DST
Percussor hidráulico (“JAR”)
Pata de Mula (Mule Shoe)
Obturador Mecânico Recuperável
(“Packer”)
Junta de segurança (Safety Joint)
DST
Percussor hidráulico (“JAR”)

Obturador Mecânico
(“Packer”)

9.2.3.3
9.2.3.4

Junta de segurança (Safety Joint)
Percussor hidráulico (“JAR”)

AD

9.2.3.3
9.2.3.4
0
9.2.3.2

AD

9.2.3.3
9.2.3.4
0
9.2.3.2

LB

9.2.3.3
9.2.3.4
0

Recuperável

Pata de Mula (Mule Shoe)

Referências
9.2.3.2

Pata de Mula (Mule Shoe)

9.2.3.2

0

EMD

Características Específicas

9.2.3.2
DST

LB

9.2.3.3
9.2.3.4
0

Descrição
Todas as características considerando os
revestimentos comuns (Tabela 9-7)
Todas as características.
Todas as características.
Todas as características.
Todas as características considerando
outros revestimentos (Tabela 9-8)
Todas as características.
Todas as características.
Todas as características.
Todas as características considerando
revestimentos comuns (Tabela 9-7)
Todas as características.
Todas as características.
Todas as características.
Todas
as
características,
com
considerando outros revestimentos
(Tabela 9-8)
Todas as características.
Todas as características.
Todas as características.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos para Isolamento do Poço (“Packer Assembly”)
Obturador Mecânico Recuperável (“Packer”)

Equipamento cuja função é isolar mecanicamente o poço, isolando, em sua parte inferior, a câmara
que contém os hidrocarbonetos do reservatório, permitindo a produção ou injeção pelo seu interior,
da parte superior, a fim de manter o fluido de completação livre de contaminação do fluido do
reservatório e permitir pressurizações no anular Coluna de Trabalho x Revestimento para
acionamento dos demais equipamentos da coluna. Suas características estão a seguir.
(I)

Mecanismo de Assentamento / Desassentamento.

a. Mecanismo de assentamento e desassentamento mecânico dependente apenas de movimentações
(reciprocação) e/ou rotações da coluna para a direita, onde o desassentamento e recuperação
sejam com a mesma coluna de assentamento.
b. O Mecanismo deverá ser de tal forma que evite assentamentos durante as manobras de descida
até a posição de assentamento e as manobras de retirada da coluna.
(II)

Revestimento de Operação

a. O (s) obturador (es) deve (m) ser assentado (s) e possuir (em) selos para isolar o revestimento de
produção conforme as tabelas a seguir.
b. Cada número de referência deve levar em conta os revestimentos. Conjuntos que estão
especificados para revestimentos comuns devem seguir apenas a Tabela 9-7. Conjuntos
especificados para outros revestimentos devem seguir apenas a Tabela 9-8.
Tabela 9-7 Características dos revestimentos comuns no qual os obturadores deverão assentar e vedar.
Metalurgia

Aço Carbono

Cromo
e
Super Cromo

Super Duplex

Diâmetro
Nominal
10 3/4"
10 3/4"
9 7/8"
9 5/8''
9 5/8''
7 5/8"
7"
10 3/4"
10 3/4"
10 3/4"
9 7/8"
9 5/8''
9 5/8''
7 5/8"
7"
10 3/4"
9 5/8"
7 5/8"
7"

Parede
&Drift
9,000"
9 1/2" SD
8 1/2" SD
8 1/2" SD
8,525"
6,126"
6"
SD
9,000"
9 1/2" SD
9 1/2" SD
8 1/2" SD
8 1/2" SD
8 1/2" SD
6,126"
6"
SD
8 1/2" SD
8 1/2" SD
6" SD
6" SD

Peso
Linear (lb/pé)
85,3
65,7
66,9
53,5
47,0
51,2
32,0
85,3
65,7
65,7
66,9
53,5
53,5
51,2
32,0
108,7
53,5
55,3
32,0

Grau
C-110 HC
C-110 HC
C-125 HC
C-110 HC
L-80
C-110 HC
Q-125 HC
SCr13/110
SCr13/110
L80-CR13
SCr13/110
SCr13/110
L80-CR13
SCr13/110
SCr13/110
SDSS / 125 ksi
SDSS / 125 ksi
SDSS / 125 ksi
SDSS / 125 ksi

Conexão
Tipo
VAM 21 HW-NA SC
VAM 21
VAM 21
VAM 21
TENARIS BLUE
Vam FPO
VAM 21
VAM 21 HW-NA SC
VAM 21
VAM 21
VAM 21
VAM 21
VAM 21
VAM FPO
VAM 21
VAM MUST
VAM 21
SLIJII
VAM TOP HC

Tabela 9-8 Características dos outros revestimentos no qual os obturadores deverão assentar e vedar.
Metalurgia
Poço Aberto

Diâmetro
Nominal

---14"
Aço Carbono 13 5/8"
13 3/8"
11 7/8"
10 3/4"
Tubos
Estratégicos / 10 3/4"
Contingências 9 7/8"
5"

Parede
&Drift
8 ½” - 12 ¼”
12 1/4" SD
12 1/4" SD
12 1/4" SD
10 5/8" SD
9,000
9 1/2" SD
8 1/2" SD
4,151"

Peso
Linear (lb/pé)
---114,0
88,2
72,0
71,8
85,3
65,7
66,9
18,0

Conexão
Tipo

Grau
---C-125 HC
C-110 HC
P-110
C-125 HC
C-110 HC
C-110 HC
C-125 HC
P-110

---VAM
VAM
VAM
VAM
VAM
VAM
VAM
VAM

BOLT
21 NB SC
TOP KX
BOLT
FPO
FPO
FPO
FPO
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Hold-Down

a. Dispositivo integrado ao obturador para evitar o desassentamento do obturador devido ao
diferencial de pressão de baixo para cima.
b. Deverá suportar o esforço pela pressão de trabalho definida para este equipamento aplicada em
uma área equivalente ao maior diâmetro externo do obturador utilizado em um poço.
(IV) Área de Fluxo (By-Pass)
a. Dispositivo integrado ao obturador para aumentar a área de fluxo de fluidos de forma a minimizar
o efeito pistão durante manobra com o obturador desassentado.
b. Quando aberto, deverá permitir vazão de no mínimo 2 bpm, por circulação reversa ou direta, sem
comprometer sua vedação posterior.
c. O dispositivo deverá ser fechado e ser mantido desta forma durante todo o período em que o
obturador estiver assentado.
(V)

Selos do Obturador

a. Além da exigência contemplada (Pressão Diferencial), os selos dos obturadores também deverão
possuir essa mesma resistência de pressão diferencial de trabalho nos sentidos de cima para baixo
e vice-versa.
b. Deve ser possível ainda, descer o packer circulando por direta e retorno pelo anular com baixa
vazão, sem danificar os selos do obturador, principalmente em operações com poço aberto no qual
é necessário para evitar “fundos falsos”.
(VI) Compressão de Trabalho
a. As resistências mecânicas do obturador devem ser compatíveis com os esforços resultantes do seu
assentamento combinados com os esforços da pressão do reservatório e das forças provenientes
das juntas deslizantes.
(VII) Conexão
a. A conexão inferior do obturador deverá ter compatibilidade para as seguintes roscas:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.

3
3
4
4

½”
½”
½”
½”

EU;
IF;
EU;
IF.

(VIII) Diâmetro Externo
a. Para este equipamento, qualquer outro diâmetro externo sem ser do drag block, fica limitado ao
drift do revestimento de produção (II) no qual o obturador será assentado.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos para Isolamento do Poço (“Packer Assembly”)
Junta de segurança (Safety Joint)

Equipamento cuja função se destina à desconexão da coluna de trabalho do obturador quando este
estiver preso.
(I)

Mecanismo de Desconexão

a. O mecanismo de desconexão deverá ser mecânico, ou seja, dependente apenas de movimentações
e/ou rotações da coluna para a direita.
b. O limite de tração para a liberação deste equipamento deverá menor que todos os demais
equipamentos presentes na coluna com uma margem de pelo menos 50 klbs.
Percussor hidráulico (“JAR”)
Equipamento cuja função se destina a proporcionar impactos mecânicos no obturador de forma a
liberá-lo quando este estiver preso.
(I)

Percussão

a. Os impactos deverão ser ascendentes.
b. Seu mecanismo de acionamento deverá ser mecânico, ou seja, dependente apenas de reciprocação
da coluna de fácil acionamento (ex. Sem necessidade de preparos excessivos para “armar”, pouca
tração para iniciar o acionamento, etc).
c. Não deverá haver limite na quantidade de “batidas” a serem realizada pelo percussor, desde que
respeitando o tempo necessário para o resfriamento de seu óleo hidráulico.
d. Seus limites de tração deverá ser compatível com a operação prevista assim como as capacidades
de tração de todos os componentes da coluna de trabalho (ver item 8.3(V) Tração).
Pata de Mula (Mule Shoe)
Equipamento que se destina a guiar a coluna de trabalho e a reentrada na coluna de equipamentos
descidos a cabo, conecta abaixo do obturador, cuja características estão a seguir.
(I)

Comprimento

a. Comprimento de ponta a ponta deverá ser de no mínimo 1,8 m.
b. Alternativamente, será aceita utilização de pata de mula com comprimentos inferiores, desde que
este seja complementado com tubos curtos para ter o comprimento mínimo.
(II)

Parte Superior

a. A conexão superior da Pata de Mula deverá ter compatibilidade para as seguintes roscas:
a.1. 3 ½” EU;
a.2. 3 ½” IF;
a.3. 4 ½” EU;
a.4. 4 ½” IF.
(III)

Parte Inferior

Chanfro de 45°, quinas abauladas e com extremidade aberta para permitir passagem de ferramentas
a cabo/arame.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Válvulas de Coluna

Conjunto destinado para isolar o interior da coluna de trabalho de forma a permitir testes de
estanqueidade, período de estática do poço (build-up) e comunicação coluna x anular. Os
equipamentos que compõe o conjunto assim como suas características específicas estão a seguir.
Relações do Conjunto
a. A tabela a seguirdemonstra os quantitativos de equipamentos que compõem cada conjunto
(número de referência).
Tabela 9-9 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de Válvulas de
Coluna.
Especificação do Conjunto
NÚMERO DE
Descrição
REFERÊNCIA

Equipamento
Referência

Quantidade

Descrição

Válvula para Teste de Estanqueidade (“String Testing
3*
Valve”)
9.2.4.3
Válvula Testadora (“Tester Valve”)
1**
Conjunto de Válvulas de
050
Válvula de Circulação Primária (Primary Circulating
Coluna (AD)
9.2.4.4
1**
Valve)
Válvula de Circulação Secundária (Secundary
9.2.4.5
1
Circulating Valve)
Válvula para Teste de Estanqueidade (“String Testing
9.2.4.2
3*
Valve”)
9.2.4.3
Válvula Testadora (“Tester Valve”)
1**
Conjunto de Válvulas de
110
Válvula de Circulação Primária (Primary Circulating
Coluna (LB)
9.2.4.4
1**
Valve)
Válvula de Circulação Secundária (Secundary
9.2.4.5
1
Circulating Valve)
* A CONTRATADA deverá ter 3 válvulas em prontidão, no entanto, a posição e quantitativo final será definido poço a poço conforme
critério da PETROBRAS (não será solicitado quantitativo maior do que aqueles disponíveis em “Utilização de Equipamentos”).
** Em geral, conforme critério da PETROBRAS, será descido a válvula testadora em conjunto com a válvula de circulação primária ou
apenas a válvula testadora e circulação primária por pulso de pressão e telemetria.
9.2.4.2

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.2.2.1 Categorias), e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-10 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe o
Conjunto de Válvulas de Coluna.
Equipamento
Número de
referência

Referência
9.2.4.2
9.2.4.3

050

9.2.4.4
9.2.4.5
9.2.4.2
9.2.4.3

110

9.2.4.4
9.2.4.5

Categorias
Descrição

PROF EMD

Válvula para Teste de Estanqueidade
(“String Testing Valve”)
Válvula Testadora (“Tester Valve”)
DST
Válvula de Circulação Primária
(Primary Circulating Valve)
Válvula de Circulação Secundária
(Secundary Circulating Valve)
Válvula para Teste de Estanqueidade
(“String Testing Valve”)
Válvula Testadora (“Tester Valve”)
DST
Válvula de Circulação Primária
(Primary Circulating Valve)
Válvula de Circulação Secundária
(Secundary Circulating Valve)

Características Específicas
Referências
9.2.4.2

AD

LB

Descrição
Todas as características.

9.2.4.3

Todas as características.

9.2.4.4

Todas as características.

9.2.4.5

Todas as características.

9.2.4.2

Todas as características.

9.2.4.3

Todas as características.

9.2.4.4

Todas as características.

9.2.4.5

Todas as características.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

9.2
9.2.4

Nº

Folha:

69

de 190

REV.

0

LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Válvulas de Coluna
Válvula para Teste de Estanqueidade (“String Testing Valve”)

Equipamento que se destina a efetuar os diversos testes de estanqueidade com pressão hidráulica da
coluna de trabalho durante sua descida, cujas características estão a seguir.
(I)

Mecanismo de fechamento e Vedação

a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de fechar o interior da coluna completamente e de forma
estanque quando pressurizado de cima para baixo e permitir fluxo de baixo para cima, mantendose nesta condição até sua desabilitação.
b. É obrigatório o teste de estanqueidade com pressão hidráulica da sua própria conexão inferior.
Este teste pode ser realizado no deck.
b.1.
b.2.

A válvula deverá ter porta de comunicação interior-exterior ou dispositivo integrado ou
separado que permita efetuar teste de estanqueidade com pressão hidráulica da sua própria
conexão inferior até uma próxima válvula fechada mais profunda.
Após o teste de estanqueidade descrito no item b.1, a porta de comunicação interiorexterior ou o dispositivo integrado ou separado deverá ser fechada ou removida de forma a
garantir a estanqueidade interior-exterior do equipamento.

c. Deverá manter a vedação independente de realizar ou não circulações reversas, das taxas de
pressurização / despressurização e da quantidade de testes de estanqueidades realizadas durante
a manobra da coluna de trabalho.
d. Deverá ser capaz de ser desabilitada apenas com pressão hidráulica ou hidrostática externa ao
equipamento (anular coluna de trabalho x revestimento), de forma independente dos demais
equipamentos na coluna de trabalho.
(II)

Condições de Fechamento e Abertura

a. Além da exigência mecânica de diferencial de pressão (8.3(I) e 8.3(II) ) e absoluta (8.3(III) ), a
válvula também deverá ter a mesma resistência de sua categoria (Tabela 9-3) à pressão diferencial
e absoluta de trabalho nos sentidos de cima para baixo pelo interior da coluna quando a válvula
testadora estiver fechada conforme item 9.2.4.2(I) .
b. Uma vez desabilitada e aberta completamente, deverá estar de acordo com todas as exigências
dimensionais, ou seja, tubular respeitando o drift e diâmetro interno conforme descrição no item
8.4 e sua categoria.
(III)

Auto Completar

a. Deverá ser capaz de auto completar ou não, conforme critério da Petrobras.
a.1.
a.2.
a.3.

A Petrobras irá informar na fase de planejamento se deverá ser ou não ter a função de auto
completar, serviço a serviço.
Entende-se por “auto completar” quando a válvula permite passagem de baixo para cima
de forma que o interior da coluna de trabalho durante a descida da coluna de trabalho seja
preenchido com o fluido de completação do poço.
A princípio deverão ser oferecidas duas válvulas (ex. uma flapper e uma esfera) para
atendimento a este critério para cada unidade da Tabela 9-9. Caso a companhia possua
outra solução, esta será analisada pela PETROBRAS e poderá ser aceita conforme item
5.5.c.3.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Válvulas de Coluna
Válvula Testadora (“Tester Valve”)

Equipamento que se destina a efetuar múltiplas aberturas e fechamentos responsável em efetuar o
fechamento do poço, criando os períodos de estática (build-up period), cuja características estão a
seguir.
(I)

Mecanismo de abertura e fechamento (“Válvula”)

a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de fechar o interior do equipamento completamente e de
forma estanque (denominado “válvula”), mantendo-se desta forma até a sua abertura, e funções
conforme descritas nos itens a seguir.
b. Deverá ter um modo “fail safe-close” de forma que a abertura da válvula deverá ocorrer apenas
ao aplicar-se pressão hidráulica e ao retirar-se esta pressão, a válvula irá fechar.
c. Deverá ter um modo “travado aberto” de forma que apenas aplicando ou retirando pressão
hidráulica, a válvula permanecerá aberta.
d. Caso a válvula de Circulação Primária (9.2.4.4) não tenha um mecanismo para fechar o interior da
coluna, a válvula testadora deverá ter um modo “travado fechado” de forma a permitir a
circulação reversa ou direta sem injeção para a formação do reservatório.
e. Deverá ter um modo “forçado aberto” similar ao item c, porém com um mecanismo diferente, e
que uma vez habilitado não poderá ser desabilitado, garantindo a produção ou injeção de fluidos
pelo interior da coluna.
e.1.

Este modo não pode haver desvios que vão para o anular.

f. O mecanismo de abertura e fechamento, assim como a habilitação e desabilitação entre os modos
“fail safe-close”, “travado aberto”, “travado fechado” e “forçado aberto” (este último apenas a
habilitação), definidos nos itens b até e, deverá ocorrer apenas através da combinação de
aplicação e remoção de pressão hidráulica externa ao equipamento (anular coluna de trabalho x
revestimento), isto é, variações entre a pressão hidrostática e pressão adicional à pressão
hidrostática.
f.1.
f.2.
f.3.

Deverá ser informado junto com a documentação técnica, os patamares e sequência de
pressurização necessária para atuação de cada função da válvula para a PETROBRAS
previamente.
Estes comandos não deverão exceder 30 min, em sua maioria, para a sua execução (do início
ao fim da atuação da válvula). Em casos justificáveis pela CONTRATADA, a PETROBRAS
poderá admitir durações maiores que o estabelecido.
Caso tenha outras formas de atuação (ex. telemetria acústica) a PETROBRAS irá analisar os
documentos apresentados pela CONTRATADA para aprovação ou não do uso, poço a poço.

g. O acionamento deverá ser de forma independente dos demais equipamentos na coluna de
trabalho.
g.1.
g.2.

Caso tenha interação com outros recursos, deverá ser apresentado os impactos e poderá ser
aceito mediante aprovação da PETROBRAS.
Qualquer tempo adicional gerado devido à esta interação, será caracterizado como
“operação atrasada”.
Ex. Operação conforme cronograma da Petrobras:
1) Fechar o poço para estática.
2) Estática – 2h sem alteração nenhuma nas pressões anular e coluna;
3) Estática – 36h e em paralelo efetuar circulação reversa;
Caso não for possível efetuar a circulação reversa porque se atuará a válvula de teste (ou
seja, irá descaracterizar a estática), o tempo de circulação reversa após a estática será
considerado como operação atrasada.

h. A válvula somente poderá entrar e sair de um modo (itens b até e) de forma intencional quando
for necessário para a operação conforme orientação da PETROBRAS.
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i. Deverá ser possível efetuar no mínimo 6 aberturas e 6 fechamentos durante toda utilização da
mesma em uma única descida de coluna.
i.1.

(II)

Não serão contabilizadas nesse quantitativo as atuações causadas em consequência da
atuação de outros recursos, assim como aberturas e fechamentos que forem necessários
devido à falha de equipamentos da CONTRATADA. Estes quantitativos adicionais deverão
ser contabilizados pela CONTRATADA de forma a garantir a necessidade acima.

Condições de Fechamento e Abertura

a. Além da exigência mecânica de diferencial de pressão (8.3(I) e 8.3(II) ) e absoluta (8.3(III) ), a
válvula também deverá ter a mesma resistência de sua categoria (Tabela 9-3) à pressão diferencial
e absoluta de trabalho nos sentidos de baixo para cima e viceversa pelo interior da coluna quando
a válvula testadora estiver fechada conforme item 9.2.4.3(I) a.
b. A válvula testadora quando aberta, deverá estar de acordo com todas as exigências dimensionais,
ou seja, tubular respeitando o drift e diâmetro interno conforme descrição no item 8.4 e sua
categoria.
c. A válvula testadora também deverá permitir a abertura mesmos nas condições mais críticas
descrita no item a. com diferencial de pressão de pelo menos 5000 psi de baixo para cima e 300
psi de cima para baixo, sem que seja comprometido o atendimento das demais características
definidas para a Válvula Testadora.
d. No caso de falha da Válvula para Teste de Estanqueidade (item 9.2.4.2) a válvula testadora poderá
assumir o papel de testar a coluna à critério exclusivo PETROBRAS e em caso de utilização para
esta finalidade, após o término dos testes de estanqueidade, o equipamento deverá continuar
atendendo à todas as características definidas nesta seção.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Válvulas de Coluna
Válvula de Circulação Primária (Primary Circulating Valve)

Equipamento que se destina a efetuar múltiplas aberturas e fechamentos, responsável em prover
comunicação interior-exterior, de forma a permitir circulação por “direta” ou “reversa”, cuja
características estão a seguir.
(I)

Mecanismo de abertura e fechamento (“Válvula”)

a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de abrir portas de comunicação entre o interior e o exterior
do equipamento (denominado “válvula”) e realizar funções conforme descritas nos itens a seguir.
b. Deverá ter um modo “travado aberto” de forma que apenas aplicando ou retirando pressão
hidráulica, a válvula permanecerá aberta.
c. Deverá ter um modo “travado fechado” de forma que apenas aplicando ou retirando pressão
hidráulica, a válvula permanecerá fechada.
d. O mecanismo de abertura e fechamento, assim como a habilitação e desabilitação entre os modos
“travado aberto” e “travado fechado”, definidos nos itens 10.2.4.2.I.b a d, deverá ocorrer apenas
através da combinação de aplicação e remoção de pressão hidráulica externa ao equipamento
(anular coluna de trabalho x revestimento), isto é, variações entre a pressão hidrostática e pressão
adicional à pressão hidrostática.
d.1.
d.2.

Deverá ser informado junto com a documentação técnica, os patamares e sequencia de
pressurização necessária para atuação de cada função da válvula para a PETORBRAS
previamente.
Caso tenha outras formas de atuação (ex. telemetria acústica) a PETROBRAS irá analisar os
documentos apresentados pela CONTRATADA para aprovação ou não do uso, poço a poço.

e. O acionamento deverá ser preferencialmente de forma independente dos demais equipamentos
na coluna de trabalho.
e.1.

Caso tenha dependência com outros recursos, e esta dependência gerar tempo adicional,
deverá ser caracterizado como “operação atrasada”. Ver exemplo do item 9.2.4.3(I) g.1.

f. A válvula somente poderá entrar e sair de um modo (itens c. e d) de forma intencional quando for
necessário para a operação.
g. Deverá ser possível efetuar no mínimo 6 aberturas e 6 fechamentos durante toda utilização da
mesma em uma única descida de coluna.
g.1.

(II)

Não são contabilizadas nesse quantitativo as atuações causadas em consequência da atuação
de outros recursos, assim como aberturas e fechamentos que forem necessários devido à
falha de equipamentos da CONTRATADA. Estes quantitativos adicionais deverão ser
contabilizados pela CONTRATADA de forma a garantir a necessidade acima.

Condições de Fechamento e Abertura

a. Além da exigência mecânica de diferencial de pressão (8.3(I) e 8.3(II) ) e absoluta (8.3(III) ), a
válvula também deverá ter a mesma resistência de sua categoria (Tabela 9-3) à pressão diferencial
e absoluta de trabalho nos sentidos de baixo para cima e vice-versa pelo interior da coluna quando
a válvula testadora estiver fechada conforme item 9.2.4.3(I) a.
b. A válvula de circulação primária quando fechada, deverá estar de acordo com todas as exigências
dimensionais, ou seja, tubular respeitando o drift e diâmetro interno conforme descrição no item
8.4 e sua categoria.
c. A válvula de circulação primária deverá permitir a abertura com diferencial de pressão de pelo
menos 5.000 psi de fora para dentro e 1.000 psi de dentro para fora, sem que seja comprometido
o atendimento das demais características definidas para a Válvula de Circulação Primária.
(III)

Circulação direta ou reversa

a. A válvula deverá permitir fluxo de fluidos (definidos em Operações Exigidas, item 8.2) por
circulação direta ou reversa em uma vazão máxima de no mínimo 8 bpm e após a utilização e
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fechamento das portas, o equipamento deverá continuar atendendo às todas as exigências gerais
e específicas da válvula.
(IV) Operação conjunta com Válvula Testadora
a. A válvula de circulação poderá fazer parte do mesmo equipamento que a válvula testadora, não
precisando, neste caso, serem equipamentos independentes (conforme item 5.5.c.3), desde que
atenda a todas as características requeridas para a Válvula de Circulação e Válvula Testadora
(somando a quantidade mínima de abertura e fechamento).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

9.2
9.2.4

Nº

Folha:

74

de 190

REV.

0

LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Válvulas de Coluna
Válvula de Circulação Secundária (Secundary Circulating Valve)

Equipamento de utilização única similar à válvula de circulação primária (comunicação interiorexterior, de forma a permitir circulação por “direta” ou “reversa”) porém com principal propósito
de viabilizar a circulação reversa dos hidrocarbonetos presentes no interior da coluna para
amortecimento e controle de poço, cuja características estão a seguir.
(I)

Mecanismo de abertura

a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de abrir portas de comunicação entre o interior com o
exterior do equipamento.
b. Deverá ser capaz de ser acionada apenas com pressão hidráulica ou hidrostática externa ao
equipamento (anular coluna de trabalho x revestimento), de forma independente dos demais
equipamentos na coluna de trabalho.
c. Uma vez habilitada e aberta completamente, a mesma não poderá retornar à situação original
desabilitada (“fechada”), ou seja, equipamento de única utilização (“single-shot”).
(II)

Condições de Fechamento e Abertura

a. Além da exigência mecânica de diferencial de pressão (8.3(I) e 8.3(II) ) e absoluta (8.3(III) ), a
válvula também deverá ter a mesma resistência de sua categoria (Tabela 9-3) à pressão diferencial
e absoluta de trabalho nos sentidos de baixo para cima e vice-versa pelo interior da coluna quando
a válvula testadora estiver fechada conforme item 9.2.4.3(I) a.
b. A válvula de circulação secundária quando fechada, deverá estar de acordo com todas as
exigências dimensionais, ou seja, tubular respeitando o drift e diâmetro interno conforme
descrição no item 8.4 e sua categoria.
c. A válvula de circulação secundária também deverá permitir a abertura mesmo nos limites das
exigências mecânicas, conforme sua categoria descrita na Tabela 9-3.
(III)

Circulação direta ou reversa

a. A válvula deverá permitir fluxo de fluidos (definidos em Operações Exigidas, item 10.1.2) por
circulação direta ou reversa em uma vazão máxima de no mínimo 8 bpm.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

9.2
9.2.4

Nº

Folha:

75

de 190

REV.

0

LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Válvulas de Coluna
Válvula de Fechamento Secundária

Equipamento de utilização única que se destina a fechar a coluna para controle de poço.
(I)

Mecanismo de abertura

a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de fechar o interior do equipamento completamente e de
forma estanque, mantendo-se desta forma até a retirada do equipamento na superfície, e funções
conforme descritas nos itens a seguir.
b. Deverá ser capaz de ser acionada apenas com pressão hidráulica ou hidrostática externa ao
equipamento (anular coluna de trabalho x revestimento), de forma independente dos demais
equipamentos na coluna de trabalho.
c. Uma vez habilitada e fechada completamente, a mesma não poderá retornar à situação original
desabilitada (“aberta”), ou seja, equipamento de única utilização (“single-shot”).
(II)

Condições de Fechamento e Abertura

a. Além da exigência mecânica de diferencial de pressão (8.3(I) e 8.3(II) ) e absoluta (8.3(III) ), a
válvula também deverá ter a mesma resistência de sua categoria (Tabela 9-3) à pressão diferencial
e absoluta de trabalho nos sentidos de baixo para cima pelo interior da coluna quando a válvula
testadora estiver fechada conforme item 9.2.4.3(I) a.
b. A válvula de fechamento secundário quando aberta, deverá estar de acordo com todas as
exigências dimensionais, ou seja, tubular respeitando o drift e diâmetro interno conforme
descrição no item 8.4 e sua categoria.
c. Deverá ser possível bombear fluidos de cima para baixo (pump through) de forma a permitir
amortecimento do poço através de bull heading, com fluidos definidos e com vazões compatíveis.
c.1.

Deverá permitir bombeio para amortecimento do poço com vazões de pelo menos 5 bpm.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Juntas Deslizantes

Conjunto destinado para evitar tensões excessivas na coluna de trabalho por permitir movimentação
da coluna de forma a compensar as deformações e movimentos da coluna de trabalho, assim como
movimentações da coluna com o Obturador assentado. Os equipamentos que compõe o conjunto
assim como suas características específicas estão a seguir.
Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspondente).
Tabela 9-11 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de Juntas
Deslizantes.
NÚMERO DE
REFERÊNCIA
060
120

Especificação do Conjunto
Descrição
Conjunto de Juntas Deslizantes (AD)
Conjunto de Juntas Deslizantes (LB)

Equipamento
Referência
9.2.5.2
9.2.5.2

Quantidade

Descrição
Junta Deslizante (Slip Joint)
Junta Deslizante (Slip Joint)

4 (Ver item b abaixo)
4 (Ver item b abaixo)

b. A CONTRATADA deverá ter um quantitativo suficiente para efetuar a compensação de coluna
conforme simulação da PETROBRAS (7.2.2.1(I) f.3. ).
b.1.

b.2.

Para mobilização inicial e auditorias de recursos, com base no histórico da PETROBRAS, será
necessário apresentar 6 (seis) metros de compensação útil, que equivalem a 4 juntas (estes
são os valores indicadas na 7.2.2.1(I) f.3) considerando a metragem de 1,5 metros
especificados (9.2.5.2(II) c).
Comprimentos diferentes de compensação por junta deslizantes poderão ser utilizados após
aprovação da PETROBRAS. Neste caso o somatório das juntas deverá totalizar no mínimo 6
metros de compensação útil (ou seja, haverá quantidades maiores ou menores que 4 juntas).

c. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.2.2.1 Categorias), e das características específicas conforme a
tabela abaixo:

Tabela 9-12 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes
que compõe o Conjunto de Juntas Deslizantes.
Equipamento
Número de
Referência
Descrição
referência
060
9.2.5.2
Junta Deslizante (Slip Joint)
120
9.2.5.2
Junta Deslizante (Slip Joint)

Categorias

Características Específicas

PROF EMD Referências
DST
DST

AD
LB

9.2.5.2
9.2.5.2

Descrição
Todas as características.
Todas as características.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Juntas Deslizantes
Junta Deslizante (Slip Joint)

Equipamento que se destina a expandir e retrair seu comprimento de forma a prevenir a geração de
tensões excessivas na coluna de trabalho, compensando às deformações da coluna de trabalho devido
à variação da temperatura assim como movimentações da coluna com o Obturador assentado (item
9.2.3.2).
(I)

Mecanismo de Expansão e Retração

a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de permitir a movimentação relativa entre componentes
internos do equipamento de forma a evitar a geração de tensões excessivas na coluna, sem que
haja comprometimento às características definidas no item 9.2.5.
b. Este mecanismo não pode ter pontos de possível acúmulo de detritos e/ou pontos de topamento
de equipamentos descidos a cabo de perfilagem, arame ou flexitubo.
c. As forças ascendentes e descendentes geradas pelo mecanismo não poderão exceder o limite de
tensões da coluna e dos demais equipamentos da coluna de trabalho, mesmo com pressão absoluta
interna em seu valor máximo e Zero de pressão absoluta externa e vice-versa.
(II)

Condições de Expansão e Retração

a. As movimentações relativas do mecanismo deverão ser de tal forma que não haverá alteração no
volume de fluido, isto é, não haverá pressurização internamente ou externamente devido à
movimentação.
b. A movimentação deverá ser suave e contínua com um mínimo de esforço para ser realizada,
minimizando qualquer tipo de impacto à coluna de trabalho e seus demais equipamentos
conectados.
c. A diferença no comprimento entre a junta deslizante completamente expandida e completamente
retraída deverá ser no mínimo 1,5 m.
c.1.

Outros comprimentos poderão ser aceitos, caso seja comprovado e aprovado pela
PETROBRAS, conforme os termos 9.2.5.1.b.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto para Amostragem de Fundo (Coluna)

Conjunto de equipamentos para realizar amostragem de fundo do fluido da formação e mantê-la em
condição monofásica até a superfície, onde o fluido deverá ser apropriado para transporte por via
aérea, marítima e terrestre. Os equipamentos que compõe o conjunto assim como suas
características específicas estão a seguir.
Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-13 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto para
Amostragem de Fundo (Coluna).
NÚMERO DE
REFERÊNCIA

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Quantidade

Descrição

9.2.6.2

Amostrador de Coluna (Sampler)
7*
Carregador de Amostradores (Sampling
Conjunto para Amostragem de
9.2.6.3
1
070
Carrier)
Fundo (Coluna) (AD)
Laboratório para Transferência (“Transfer
9.2.6.4
1
Laboratory”)
9.2.6.2
Amostrador de Coluna (Sampler)
7*
Carregador de Amostradores (Sampling
Conjunto para Amostragem de
9.2.6.3
1
130
Carrier)
Fundo (Coluna) (LB)
Laboratório para Transferência (“Transfer
9.2.6.4
1
Laboratory”)
* A CONTRATADA deverá fornecer o quantitativo suficiente para ser alojada em todos até a capacidade especificada do carregador de
amostradores (deverá satisfazer ambas condições de no mínimo 7 amostradores e 1,75 litros).

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.2.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:

Tabela 9-14 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe o
Conjunto para Amostragem de Fundo (Coluna).
Equipamento
Número de
referência

070

Referência

Descrição

PROF

9.2.6.2

Amostrador de Coluna (Sampler)

9.2.6.3

Carregador
de
(Sampling Carrier)

9.2.6.4
9.2.6.2
130

Categorias

9.2.6.3
9.2.6.4

Amostradores

Laboratório
para
Transferência
(“Transfer Laboratory”)
Amostrador de Coluna (Sampler)
Carregador
de
Amostradores
(Sampling Carrier)
Laboratório
para
Transferência
(“Transfer Laboratory”)

EMD

Características Específicas
Referências
9.2.6.2

DST

DST

AD

LB

9.2.6.3

Descrição
Todas as características, onde a pressão
absoluta é no mínimo 20.000 psi.
Todas as características, o OD poderá
ser de até 5 ½” e a pressão absoluta é
no mínimo 20.000 psi.

9.2.6.4

Todas as características

9.2.6.2

Todas as características

9.2.6.3

Todas as características

9.2.6.4

Todas as características
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto para Amostragem de Fundo (Coluna)
Amostrador de Coluna (Sampler)

Equipamento alojado no carregador de amostradores cuja função se destina a coletar amostra de
fluidos em condições de reservatório e mantê-los nestas condições até a chegada do amostrador na
superfície e ter seu conteúdo transferido para as garrafas de amostras.
(I)

Mecanismo de Amostragem

a. Deverá ter mecanismos integrado capaz de permitir o fluxo do interior da coluna por caminhos
internos da porta amostrador para o interior do amostrador.
b. O acionamento do mecanismo (“disparo”) poderá ser por comandos pelo sistema de transmissão
remota e/ou por pressão hidráulica anular. A determinação de qual acionamento utilizar, ou ainda
por ambos com um dos sistemas como uma redundância do outro, será exclusivamente pela
PETROBRAS, que definirá antes da descida do equipamento. As definições de cada acionamento
estão definidas a seguir.
b.1.
b.2.

Deverá ser capaz de ser acionado (“disparado”) com sinais de comando pela transmissão
remota.
Deverá ser capaz de ser acionado (“disparado”) com pressão hidráulica ou hidrostática
externa ao equipamento (anular coluna de trabalho x revestimento), de forma independente
dos demais equipamentos na coluna de trabalho.

c. Todos os amostradores em um mesmo porta-amostrador poderão ser disparados em um mesmo
momento à critério da PETROBRAS.
d. Deve ter assinatura característica que permita inferir a coleta da amostra na superfície através da
transmissão de dados.
e. Uma vez acionado, o mesmo não poderá retornar à situação original “vazio”, ou seja, equipamento
de única utilização (single-shot) e deve manter o conteúdo conforme definido em III até sua
transferência na superfície.
f. Parte do mecanismo de amostragem pode estar acoplado ao carregador de amostradores.
(I)

Exigências Mecânicas

a. Para este equipamento, a pressão absoluta deverá ser no mínimo 20.000 psi.
(II)

Dimensões

a. O diâmetro externo e comprimento deverá ser de tal forma que seja compatível e alojável com o
carregador de amostradores.
b. O diâmetro interno deverá ser tal que permita um volume útil (volume utilizável para análise em
laboratório) de no mínimo 250cc (não há necessidade do equipamento ser fullbore).
(III)

Preservação da Amostra

a. Uma vez preenchido todo o volume útil do amostrador, deverá preservar a amostra livre de
contaminações externas e internas, mantendo o fluido monofásico (isto é, acima da pressão de
bolha), até a transferência do fluido para as garrafas de transporte (9.7.4).
b. Deverá ter um revestimento especial (tais como sulfinert, TEC-12, titânio, etc.) capaz de manter
o teor de H2S ou CO2, presente na amostra de fluido, inalterado por um período de tempo
suficiente para ensaios em laboratório (no mínimo 1 mês).
c. As linhas de transferência, válvulas e outras partes molháveis também devem ser revestidas.
d. A preservação da amostra deverá ser observada em qualquer cenário ao qual seja submetido o
amostrador, até os limites e operações determinadas neste anexo.
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9.2
LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
9.2.6
Conjunto para Amostragem de Fundo (Coluna)
9.2.6.2 Amostrador de Coluna (Sampler)
(IV) Aquisição e Transmissão de Dados
a. O mecanismo responsável por manter a amostra pressurizada deve ser monitorado (ex.
registradores na câmara de N2) desde a instalação da coluna até a sua retirada.
b. Deve ser possível sua transmissão em tempo real (tanto “wireless” ou “wireline”) através dos
Conjunto de Equipamentos para Transmissão de Dados de Fundo (item 9.2.7)
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto para Amostragem de Fundo (Coluna)
Carregador de Amostradores (Sampling Carrier)

Equipamento que se destina a carregar, fixar e alojar os amostradores descritos, de forma a mantêlos seguros de impactos durante manobra de coluna e fixos durante as operações.
(I)

Capacidade de Amostragem.

a. Deverá ser capaz de carregar e alojar no mínimo 7 (sete) amostradores e cujo volume somado seja
de no mínimo de 1,75 l (um inteiro e setenta e cinco décimos de litro) efetivos, sendo cada
alojamento com capacidade para amostragem do fluido no interior da coluna de trabalho.
(II)

Exigências Mecânicas

a. Para este equipamento, a pressão absoluta deverá ser no mínimo 20.000 psi.
(III)

Dimensões

a. Para este equipamento o OD poderá ser maior que o “padrão” apenas para a categoria AD e DST
de 5 ¼” (cinco e um quarto de polegadas) para ser no máximo de 5 ½” (cinco e meia de polegadas).
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto para Amostragem de Fundo (Coluna)
Laboratório para Transferência (“Transfer Laboratory”)

Conjunto de equipamentos destinados a manter os amostradores em ambiente contido para efetuar
a transferência dos equipamentos utilizados para fazer a amostragem de fluido da formação para as
garrafas adequadas para transporte.
(I)

Transferência

a. Deverá ter todos os recursos necessário para realizar a transferência, preservando a condição de
pressão tais como:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.6.
a.7.
a.8.

Garrafas de nitrogênio;
Tubos, manifolds, “T”, “X”, e demais tubulações;
Conexões de entradas e saídas;
Manômetros;
Válvulas controladoras de pressão;
Válvulas direcionadoras;
Quaisquer “XO” para os equipamentos desta especificação técnica (os amostradores e
garrafas de transporte);
Dentre outros necessários para a execução do serviço.

b. Todos os componentes deverão ter um revestimento especial (tais como sulfinert, TEC-12, titânio,
etc.) capaz de manter o teor de H2S, presente na amostra de fluido, inalterado durante toda a
transferência do fluido.
(II)

Aquecimento

a. Deverá ter mantas térmicas ou equivalentes para permitir aquecimento dos amostradores antes
da transferência conforme orientações da PETROBRAS.
b. A transferência em si deverá ser feita também na temperatura determinada pela PETROBRAS até
a temperatura do reservatório.
c. Deverá ser possível realizar o aquecimento realizado em conjunto com a agitação dos
amostradores.
(III)

Agitação

a. Deverá ter equipamentos para efetuar agitação dos amostradores (movimento de “pêndulo”).
b. A agitação deverá ser adequada de forma a permitir a efetuar uma mistura adequada do fluido de
forma.
Deverá ser capaz de carregar e alojar no mínimo 6 amostradores e cujo volume somado seja de no
mínimo de 1,5 l (um litro e meio) efetivos, sendo cada alojamento com capacidade para amostragem
do fluido no interior da coluna de trabalho.
(IV) Contentor
a. Todos os recursos deverão estar preferencialmente dentro de um container de 20 (vinte) pé que
atenda a todas as especificações para ambiente offshore e detalhadas nesta especificação técnica
e anexo de SMS (ex. ventilações adequadas; equipamentos à prova de explosões para zona 2; duas
opções de saída; etc).
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos para Transmissão de Dados de Fundo

Conjunto de equipamentos destinados a realizar a transmissão dos dados, de pressão e temperatura
aquisitados e armazenados em memória digital, da profundidade próxima ao reservatório até a
superfície. Os equipamentos que compõe o conjunto assim como suas características específicas
estão a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-15 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de
Equipamentos para Transmissão de Dados de Fundo.
NÚMERO DE
REFERÊNCIA

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Descrição

Quantidade

Carregador de Registradores (Gauge
4*
Carrier”)
9.2.7.3
Equipamento de Interface de Fundo
Ver item b abaixo.
Transmissor (Wireless)
Ver item b abaixo.
Conjunto de Equipamentos Transmissão 9.2.7.4
080
de Dados de Fundo (AD)
9.2.7.5
Transmissor (Secundário)
1
Conjunto de Equipamentos de
9.2.7.6
1**
Transmissão (Cabo)
9.2.7.7
Equipamento de Superfície
1
Carregador de Registradores (Gauge
9.2.7.2
4*
Carrier”)
9.2.7.3
Equipamento de Interface de Fundo
Ver item b abaixo.
9.2.7.4
Transmissor (Wireless)
Ver item b abaixo.
Conjunto de Equipamentos para
140
Transmissão de Dados de Fundo (LB)
9.2.7.5
Transmissor (Secundário)
1
Conjunto de Equipamentos de
9.2.7.6
1**
Transmissão (Cabo)
9.2.7.7
Equipamento de Superfície
1
* A CONTRATADA deverá fornecer o quantitativo suficiente para permitir registros de pressão e temperatura em até 3 profundidades
determinadas pela PETROBRAS poço a poço. Caso a CONTRATADA puder registrar mais de uma profundidade com um mesmo
carregador, e essa profundidade atender à necessidade da PETROBRAS, poderá ser utilizado menos carregadores de registradores.
9.2.7.2

**O BHA descido a cabo para a aquisição de dados é da CONTRATADA e deverá ser configurado para facilitar a passagem do BHA pelo
interior da coluna de trabalho e evitar “topagens”.

b. Deverá ter os equipamentos de interface e transmissão em quantidades suficientes de forma a ser
possível a comunicação bidirecional entre a superfície e qualquer um dos registradores sendo
utilizado na coluna de trabalho.
b.1.
b.2.
b.3.
b.4.

Para dimensionamento desses equipamentos deverá ser considerado um mínimo de 16
registradores, sendo 4 (quatro) carregadores comportando no mínimo 4 (quatro)
registradores cada.
A CONTRATADA deverá apresentar documentações comprobatórias da quantidade de
registradores e se seu equipamento de interface é capaz de se comunicar na situação real
(instalados nos carregadores e descidos no poço).
Para os equipamentos de transmissão deverá ser considerado também a profundidade
máxima de 7.000 m.
A CONTRATADA deverá dimensionar a quantidade de equipamentos de transmissão,
considerando queum equipamento de transmissão seja capaz de realizar comunicação com
no mínimo 2 outros equipamentos de transmissão acima e no mínimo 2 outros equipamentos
de transmissão abaixo na coluna de trabalho, de forma a garantir redundância na
comunicação.
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c. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.2.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:

Tabela 9-16 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe o
Conjunto de Equipamentos para Transmissão de Dados de Fundo.
Equipamento
Número de
referência

Referência
9.2.7.2

080

9.2.7.3
9.2.7.4
9.2.7.5
9.2.7.6
9.2.7.7
9.2.7.2

140

9.2.7.3
9.2.7.4
9.2.7.5
9.2.7.6
9.2.7.7

Categorias
Descrição

Carregador de Registradores (Gauge
Carrier”)
Equipamento de Interface de Fundo
Transmissor (Wireless)
Transmissor (Secundário)
Conjunto de Equipamentos de
Transmissão (Cabo)
Equipamento de Superfície
Carregador de Registradores (Gauge
Carrier”)
Equipamento de Interface de Fundo
Transmissor (Wireless)
Transmissor (Secundário)
Conjunto de Equipamentos de
Transmissão (Cabo)
Equipamento de Superfície

PROF

EMD

Características Específicas
Referências
9.2.7.2

DST

AD

Descrição
Todas as características, o OD poderá
ser de até 5 ½”.
Todas as características
Todas as características
Todas as características

Subsea

AD

9.2.7.3
9.2.7.4
9.2.7.5

DST

AD

9.2.7.6

Todas as características

9.2.6.4

Todas as características
Todas as características, o OD poderá
ser de até 5 ½”.
Todas as características
Todas as características
Todas as características

Nulo

9.2.7.2
DST

LB

Subsea

LB

9.2.7.3
9.2.7.4
9.2.7.5

DST

LB

9.2.7.6

Todas as características

9.2.6.4

Todas as características

Nulo
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos para Transmissão de Dados de Fundo
Carregador de Registradores (Gauge Carrier”)

Equipamento que se destina a carregar, fixar e alojar os registradores de forma a mantê-los seguros
de impactos durante manobra de coluna e fixos durante as operações, cujas características estão a
seguir.
(I)

Capacidade e Tomadas de Pressão

a. Deverá ser capaz de carregar e alojar no mínimo 4 (quatro) registradores, sendo cada alojamento
de forma que o registrador possa efetuar tomadas de pressão para o interior da coluna de trabalho
e para o anular coluna de trabalho x revestimento.
b. Deverá ser capaz de carregar e alojar os equipamentos de interface e transmissão wireless (quando
aplicável), na quantidade necessária para a execução do serviço.
(II)

Dimensões

a. Além da especificação definida, o carregador deverá ser de tal forma que o OD do portaregistradores já equipado com os registradores continue dentro do limite estabelecido.
b. Para este equipamento o OD poderá ser maior que o “padrão” apenas para a categoria AD e DST
de 5 ¼” (cinco polegadas e um quarto) para ser no máximo de 5 ½” (cinco polegadas e meia.).
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos para Transmissão de Dados de Fundo
Equipamento de Interface de Fundo

Equipamento de interface dos registradores com o sistema de transmissão, cuja função é de instruir
os registradores quanto às solicitações da superfície - tais como, porém, não restrito a, datasets
armazenados, tempo operacional restante, “autodiagnóstico”, reconfigurar a taxa de transmissão
e/ou amostragem, etc. - e consolidar essas informações que serão transmitidas até a superfície,
através do sistema de transmissão. As características do equipamento de interface de fundo estão
descritas a seguir.
(I)

Dimensões e Localização

a. A localização do equipamento poderá ser conectada diretamente aos registradores, onde deverão
respeitar as dimensões ou conectados como um componente da coluna de trabalho, devendo
respeitar as exigências dimensionais de sua categoria EMD e da categoria DST.
(II)

Taxa de Leitura e Transmissão

a. Este equipamento deverá fazer a leitura dos registradores alojados nos carregadores de
registradores (9.2.7).
b. Este equipamento não deverá ter taxas de leituras inferiores à capacidade do registrador.
c. Este equipamento não deverá ter taxas de transmissão inferiores à capacidade do sistema de
transmissão wireless e secundário.
(III)

Informações Transmitida

a. A transmissão dos datasets armazenados nos registradores para a superfície deverá ter, no mínimo,
os seguintes “modos” de funcionamento definidos abaixo:
a.1.
a.2.

Tempo Real: Transmissão em tempo real dos datasets sendo adquiridos no momento.
Histórico: Transmissão dos datasets de um intervalo de tempo com taxa de amostragem
transmitida variada, conforme critério e solicitação da PETROBRAS, podendo ser igual ou
maior do que a taxa de amostragem programada a ser armazenada no registrador.
Exemplo de recuperação de dados históricos: Considerando taxa de amostragem de 5 s
por 12 h, deseja-se transmitir para a superfície informações na taxa de 1 min pelas primeiras
6 h, 5 s pelas 2 h seguintes e 1 min pelo restante do tempo.

b. O valor determinado para a taxa de amostragem transmitida não deverá influenciar ou alterar a
taxa de amostragem de armazenamento dos datasets no registrador.
c. Deverá ler e transmitir as informações sobre a configuração atual, o tempo operacional restante
pela bateria e a quantidade de memória livre dos registradores, sempre que solicitados.
d. Deverá transmitir as informações sobre o seu próprio tempo operacional restante pela bateria,
sempre que solicitado.
e. Deverá transmitir sempre uma confirmação de recebimento das instruções do registrador.
f. Os datasets transmitido deverá ser o valor “bruto”, sem processamentos tais como média,
mediana, etc.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos para Transmissão de Dados de Fundo
Transmissor (Wireless)

Equipamento cuja função é a transmissão de informações de forma bidirecional entre os
registradores, através do equipamento de Interface de Fundo e a superfície, sem a necessidade de
utilização de um cabo elétrico contínuo do fundo até a superfície, cujas características estão
descritas a seguir.
(I)

Dimensões e Localização

a. O equipamento deverá ser instalado na coluna de trabalho através de fixadores na coluna tipo
“braçadeiras” (“clamps”) ou conectados como um componente da coluna de trabalho.
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
(II)

No caso de se utilizar fixadores na coluna, estes deverão firmar o equipamento na tubulação
de forma a evitar quedas ou danos seja ao equipamento de transmissão ou do próprio fixador
(durante as manobras de descida e retirada no poço.
Os fixadores devem ser compatíveis com equipamentos de manobra sem causar topamentos
na descida ou retirada
Os fixadores não são isentos da exigência de pescável conforme 8.5 Pescaria.
Os fixadores deverão ser compatíveis com as tubulações (9.2.13) desta especificação técnica
e de DP (Drillpipe) com OD de 5 ½” e 5 7/8”.

Transmissão

a. Deverá transmitir os dados (tempo real ou histórico) de qualquer registrador conectado na coluna
de forma constante e pelo período solicitado pela PETROBRAS em quaisquer das operações
definidas.
b. Deverá ser possível enviar comandos para os registradores e dos equipamentos de interface de
forma a obter suas informações e reprogramação.
(III)

Taxa de Transmissão

a. A taxa de transmissão é definida como o intervalo de tempo entre o recebimento de um Dataset
na superfície para o próximo Dataset
b. Deverá ter taxa de transmissão de no mínimo de 2 Datasets por minuto.
c. A taxa de transmissão a ser utilizada será definida pela PETROBRAS conforme a necessidade
operacional.
(IV) Sobressalentes
a. Para cada operação offshore realizada, será necessário o embarque de equipamentos
sobressalentes idênticos e concomitantemente àqueles a serem utilizados como componentes da
coluna de trabalho para realização da operação propriamente dita.
b. Será necessário no mínimo um equipamento sobressalente para cada 3 (três) equipamentos
utilizados na coluna de trabalho, arredondado para baixo.
c. Estes equipamentos sobressalentes não fazem parte da relação por linha ou das quantidades
informadas no item Critérios de Mobilização no anexo do Critério de medição, e não deverão ter
ônus adicionais para a PETROBRAS.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos para Transmissão de Dados de Fundo
Transmissor (Secundário)

Equipamento cuja função é similar ao Equipamento de Transmissão (Wireless), porém que seja um
modo de transmissão secundária (através de cabo elétrico contínuo) da informação de fundo,
localizado na landing string, cujas características estão descritas a seguir.
(I)

Proteção

a. O equipamento deverá ser composto de material resistente ou ter os acessórios necessários (ex.
centralizadores; revestimento armado; etc) de forma a resistir a arrastos e batidas entre a coluna
de produção e os equipamentos da sonda (ex. Riser; junta telescópica do Riser; Diverter; etc.).
b. O cabo deverá ser instalado na coluna de trabalho através de fixadores na coluna tipo
“braçadeiras” (“clamps”) ou conectados como um componente da coluna de trabalho.
b.1.
b.2.
b.3.
b.4.

No caso de se utilizar fixadores na coluna, estes deverão firmar o equipamento na tubulação
de forma a evitar quedas ou danos seja aoequipamento de transmissão ou ao próprio fixador
durante as manobras de descida e retirada no poço.
Os fixadores devem ser compatíveis com equipamentos de manobra sem causar topamentos
na descida ou retirada
Os fixadores não são isentos da exigência de pescável conforme 8.5 Pescaria.
Os fixadores deverão ser compatíveis com as tubulações (9.2.13) desta especificação
técnica.

c. A fixação do cabo e dos centralizados à coluna de trabalho deverá ser realizada de forma a
respeitar o item 8.2.1 Manobra.
d. A fixação do cabo e centralizadores deverá ser compatível, de tal forma que não impacte a fixação
e centralização dos outros cabos e/ou umbilicais externos na coluna de trabalho, quando estes
existirem.
(II)

Dimensões e Localização

a. O equipamento deverá ser posicionado preferencialmente acima da AST de forma a evitar
passagem pela gaveta de tubos e cisalhante do BOP, assim como pelo Flutted Hanger.
a.1.

Caso o posicionamento tenha que ser abaixo dos itens a se evitar citados acima, deverá ser
fornecido “slick joint” e modificações do Flutted Hanger de forma a ser possível a passagem
do cabo sem comprometimento do assentamento do Flutted Hanger ou fechamento das
gavetas.

b. Deverá respeitar todas as exigências dimensionais de sua categoria e Subsea caso o equipamento
tiver uma parte composta de uma peça íntegra tubular de forma a ser conectado à coluna de
trabalho utilizada para se comunicar com o sistema de telemetria wireless.
c. O cabo elétrico deverá ser contínuo, ligando o equipamento descrito em a. até a superfície.
c.1.

(III)

Deverá ter comprimento suficiente para atender a LDA máxima (8.2.14 Lâmina de Água)
somado à altura da mesa rotativa (“air gap”) e mais um excesso para posicionamento do
carretel do cabo.

Fixação e Manobra

a. O equipamento deverá vir acompanhado de equipamentos e acessórios complementares para
facilitar a fixação na coluna e para agilizar a velocidade de manobra com o (s) umbilical (is), tais
como, porém, não restritas a:
•
•
•
•

Polias compatíveis com os catlines da plataforma;
Umbilicais armazenados em carretél;
Guincho mecânico para controle do recolhimento ou liberação do (s) umbilical (is);
Equipamento para facilitar a centralização do umbilical na coluna (tipo AutoClamp).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Nº

Folha:

89

de 190

REV.

0

(IV) Transmissão
a. Deverá transmitir os dados (tempo real ou histórico) de qualquer registrador conectado na coluna
de forma constante e pelo período solicitado pela PETROBRAS em quaisquer das operações
definidas.
b. Deverá ser possível enviar comandos para os registradores e dos equipamentos de interface de
forma a obter suas informações e reprogramação.
(V)

Taxa de Transmissão

a. A taxa de transmissão é definida como o intervalo de tempo entre o recebimento de um Dataset
na superfície para o próximo Dataset.
b. O equipamento deverá taxa de transmissão deverá ser igual ou superior à taxa de transmissão do
equipamento Transmissor (Wireless).
c. A taxa de transmissão real a ser utilizada será definida pela PETROBRAS conforme a necessidade
operacional.
d. A taxa de transmissão deverá ser mantida no valor determinado durante todas as operações
determinadas.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

9.2
9.2.7

Nº

Folha:

90

de 190

REV.

0

LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos para Transmissão de Dados de Fundo
Conjunto de Equipamentos de Transmissão (Cabo)

Conjunto de equipamento com mesma função que o Equipamento de Transmissão (Wireless), porém
descido com cabo elétrico pelo interior da coluna de trabalho, cujas características estão a seguir.
(I)

Dimensões e Localização

a. O diâmetro externo (OD – Outer Diameter) e o comprimento deverão ser tais que permitam sua
descida pelo interior da coluna de trabalho a ser utilizada, ou seja, o OD não pode ser maior do
que o menor drift utilizado na coluna de trabalho.
(II)

Taxa de Transmissão

a. A taxa de transmissão é definida como o intervalo de tempo entre o recebimento de um Dataset
na superfície para o próximo Dataset.
b. Deverá taxa de transmissão de no mínimo 12 datasets por minuto.
c. A taxa de transmissão real a ser utilizada será definida pela PETROBRAS conforme a necessidade
operacional.
(III)

Compatibilidade

a. Deverá ter conexões compatíveis às utilizadas nos contratos de equipamentos de Cabo Elétrico de
Perfilagem da PETROBRAS.
a.1.

A compatibilidade é, além da mecânica, elétrica/eletrônica também.

(IV) Componentes
a. Além do equipamento que irá se comunicar com os registradores, deverá ser fornecido pela
CONTRATADA também os demais componentes necessários para o BHA como:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.6.

Barra de Peso;
Juntas Flexíveis (“Joelhos”);
Centralizadores;
Descentralizadores;
Crossovers necessários entre os componentes do BHA e com a cabeça do cabo elétrico da
PETROBRAS;
Dentre outros necessários para o serviço.

b. Todos os componentes devem permitir além da continuidade mecânica, a continuidade
elétrica/eletrônica necessário para a transmissão dos dados até a superfície.
c. O BHA deverá ainda ser configurado (posição daos “joelhos”, barras de peso e centralizadores) de
forma a facilitar a passagem do BHA pela coluna de trabalho, evitando retenção em batentes
(“topagens”).
d. O peso do BHA ainda deverá ser tal seja compatível com a capacidade de tração do cabo elétrico
da PETROBRAS.
e. Deverá ter também computador na superfície com compatibilidade com a cabine de perfilagem
da PETROBRAS para aquisição dos dados.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos para Transmissão de Dados de Fundo
Equipamento de Superfície

Equipamento utilizado na superfície responsável em se comunicar com os registradores, através do
equipamento de transmissão, de forma “bidirecional” para envio de comandos de solicitações de
informações (tais como, porém, não restrito a, datasets armazenados, tempo operacional restante,
“autodiagnostico”, etc.), recebimento e armazenamento destas informações. As características
estão descritas a seguir.
(I)

Taxa de Leitura

a. Este equipamento não deverá ter taxas de leituras inferiores à capacidade do registrador.
b. Este equipamento não deverá ter taxas de transmissão inferiores à capacidade do sistema de
transmissão.
(II)

Gestão da Informação

a. Equipamento deverá ser capaz de armazenar os registros de todos e quaisquer comandos enviados
/ recebidos e dados recebidas, com data e hora.
b. Deverá ser capaz de enviar comandos para qualquer registrador com informações sobre a sua
configuração, diagnóstico e intervalo de dados de interesse para ser enviado para a superfície.
c. Deverá se comunicar com o sistema PI da PETROBRAS para envio das informações em tempo real.
d. Deverá ser possível gerar gráficos e exportar as informações em formato definido pela PETROBRAS
(Asc, .txt, .pdf, etc.).
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Carregador de Registradores Tipo WashPipe (WashPipe Gauge Carrier)

Conjunto de equipamento cuja função seja permitir registradores a serem alojados internamente e
efetuar registros de dados de fundo de pressão e temperatura em operações com completação
inferior (ou outra necessidade). Os equipamentos que compõe o conjunto assim como suas
características específicas estão a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabelaa seguir têm a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-17 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Carregador de
Registradores Tipo WashPipe (WashPipe Gauge Carrier).
NÚMERO DE
REFERÊNCIA

Especificação do Conjunto
Descrição
Carregadores de Registradores Tipo
Washpipe
Carregadores de Registradores Tipo
Washpipe (AD)

010
020

Equipamento
Referência
9.2.8
9.2.8

Quantidade

Descrição
Carregador de Registradores Tipo
WashPipe (WashPipe Gauge Carrier)
Carregador de Registradores Tipo
WashPipe (WashPipe Gauge Carrier)

1
1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.2.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:

Tabela 9-18 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe o
Carregador de Registradores Tipo WashPipe (WashPipe Gauge Carrier).
Equipamento
Número de
referência

Referência

010

9.2.8

020

9.2.8

Categorias
Descrição

Carregador de Registradores Tipo
WashPipe (WashPipe Gauge Carrier)
Carregador de Registradores Tipo
WashPipe (WashPipe Gauge Carrier)

PROF
DST
DST

EMD

Características Específicas
Referências

CONV 9.2.8
AD

9.2.8

Descrição
Todas as características.
Todas as características.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Carregador de Registradores Tipo WashPipe (WashPipe Gauge Carrier)
Características Específicas

Equipamento cuja função seja similar aos carregadores de registradores, cujas características estão
a seguir.

(I)

Capacidade e Tomadas de Pressão

Deverá ser capaz de carregar e alojar no mínimo 2 (dois) registradores, cada alojamento deve
permitir que o registrador possa efetuar tomadas de pressão para o interior da coluna de trabalho ou
para o anular coluna de trabalho x revestimento.

(II)

Dimensões e Conexões

a. Além da especificação, o carregador deverá ser de tal forma que o diâmetro externo da porta
registradora, com os registradores instalados, seja de no máximo 4”.
b. Não pode haver external upset ou tool joint nas conexões, de forma a evitar danos nas áreas
polidas da completação inferior.
c. A conexão deverá ser compatível com os Wash pipes utilizados pela PETROBRAS.

9.2

LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
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Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)

Conjunto de equipamentos destinados a promover a segurança do poço e das pessoas através de
fechamento remoto do interior da coluna de trabalho, garantindo assim a estanqueidade e contenção
dos fluidos da formação, evitando, assim, um fluxo descontrolado. Os equipamentos que compõe o
conjunto assim como suas características específicas estão a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-19 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de
Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”).
NÚMERO DE
REFERÊNCIA

150

Especificação do Conjunto
Descrição

Conjunto de Equipamentos de
Segurança (Subsea)

Equipamento
Referência

Descrição

9.2.9.2

Árvore Submarina de Teste (Subsea
Test Tree)

9.2.9.3

Tubo Cisalhável (Shear sub)

9.2.9.4

Junta Lisa (Slick joints)

9.2.9.5

Flutted Hanger (FH)
Mandril Ajustável (“Ajustable
Mandril”)
Ferramenta de Pescaria
Válvula Retainer (“Retainer Valve”)
Umbilical de Transmissão de
Comandos (Subsea)
Equipamento de Transmissão de
Dados (P&T AST)
Umbilical de Injeção
Painel de Controle
Cesta de Coleta (“Junk Basket”)
Umbilical de Transmissão de
Comandos (Subsea)

9.2.9.6
9.2.9.7
9.2.9.8
9.2.9.9
9.2.9.10
9.2.9.11
9.2.9.12
9.2.9.13

160*

Umbilical de Transmissão de
Comandos (Subsea) – 3600 m.

9.2.9.9

170*

Tubo Cisalhável Sob Medida

9.2.9.3

180*

Flutted Hanger Sob Medida

9.2.9.5

Tubo Cisalhável (Shear sub)

Quantidade
1
Ver item b.
abaixo.
Ver item b.
abaixo.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ver item b.
abaixo.
1

Flutted Hanger (FH)
Módulo Comando Eletro-Hidráulico e
190*
9.2.9.14
1
Módulo Elétro-Hidráulico
Acumuladores
*Estes número de referência são para os itens avulos que poderão vir a ser solicitado durante a vigência de um futuro contrato.

b. O conjunto deverá ser de tal forma que permita ajustar a árvore submarina dentro do BOP de
forma a permitir fechamento de até duas gavetas cega cisalhantes e até duas gavetas de tubos
(conforme disponibilidade do BOP da sonda).
b.1.
b.2.
b.3.

A AST e demais equipamentos deverão ainda ter margens mínimas de 10 cm das gavetas.
A PETROBRAS irá informar para cada serviço quais são as gavetas e margens necessárias.
Deverá ter juntas lisas e tubos cisalháveis suficientes para conseguir o exposto acima,
considerando seus comprimentos (ver detalhes nas características específicas destes
equipamentos).

c. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.2.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
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Tabela 9-20 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe o
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”).
Equipamento
Número de
referência

Referência

Categorias
Descrição

9.2.9.2

Árvore Submarina de Teste (Subsea
Test Tree)

9.2.9.3

Tubo Cisalhável (Shear sub)

9.2.9.4

Junta Lisa (Slick joints)

9.2.9.5

Flutted Hanger (FH)

9.2.9.6
9.2.9.7
9.2.9.8
9.2.9.9
150
9.2.9.10
9.2.9.11
9.2.9.12
9.2.9.13
9.2.9.9

Mandril Ajustável (“Ajustable
Mandril”)
Ferramenta de Pescaria
Válvula Retainer (“Retainer Valve”)
Umbilical de Transmissão de
Comandos (Subsea)
Equipamento de Transmissão de
Dados (P&T AST)
Umbilical de Injeção
Painel de Controle
Cesta de Coleta (“Junk Basket”)
Umbilical de Transmissão de
Comandos (Subsea)

9.2.9.3

Tubo Cisalhável (Shear sub)

9.2.9.5

Flutted Hanger (FH)

PROF

EMD

Características Específicas
Referências
9.2.9.2

Subsea

AD*

9.2.9.3
9.2.9.4

Nulo

Subsea

9.2.9.5

AD*

Subsea

AD*

Nulo
Subsea
Nulo

Todas as características exceto o item
II.d.
Todas as características
Todas as características exceto o item
II.c.

9.2.9.6

Todas as características
9.2.9.7
Todas as características
Todas as características exceto o item
III.b.

9.2.9.10

Todas as características

9.2.9.11
9.2.9.12
9.2.9.13

Todas as características
Todas as características
Todas as características
Todas as características exceto o item
III.a.
Todas as características exceto o item
II.c.
Todas as características exceto o item
II.b.

9.2.9.9
AD*

Todas as características

9.2.9.7
9.2.9.8
9.2.9.9

Nulo

Descrição

9.2.9.3
9.2.9.5

Módulo Comando Eletro-Hidráulico e
Todas as características
Subsea AD* 9.2.9.14
Acumuladores
* Apesar de ser especificado como categoria de AD, note que TODOS os componentes da coluna de trabalho possuem características
específicas de ID mínimo de 3” e alguns com características específicas com OD maiores. Da mesma forma, todos os componentes de
coluna devem atender a Vazão de Fluidos Isentos Sólidos de 46 BPM e Vazão de Fluidos Com Sólidos de 30 bpm.
9.2.9.14

d. O conjunto como um todo deverá ser de tal forma que o tempo de atuação, iniciando pelo comando
na superfície até o final da função da árvore ou outro componente do poço, esteja dentro do
tempo da tabela a seguir.
Tabela 9-21 Tempos máximos para a execução das funções SEM Módulo Eletro-Hidráulico
Função
Fechamento das válvulas sem corte de Flexitubo, seguido de desconexão da AST
Fechamento das válvulas sem corte de Flexitubo e sem desconexão da AST
Desconexão da AST, com suas válvulas já fechadas
Fechamento da válvula esfera inferior, com corte de Flexitubo, mas sem desconexão da AST.

Tempo Máximo (s)
300
300
300
300

Tabela 9-22 Tempos máximos para a execução das funções COM Módulo Eletro-Hidráulico
Função
Fechamento das válvulas sem corte de Flexitubo, seguido de desconexão da AST
Fechamento das válvulas sem corte de Flexitubo e sem desconexão da AST
Desconexão da AST, com suas válvulas já fechadas
Fechamento da válvula esfera inferior, com corte de Flexitubo, mas sem desconexão da AST.
Posterior fechamento automático da superior com atraso pré-estabelecido (δ).

Tempo Máximo (s)
15
10
10
10+ δ

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

9.2
9.2.9

Nº

Folha:

96

de 190

REV.

0

LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Árvore Submarina de Teste (Subsea Test Tree)

Equipamento que se destina a efetuar múltiplas aberturas e fechamentos remotos (comandos
enviados da superfície), com capacidade de cortar Flexitubo / Arame / Cabo Elétrico, desconectar
para fechamento da gaveta cega e responsável em ser barreira fechando o poço, contendo de forma
segura os fluidos da formação. Suas características estão a seguir.
(I)

Seções da AST

A árvore submarina de teste será referênciada como possuindo duas seções, cujas definições
encontram-se a seguir.
a. Seção de Válvulas da AST - Bloco da árvore, contendo normalmente duas válvulas, das quais uma
é responsável por cortar cabo e flexitubo e a outra é responsável pelo fechamento e vedação do
poço.
b. Seção de Desconexão-Reconexão da AST - Seção da árvore de teste responsável por interromper
e restabelecer a continuidade mecânica e funcional.
(II)

Mecanismo de abertura e fechamento (“Válvula”)

a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de fechar o interior do equipamento completamente e de
forma estanque (denominada “válvula”), mantendo-se desta forma até a sua abertura, e funções
conforme descritas nos itens a seguir.
b. O fechamento deverá ocorrer mesmo com o poço sendo produzido.
c. Deverá ser do tipo fail safe-close, de forma que a abertura da válvula deverá ocorrer apenas ao
aplicar-se pressão hidráulica e ao retirar-se essa pressão, a válvula irá fechar.
d. O mecanismo de fechamento deverá ter no mínimo uma redundância.
d.1.

É considerado redundância a presença de duas válvulas no corpo da AST.

e. O mecanismo de fechamento deverá também ser capaz de cortar, no mínimo, arame, cabo elétrico
e dos flexitubos presentes em contratos da PETROBRAS, sem que seja comprometido o
atendimento das demais características definidas para a árvore submarina de teste.
f. A tabela a seguir encontra-se as características comuns dos FT pelo histórico da PETROBRAS, no
entanto, mesmo características diferentes desses deverão ser possíveis o corte pela AST.
Tabela 9-23 Caracaterísticas dos flexitubos que necessitam ser cortados pela AST.
Diâmetro Externo
1 ½’’
1 ¾’’

Espessura
0,156’’
0,204’’

Dureza
99 HRB
99 HRB

Grau do Aço

g. A AST deve manter sua capacidade de vedação completa contra líquido e gás mesmo após o corte
do Flexitubo.
h. O mecanismo de fechamento e sua (s) redundância (s) deve (rão) ficar na parte inferior da árvore
que é deixada no poço em caso de desconexão.
i. Deverá ser possível efetuar no mínimo 2 aberturas e 2 fechamentos durante toda utilização da
mesma em uma única descida de coluna.
i.1.

Não são contabilizadas nesse quantitativo caso haja dependência de atuação com outros
recursos assim como aberturas e fechamentos que forem necessários devido à falha de
equipamentos da CONTRATADA. Estes quantitativos adicionais deverão ser contabilizados
pela CONTRATADA de forma a garantir a necessidade acima.

j. A árvore deverá manter sua capacacidade de corte dos elementos, mesmo em cenário de EDS e
sem atuação direta da válvula.
j.1.

Será permitida a isenção dessa capacidade, em cenário de EDS, para operações com flexitubo
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9.2
LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
9.2.9
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
9.2.9.2 Árvore Submarina de Teste (Subsea Test Tree)
(III)

Acionamento do Mecanismo de abertura e fechamento

a. O acionamento do mecanismo de fechamento e abertura deverá ser feito de forma remota, através
do sistema de controle na superfície.
b. O acionamento primário não poderá depender de movimentação e rotação da coluna, assim como
variações ou comandos por pressão anular coluna de trabalho x revestimento.
c. O acionamento deverá ser de forma independente dos demais equipamentos na coluna de
trabalho, exceto quando em conjunto com a função de desconexão da AST.
d. O mecanismo de acionamento não poderá causar vazamento do interior da coluna para o anular e
vice-versa, em caso de falha.
e. Deverá permitir ser acionada pelo módulo eletro-hidráulico. Neste caso, todos os demais itens
acima não serão mais necessários.
(IV) Condições de Fechamento e Abertura
a. Além da exigência mecânica de diferencial de pressão (8.3(I) e 8.3(II) ) e absoluta (8.3(III) ), a
válvula também deverá ter a mesma resistência de sua categoria (Tabela 9-3) à pressão diferencial
e absoluta de trabalho nos sentidos de baixo para cima pelo interior da coluna quando a árvore
submarina de teste estiver fechada, estando desconectada ou não.
b. Deverá ser possível bombear fluidos de cima para baixo (pump through) de forma a permitir
amortecimento do poço através de bull heading.
c. A árvore submarina de teste quando aberta, deverá estar de acordo com todas as exigências
dimensionais, ou seja, tubular respeitando o drift e diâmetro interno conforme descrição no item
8.4 e sua categoria.
d. Deverá garantir sempre a abertura e continuidade operacional, após o seu fechamento (com ou
sem desconexão), exceto quando houver corte do umbilical pela gaveta cisalhante do BOP.
e. Testar a coluna à critério exclusivo PETROBRAS e em caso de utilização para esta finalidade, após
o término dos testes de estanqueidade, o equipamento deverá continuar atendendo à todas as
características definidas nesta seção.
e.1.
e.2.

Neste caso, a válvula deverá ter opções de desabilitar a função “pump through” para
permitir o teste de pressão.
Caso a retainer tenha esta função de testar a coluna, a AST não precisa ter essa função.

f. A AST também deverá permitir a abertura mesmos nas condições mais críticas descrita no item a.
com diferencial de pressão de pelo menos 5000 psi de baixo para cima e 1000 psi de cima para
baixo, sem que seja comprometido o atendimento das demais características definidas para a AST.
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9.2
LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
9.2.9
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
9.2.9.2 Árvore Submarina de Teste (Subsea Test Tree)
(V)

Desconexão

a. Deverá ser possível desacoplar / desconectar a árvore em duas partes de forma que a parte inferior
feche (através do acionamento da função fail-safe close) ou permaneça fechado (com
redundância), conforme definição anteriores, e a parte superior seja suspendida de forma a
possibilitar o fechamento da gaveta cega do BOP de perfuração ou completação da sonda.
b. Deverá ter no mínimo dois mecanismos independentes, sem ponto de simples falha, para efetuar
a desconexão da árvore. Sendo um similar ao acionamento do mecanismo de abertura e
fechamento e outro com outro princípio físico de desconexão, preferencialmente mecânico
(reciprocação e/ou rotação da coluna).
c. Por segurança, a desconexão somente poderá ocorrer após os fechamentos das válvulas.
d. O tempo de desconexão (considerando cenário de corte de flexitubo/pressão assistida de
fechamento e desconexão) deverá ocorrer em segundos após recebimento do comando pela
superfície.
e. A desconexão deverá ocorrer sob tensão com ângulos, em qualquer direção, nos ranges mínimos
de 0 a 3° relativos entre as partes inferior e superior da AST.
f. Deverá ser possível reconectar novamente as duas partes da AST de forma que, após a reconexão,
a árvore continue com todas as suas características.
g. Deverá ser possível efetuar no mínimo 2 desconexões e 2 reconexões durante toda utilização da
mesma em uma única descida de coluna.
(VI) Dimensões
a. O diâmetro externo e o comprimento deverão ser tais que permitam o posicionamento da árvore
submarina de teste dentro do BOP da sonda (18 ¾” e 16 3/4”).
b. O diâmetro interno deverá ser de no mínimo 3”.
c. O comprimento da árvore submarina de teste deverá ser tal que haja no mínimo 10cm de distância
de sua conexão inferior à gaveta de tubos de trabalho fechada do BOP e no mínimo 20 cm de
distância de sua conexão superior à gaveta cisalhante de trabalho do BOP.
d. Para efeitos de determinar o comprimento do equipamento, entende-se que devem ser
contabilizados os valores entre conexões. Ao olhar externamente o equipamento, da conexão para
baixo contabiliza-se o comprimento para o equipamento inferior e da conexão para cima
contabiliza-se o comprimento para o equipamento superior.
e. Deverá ser capaz de permitir a comunicação do umbilical com o sub de injeção ou de permitir a
passagem do umbilical pela AST de forma que o umbilical não fique exposto a prensamento do
umbilical entre a AST e o BOP.
(VII) Exigência Mecânica
a. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Isentos Sólidos (8.3(VIII) ) de no mínimo 46 bpm.
b. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Com Sólidos (8.3(IX) ) de no mínimo 30 bpm.
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9.2
LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
9.2.9
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
9.2.9.2 Árvore Submarina de Teste (Subsea Test Tree)
(VIII) Registro de Pressão e Temperatura
a. Deverá ser possível monitorar em tempo real a pressão interna e a temperatura acima da AST.
b. As características e parâmetros operacionais devem levar em conta a tabela abaixo, cujos valores
de referências estão no item 9.3.3.2(I) .
Tabela 9-24 Características e Parâmetros Operacionais dos Registradores para a AST
Característica e Parâmetros
Operacionais
Tipo de Sensor
Taxa de Amostragem
Memória
Faixa Nominal
Erro
Resolução
Repetitividade e
Reprodutibilidade
Estabilidade
Exatidão
Deriva
Histerese

(IX)

Descrição

--Pressão
e
Temperatura
Quantidade
Pressão Absoluta
Temperatura
Pressão Absoluta
Temperatura
Pressão Absoluta
Temperatura
Pressão Absoluta
Temperatura
Pressão / Tempo
Temperatura
/
Tempo
Ver itens individuais.

Unidade
de
Medida
--s
Datasets
Psia
ºF
% F.S.
% F.S.
psi
ºF
PSI
ºF
---

Valor
Mínimo
Quartzo compensado

Máximo
---

15

3.600

600.000
0
80
-------------

---20.000
350
0,5
1
1
0,1
0,1
1

Deverá se manter dentro do “Erro” durante todo o tempo de
uma operação no poço.
Devem manter o valor do “Erro” dentro de seu limite durante todo
o tempo da operação.

Injeção de Produtos Químicos

a. Deve-se ter ponto de injeção de produtos químicos para o interior da coluna de trabalho entre o
mecanismo de fechamento e suas redundâncias e acima dos mecanismos de fechamento.
b. Deverá ser dimensionado de forma que a pressão necessária para injetar 150 litro/h não exceda a
resistência mecânica da AST.
c. Não deverá ter ponto de falha única que venha causar vazamento do interior da coluna para o
anular e vice-versa. Deverá ter válvula unidirecional (“check valve”) ou outros mecanismos
devidamente comprovados que evitarão saída de óleo pela linha de injeção.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Tubo Cisalhável (Shear sub)

Equipamento cuja função é ser cisalhado pela gaveta cisalhante do BOP quando não é possível efetuar
a desconexão da AST.
(I)

Localização

a. Deverá ser conectado na parte superior da AST.
(II)

Dimensões e Resistência Mecânica

a. Não deverá ter alterações de seus diâmetros externo e interno entre as suas conexões de forma a
permitir a utilização de ferramentas de pescaria após retificação em caso de corte do mesmo pela
gaveta cisalhante do BOP.
b. O diâmetro interno deverá ser de no mínimo 3”.
c. Para o conjunto com número de referência de 150 o comprimento do tubo cisalhável deverá ser
tal que seja possível efetuar o corte do mesmo por até duas gavetas cegas cisalhantes e mantendo
um comprimento do ponto de cisalhamento até o topo da AST suficiente para a pescaria conforme
orientações da PETRORBAS.
c.1.
c.2.

Com base na experiência da PETROBRAS, seria necessário um tubo com no mínimo 2,8
metros úteis (considerando o topo da AST até a conexão superior do tubo cisalhável).
Poderão ser utilizados tubos menores caso o BOP não tenha duas gavetas cisalhantes ou a
PETROBRAS dispensa a necessidade de fechamento por ambas gavetas.

d. Para o item avulso de número de referência 170, será determinado pela PETROBRAS os
comprimentos e/ou capacidades reduzidas (para permitir corte pelo BOP) e será informado no
momento da solicitação do recurso.
d.1.

Neste caso as capacidades reduzidas serão conforme a orientação PETROBRAS e não há mais
necessidade de cumprir com a exigência mecânica da categoria.

e. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Isentos Sólidos (8.3(VIII) ) de no mínimo 46 bpm.
f. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Com Sólidos (8.3(IX) ) de no mínimo 30 bpm.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Junta Lisa (Slick joints)

Equipamento da coluna de trabalho cuja função é ter o fechamento com vedação da gaveta de tubos
do BOP.
(I)

Localização

a. Deverá ser conectado na parte inferior da AST.
(II)

Dimensões

a. Seu diâmetro externo deverá ser compatível com o range de fechamento das gavetas de tubos do
BOP. Conforme o histórico da PETROBRAS, os mais comuns (e que serão referência para a auditoria
de recursos) são fechamento em tubos com OD de 5”; 5 ½” e 5 7/8”.
b. Deverá ser capaz de permitir a comunicação do umbilical de injeção com o sub de injeção ou de
permitir a passagem do umbilical por ele sem comprometer nenhuma de suas demais
especificações.
c. O diâmetro interno deverá ser de no mínimo 3”.
d. O comprimento da junta lisa deverá ser tal que seja possível efetuar o fechamento no mesmo por
no mínimo duas gavetas de tubos.
d.1.
d.2.
d.3.
(III)

Com base na experiência da PETROBRAS, seria necessário um tubo com 3,0 metros úteis
(considerando o topo da conexão superior da junta lisa até a base da AST) e este servirá de
referência para auditorias de recursos.
Para a operação, poderá ser utilizado tubos menores caso a PETROBRAS dispense a
necessidade de fechamento por ambas gavetas.
A PETROBRAS aceitará também juntas lisas “modulares”, desde que as conexões fiquem no
mínimo 10 cm afastados do topo e base das gavetas de tubos.

Exigência Mecânica

a. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Isentos Sólidos (8.3(VIII) ) de no mínimo 46 bpm.
b. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Com Sólidos (8.3(IX) ) de no mínimo 30 bpm.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Flutted Hanger (FH)

Equipamento necessário para evitar a queda da coluna de trabalho quando houver a desconexão da
AST ou corte do tubo cisalhável. O mesmo manterá a coluna de trabalho suspensa apoiando-se nas
buchas de desgaste, suspensores ou dispositivos de travamento (“lock-down”) de revestimento
presentes na cabeça do poço ou base adaptadora de produção (BAP). Suas características estão a
seguir.
(I)

Dimensões e Localização

a. O diâmetro externo deverá ser de tal forma que seja possível o posicionar o flutted hanger dentro
de equipamentos presentes na cabeça do poço (ex. bucha de desgaste; suspensor de revestimento;
“lock down bushing”; etc) utilizada para os revestimentos citados neste anexo.
b. Para o conjunto com número de referência de 150 deverá ter também um perfil compatível com
os equipamentos presentes na cabeça do poço (ex. bucha de desgaste; suspensor de revestimento;
“lock down bushing”; etc) de forma que quando o flutted hanger estiver apoiado / assentado
nestes equipamentos, o peso da coluna seja distribuído dentro dos limites da bucha de desgaste
ou outro equipamento presente na cabeça do poço.
b.1.

A PETROBRAS irá informar no início do contrato os modelos mais comuns a serem utilizados,
assim como seus desenhos geométricos, de forma a permitir a CONTRATADA a adequar, se
necessário, seu flutted hanger. A CONTRATADA deverá comprovar o atendimento a estes
modelos mais comuns na auditoria de recursos.

c. Para o conjunto com número de referência 180 deverá ter também um perfil compatível com os
equipamentos presentes na cabeça do poço conforme outros desenhos sem ser aqueles informados
inicialmente (item I.b.1) e serão providenciados no momento da solicitação.
d. O flutted hanger deverá ser capaz de permitir, quando aplicável, a comunicação do umbilical de
injeção com o sub de injeção ou de permitir a passagem do umbilical por ele sem comprometer
nenhuma de suas demais especificações (normalmente atingível com passagem pelo corpo do
flutted hanger).
(II)

Resistência Mecânica

a. Deverá ser de tal forma que o equipamento apoiado na bucha de desgaste suporte trações,
compressões e pressões conforme determinadas neste anexo.
(III)

Ajuste de Posição

a. Deverá estar conectado a um mandril ajustável, ou equivalente, ou outros mecanismos, para
permitir o ajuste da posição relativa do flutted hanger à árvore submarina de teste de forma a
permitir que, com o flutted hanger apoiado na bucha de desgaste, a posição da árvore submarina
de teste possa ser ajustada para ficar entre a gaveta de tubos de trabalho do BOP e a gaveta
cisalhante de trabalho do BOP, ambos com no mínimo 10cm de margem e conforme planejamento
do “space-out”.
b. Em casos de desconexões da AST ou corte do shear sub, assim como durante a manobra da coluna,
não poderá haver movimento relativo do mandril ajustável com o flutted hanger, ou seja, deverá
ter mecanismo de TRAVA do flutted hanger no mandril ajustável.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Mandril Ajustável (“Ajustable Mandril”)

Equipamento localizado na coluna de trabalho, no qual está acoplado com o Flutted Hanger onde
permite o ajuste milimétrico do FH na coluna para realizar o “space out” correto do conjunto da
AST. Suas características estão a seguir.
(I)

Dimensões e Localização

a. O diâmetro externo poderá ser maior para comportar rosca (mecanismo mais comum de ser
utilizado) ou outro mecanismo para fazer o acoplamento com o Flutted Hanger.
b. A rosca ou outro mecanismo deverá ser tal que permita o posicionamento milimétrico do flutted
hanger na coluna.
c. O diâmetro interno deverá ser de no mínimo 3”.
(II)

Resistência Mecânica

a. Deverá ser de tal forma que a rosca suporte todo o peso da coluna assim como suportar todas as
trações, compressões e pressões conforme determinadas neste anexo.
b. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Isentos Sólidos (8.3(VIII) ) de no mínimo 46 bpm.
c. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Com Sólidos (8.3(IX) ) de no mínimo 30 bpm.
(III)

Ajuste de Posição

a. Deverá permitir que ajuste do flutted hanger de forma que quando este estiver apoiado no
equipamento presente na cabeça do poço, a posição da árvore submarina de teste esteja entre a
gaveta de tubos de trabalho do BOP e a gaveta cisalhante de trabalho do BOP, ambos com no
mínimo 10cm de margem e conforme planejamento do “space-out”.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Ferramenta de Pescaria

Equipamento necessário para efetuar a recuperação da coluna de trabalho quando houver a
desconexão da AST ou corte do tubo cisalhável.
(I)

Dimensões

a. O diâmetro externo deverá ser de tal forma que seja possível posicionar a ferramenta de pescaria
dentro do BOP da sonda (18 ¾” e 16 3/4”).
b. O diâmetro interno deverá ser de no mínimo 3”.
(II)

Garras

a. A ferramenta de pescaria deverá ter garras compatíveis com o tubo cisalhável e/ou com a árvore
submarina de teste.
b. A interferência entre a garra e a coluna deverá ser de tal forma que atenda às exigências de tração
necessária para permitir a pescaria da coluna de trabalho.
(III)

Circulação

a. A ferramenta deverá permitir fluxo de fluidos (definidos em Operações Exigidas, item 10.1.2) por
circulação direta em uma vazão de no mínimo 2 bpm.
(IV) Desconexão
a. Deverá ser de tal forma que permita efetuar a desconexão pelo método secundário da AST
(9.2.9.2(V) b).
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Válvula Retainer (“Retainer Valve”)

Equipamento que se destina a efetuar múltiplas aberturas e fechamentos remotos (comandos
enviados da superfície), responsável por conter de forma segura os fluidos da formação na Landing
String, cuja características estão a seguir.
(I)

Mecanismo de abertura e fechamento (“Válvula”)

a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de fechar o interior do equipamento completamente e de
forma estanque (denominado “válvula”), mantendo-se desta forma até a sua abertura, e funções
conforme descritas nos itens a seguir.
b. Deverá ser do tipo fail safe-close de forma que a abertura da válvula deverá ocorrer apenas ao
aplicar pressão hidráulica e ao retirar esta pressão, a válvula irá fechar.
b.1.

Deverá ser de forma que havendo ruptura do umbilical de comando, a válvula irá fechar
automaticamente também.

c. Deverá ser possível efetuar no mínimo 2 aberturas e 2 fechamentos durante toda utilização da
mesma em uma única descida de coluna.
c.1.

(II)

Não são contabilizadas nesse quantitativo caso haja dependência de atuação com outros
recursos assim como aberturas e fechamentos que forem necessários devido à falha de
equipamentos da CONTRATADA. Estes quantitativos adicionais deverão ser contabilizados
pela CONTRATADA de forma a garantir a necessidade acima.

Acionamento do Mecanismo de abertura e fechamento

a. O acionamento do mecanismo de fechamento e abertura deverá ser feito de forma remota, através
do sistema de controle na superfície.
b. O acionamento primário não poderá depender de movimentação e rotação da coluna, assim como
variações ou comandos por pressão anular coluna de trabalho x revestimento.
c. O acionamento deverá ser de forma independente dos demais equipamentos na coluna de
trabalho, exceto quando em conjunto com a função de desconexão da AST.
d. O mecanismo de acionamento não deverá ter ponto de falha única que venha causar vazamento
do interior da coluna para o anular e vice-versa.
(III)

Condições de Fechamento e Abertura

a. Além da exigência mecânica de diferencial de pressão (8.3(I) e 8.3(II) ) e absoluta (8.3(III) ), a
válvula também deverá ter a mesma resistência de sua categoria (Tabela 9-3) à pressão diferencial
e absoluta de trabalho nos sentidos de cima para baixo pelo interior da coluna quando a retainer
valve estiver fechada.
b. Deverá ser possível passagem de fluidos de baixo para cima de forma a permitir a remoção do
fluido do interior da coluna através da diferença hidrostática e/ou, posteriormente, por circulação
reversa.
b.1.

A válvula também deverá permitir a passagem de fluidos de baixo para cima mesmo nas
condições mais críticas.

c. Testar a coluna à critério exclusivo PETROBRAS e em caso de utilização para esta finalidade, após
o término dos testes de estanqueidade, o equipamento deverá continuar atendendo à todas as
características definidas nesta seção.
c.1.

Caso a AST tenha esta função de testar a coluna, a retainer não precisa ter essa função.

d. Quando aberta, a válvula deverá estar de acordo com todas as exigências dimensionais, ou seja,
tubular respeitando o drift e diâmetro interno conforme descrição no item 8.4 e sua categoria.
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(IV) Dimensões
a. O diâmetro externo e comprimento deverá ser tal que permita posicionar a válvula dentro do BOP
da sonda (18 ¾” e 16 3/4”).
b. O diâmetro interno deverá ser de no mínimo 3”.
(V)

Exigência Mecânica

a. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Isentos Sólidos (8.3(VIII) ) de no mínimo 46 bpm.
b. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Com Sólidos (8.3(IX) ) de no mínimo 30 bpm.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Umbilical de Transmissão de Comandos (Subsea)

Equipamento responsável em transmitir comandos, da superfície remotamente para realizar as
aberturas e fechamentos das válvulas e transmissão dos dados de pressão e temperatura, conforme
especificado para o conjunto de equipamentos de segurança.
(I)

Proteção

a. O equipamento deverá ser composto de material resistente ou ter os acessórios necessários (ex.
centralizadores; revestimento armado; etc) de forma a resistir a arrastos e batidas entre a coluna
de produção e os equipamentos da sonda (ex. Riser; junta telescópica do Riser; Diverter; etc.).
b. O umbilical deverá ser instalado na coluna de trabalho através de fixadores na coluna tipo
“braçadeiras” (“clamps”) ou conectados como um componente da coluna de trabalho.
b.1.
b.2.
b.3.
b.4.

b.5.

Os fixadores deverão firmar o equipamento na tubulação de forma a evitar quedas ou danos
ao equipamento de transmissão (assim como danos e quedas do próprio “clamp”) durante
as manobras de descida e retirada no poço.
Os “clamps” não são isentos da exigência de pescável conforme 8.5 Pescaria.
Os fixadores devem ser compatíveis com os equipamentos de manobra de coluna de forma
a não causar atrasos na descida ou retirada da coluna.
Alternativamente deverão ser disponibilizadas outra forma de fixação, como cordas e fitas
adesivas, no entanto só poderão ser utilizados com a concordância da PETROBRAS, sem que
isso exima a CONTRATADA da responsabilidade por atrasos, falhas e/ou danos relativos ao
umbilical tampouco disponibilizar os fixadores tipo “ clamps” como insumos do serviço.
Os fixadores deverão ser compatíveis com as tubulações (9.2.13) desta especificação
técnica.

c. A fixação do cabo e dos centralizados à coluna de trabalho deverá ser realizada de forma a
respeitar o item 8.2.1 Manobra.
d. A fixação do cabo e centralizadores deverá ser compatível, de tal forma que não impacte a fixação
e centralização dos outros cabos e/ou umbilicais externos na coluna de trabalho, quando estes
existirem.
(II)

Fixação e Manobra

a. O umbilical deverá vir acompanhado de dispositivos, equipamentos e acessórios complementares
para facilitar a fixação na coluna e para agilizar a velocidade de manobra com o (s) umbilical (is),
tais como:
• Polias compatíveis com os catlines da plataforma;
• Umbilicais armazenados em carretel;
• Guincho mecânico para controle do recolhimento ou liberação do (s) umbilical (is).

(III)

Dimensões
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O diâmetro externo do umbilical deve ser compatível com os equipamentos de manobra (cunha e
bucha da mesa rotativa).
a. O umbilical deverá ser contínuo, conectando o conjunto da AST até a superfície. Para o item do
conjunto (número de referência 150), será necessário Lâmina de Água de 3.000 metros.
a.1.

Para determinar os comprimentos finais dos umbilicais, deverá ser somado as LDA
estipuladas nos itens acima a altura da mesa rotativa (“air gap”) e mais um excesso para
posicionamento do carretel do cabo.

b. O umbilical deverá ser contínuo, conectando o conjunto da AST até a superfície. Para o item avulso
(número de referência 160) será necessário Lâmina de Água de 3.600 metros.
b.1.

Para determinar oscomprimento dos umbilicais, deverá ser somado as LDA estipuladas nos
itens acima a altura da mesa rotativa (“air gap”) e mais um excesso para posicionamento
do carretel do cabo.

(IV) Transmissão De Comandos
a. O equipamento deverá se comunicar com as válvulas conectadas e/ou módulo eletro-hidráulico
(quando este estiver presente) na coluna de trabalho e com o painel de controle de forma a
transmitir para cada válvula os comandos de acionamento do mecanismo de abertura e
fechamento de forma individual e independente.
b. O acionamento da Válvula Retainer pode ser em conjunto ao acionamento da desconexão da Árvore
Submarina de Teste.
c. O tempo entre o acionamento do comando na superfície e do recebimento do mesmo na válvula
que se deseja atuar deverá estar de acordo com o item 0 (atentar para os tempos com e sem
módulo eletro-hidráulico).
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Equipamento de Transmissão de Dados (P&T AST)

Equipamento com função similar ao Equipamento de Transmissão (Secundário), porém que transmita
os dados de Pressão e Temperatura da AST até a superfície, cujas características estão descritas a
seguir.
(I)

Proteção

a. O equipamento deverá ser composto de material resistente ou ter os acessórios necessários (ex.
centralizadores; revestimento armado; etc) de forma a resistir a arrastos e batidas entre a coluna
de produção e os equipamentos da sonda (ex. Riser; junta telescópica do Riser; Diverter; etc.).
b. O cabo deverá ser instalado na coluna de trabalho através de fixadores na coluna tipo
“braçadeiras” (“clamps”) ou conectados como um componente da coluna de trabalho.
b.1.
b.2.
b.3.

b.4.

No caso de se utilizar fixadores na coluna, estes deverão firmar o equipamento na tubulação
de forma a evitar quedas ou danos ao equipamento de transmissão (assim como do próprio
“clamp”) durante as manobras de descida e retirada no poço.
Os “clamps” não são isentos da exigência de pescável conforme 8.5 Pescaria.
Alternativamente deverão ser disponibilizadas outra forma de fixação, como cordas e fitas
adesivas, no entanto só poderão ser utilizados com a concordância da PETROBRAS, sem que
isso exima a CONTRATADA da responsabilidade por atrasos, falhas e/ou danos relativos ao
umbilical tampouco disponibilizar os fixadores tipo “ clamps” como insumos do serviço.
Os fixadores deverão ser compatíveis com as tubulações (9.2.13) desta especificação
técnica.

c. A fixação do cabo e dos centralizados à coluna de trabalho deverá ser realizada de forma a
respeitar o item 8.2.1 Manobra.
d. A fixação do cabo e centralizadores deverá ser compatível, de tal forma que não impacte a fixação
e centralização dos outros cabos e/ou umbilicais externos na coluna de trabalho, quando estes
existirem.
(II)

Dimensões e Localização

a. O equipamento deverá conectar na AST e/ou módulo eletro-hidráulico (quando este estiver
presente) de forma a ter comunicação com os registradores de pressão e temperatura. Deverá ser
preferencialmente parte integrante do umbilical de transmissão de comandos.
b. O cabo elétrico ou umbilical deverá ser contínuo, conectando os registradores até a superfície
conforme o limite estabelecido em 8.2.14 Lâmina de Água (ver item a.4).
b.1.

(III)

Para determinar os comprimentos dos umbilicais, deverá ser somado as LDA estipuladas nos
itens acima a altura da mesa rotativa (“air gap”) e mais um excesso para posicionamento
do carretel do cabo.

Fixação e Manobra

a. O cabo deverá vir acompanhado de dispositivos, equipamentos e acessórios complementares para
facilitar a fixação na coluna e para agilizar a velocidade de manobra com o (s) umbilical (is), tais
como:
• Polias compatíveis com os catlines da plataforma;
• Umbilicais armazenados em carretel;
• Guincho mecânico para controle do recolhimento ou liberação do (s) umbilical (is).

(IV) Taxa de Transmissão
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a. A taxa de transmissão é definida como o intervalo de tempo entre o recebimento de um Dataset
na superfície para o próximo Dataset.
b. O equipamento deverá taxa de transmissão média de no mínimo 4 datasets por minuto.
c. A taxa de transmissão deverá ser mantida no valor determinado durante todas as operações
determinadas
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Umbilical de Injeção (Subsea)

Equipamento responsável em permitir a injeção, da superfície até as válvulas da AST, de produtos
químicos (sem contaminação de outros fluidos), conforme especificado.
(I)

Proteção

a. O equipamento deverá ser composto de material resistente ou ter os acessórios necessários (ex.
centralizadores; revestimento armado; etc) de forma a resistir a arrastos e batidas entre a coluna
de produção e os equipamentos da sonda (ex. Riser; junta telescópica do Riser; Diverter; etc.).
b. O equipamento deverá ser instalado na coluna de trabalho através de fixadores na coluna tipo
“braçadeiras” (“clamps”) ou conectados como um componente da coluna de trabalho.
b.1.
b.2.
b.3.

b.4.

No caso de se utilizar fixadores na coluna, estes deverão firmar o equipamento na tubulação
de forma a evitar quedas ou danos ao equipamento de transmissão (assim como do próprio
“clamp”) durante as manobras de descida e retirada no poço.
Os “clamps” não são isentos da exigência de pescável conforme 8.5 Pescaria.
Alternativamente deverão ser disponibilizadas outra forma de fixação, como cordas e fitas
adesivas, no entanto só poderão ser utilizados com a concordância da PETROBRAS, sem que
isso exima a CONTRATADA da responsabilidade por atrasos, falhas e/ou danos relativos ao
umbilical tampouco disponibilizar os fixadores tipo “ clamps” como insumos do serviço.
Os fixadores deverão ser compatíveis com as tubulações (9.2.13) desta especificação
técnica.

c. A fixação do cabo e dos centralizados à coluna de trabalho deverá ser realizada de forma a
respeitar o item 8.2.1 Manobra.
d. A fixação do cabo e centralizadores deverá ser compatível, de tal forma que não impacte a fixação
e centralização dos outros cabos e/ou umbilicais externos na coluna de trabalho, quando estes
existirem.
(II)

Fixação e Manobra

a. O umbilical deverá vir acompanhado de dispositivos, equipamentos e acessórios complementares
para facilitar a fixação na coluna e para agilizar a velocidade de manobra com o (s) umbilical (is),
tais como:
• Polias compatíveis com os catlines da plataforma;
• Umbilicais armazenados em carretel;
• Guincho mecânico para controle do recolhimento ou liberação do (s) umbilical (is).
(III)

Dimensões e Localização

a. O equipamento deverá conectar na AST de forma a permitir a injeção na AST.
b. Deverá ser preferencialmente parte integrante do umbilical de transmissão de comandos.
c. O umbilical deverá ser contínuo, conectando a AST até a superfície conforme o limite estabelecido
em 8.2.14 Lâmina de Água (ver item a.4).
c.1.

Para determinar os comprimentos dos umbilicais, deverá ser somado as LDA estipuladas nos
itens acima a altura da mesa rotativa (“air gap”) e mais um excesso para posicionamento
do carretel do cabo.

(IV) Injeção de Produtos Químicos
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a. O equipamento deverá se conectar com a AST conectadas na coluna de trabalho de forma a
permitir a injeção individual e independente para cada válvula com pontos de injeção.
b. Deverá permitir injeção de produtos químicos.
b.1.
b.2.

Para referência, deverá permitir bombeio de 150 litros/h de água e cuja perda de carga não
ultrapasse o limite da bomba de injeção (fornecida através desta especificação técnica)
considerando uma contra-pressão na AST de 5000 psi.
Deverá ser apresentado memorial de calculo das perdas de carga x curva de demanda da
bomba na auditoria de recursos.

c. A pressão de trabalho do umbilical deverá ser compatível com a AST, isto é, 20.000 psi de pressão
absoluta e 15.000 psi de pressão diferencial interna.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Painel de Controle (Subsea)

Equipamento responsável em controlar, da superfície, remotamente as aberturas / fechamentos das
válvulas e monitoramento das pressões / temperaturas, ambos através do equipamento de
transmissão de comando e dados. Controlar e permitir, também, a injeção de produtos químicos
através do equipamento de injeção conforme especificado.
(I)

Injeção de Produtos Químicos

a. Deve-se ter sensores de vazão e pressão para monitoração constante da injeção de produtos
químicos.
b. Deverá ter classe de pressão compatível com a bomba de injeção assim como das necessidades de
envio de comandos para o conjunto de segurança.
(II)

Taxa de Leitura

a. Este equipamento não deverá ter taxas de leituras inferiores à capacidade do registrador.
b. Este equipamento não deverá ter taxas de transmissão inferiores à capacidade do sistema de
transmissão.
c. Deverá ser capaz de efetuar a leitura e configuração dos registradores de pressão e temperatura
da árvore.
(III)

Comandos

a. Deverá ser capaz de enviar comandos para qualquer válvula de forma independente e individual
para abertura, fechamento e desconexão.
(IV) Gestão da Informação
a. Equipamento deverá ser capaz de armazenar os registros de todos e quaisquer comandos enviados
/ recebidos e dos dados (pressão e temperatura da AST; vazão e pressão de injeção) recebidas,
com data e hora.
b. Deverá ser capaz de se comunicar e transmitir os dados para a cabine de aquisição de dados
(quando houver).
c. Deverá ter um monitor local para leitura das informações nele armazenado e um monitor auxiliar
para ser visto dentro da cabine do sondador (quando este possuir pressão positiva) conforme
orientações da PETROBRAS.
d. Deverá ser possível gerar gráficos e exportar as informações em formato. Asc, .txt, .pdf, etc.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Cesta de Coleta (“Junk Basket”)

Equipamento dedicado a recuperar quaisquer detritos que possam cair pela mesa rotativa de forma
a evitar que possam prejudicar os funcionamentos dos equipamentos de teste, principalmente a
reconexão da AST. Suas características estão a seguir.
(I)

Dimensões

a. O diâmetro externo deverá ser de tal forma que seja possível posicionar a ferramenta de pescaria
dentro do BOP da sonda (18 ¾” e 16 3/4”).
b. O diâmetro interno deverá ser de no mínimo 3”.
c. Deverá ter externamente ao corpo uma “cesta metálica” para reter objetos e detritos que possam
afetar as funções das ferramentas (principalmente as de desconexão e reconexão).
d. A ferramenta deverá permitir fluxo de fluidos (definidos em Operações Exigidas, item 10.1.2) por
circulação pelo anular sem restrições.
(II)

Exigência Mecânica

a. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Isentos Sólidos (8.3(VIII) ) de no mínimo 46 bpm.
b. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Com Sólidos (8.3(IX) ) de no mínimo 30 bpm.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Módulo Comando Eletro-Hidráulico e Acumuladores

Módulo responsável por converter os comandos elétricos enviados da superfície até o fundo em
comandos e força hidráulica para a seção de válvulas e desconexão-reconexão da AST. Item avulso
cujo item de número de referência 190 e cujas características encontram-se a seguir.
a. O acionamento do mecanismo de fechamento e abertura e desconexão e reconexão deve ser feito
no módulo de interface humana (HMI). Pelo menos dois módulos idênticos devem estar disponíveis
e operacionais na sonda durante a execução de um teste.
a.1.

Deverá ter interface com o Painel de Controle.

b. Deverá ter acumuladores de pressão de fundo com volume suficiente para atuar 1,1 vezes todas
as funções da árvore (as funções são: fechamento de ambas as válvulas com corte de flexitubo e
desconectar).
c. O módulo em conjunto com os demais equipamentos do conjunto de equipamentos de segurança
deve permitir o recarregamento dos Acumuladores de Pressão de Fundo, sem limitação prévia de
volume a ser recarregado ou de número de recarregamentos.
d. O sistema de controle eletro-hidraulico deve possuir um painel indicando o estado de cada válvula
da AST e da Retainer, se aberta ou fechada. Também deve permitir o monitoramento individual
da pressão de fundo e da vazão de fluido nas linhas de controle e no Acumulador de Pressão de
Fundo, em tempo real. Além disso, deve registrar estas informações obtidas ao longo do tempo,
para posterior consulta.
e. O sistema deverá ter redundância elétrica da HMI até o módulo de comando hidráulico. Comandos
enviados em um HMI deve necessariamente percorrer o caminho de comando dos demais HMI e o
umbilical deve ter duas vias de comando elétrico.
f. Todos os comandos devem ter via hidráulica própria para comunicação entre o módulo de comando
eletro-hidráulico e árvore, sem passar por manifold.
g. O sistema eletro-hidráulico deve estar programado para fechar a válvula Retainer em caso de
corte do Shear Sub.
h. No caso de atuação de fechamento das válvulas, seja por comando da superfície ou perda de
pressão na linha hidráulica, o módulo deverá ser configurável de forma a permitir que a válvula
superior da AST e a válvula Retainer possuam um atraso nas suas atuações com relação ao tempo
de resposta da válvula inferior da AST, para permitir a retirada de um eventual cabo ou Flexitubo
da frente das mesmas, após um corte. Esse atraso deve poder ser configurado pelo operador
conforme orientações da PETROBRAS.
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9.2
LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
9.2.10. Conjunto de Equipamentos de Segurança (Superície) (“Lubricator + RSM Assembly”)
Conjunto de equipamentos para fechamento remoto do interior da coluna de trabalho, garantindo
assim a estanqueidade e contenção dos fluidos da formação, permitindo montagens de BHA de arame,
FT ou perfilagem. Os equipamentos que compõe o conjunto assim como suas características
específicas estão a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-25 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de
Equipamentos de Segurança (Superície) (“Lubricator + RSM Assembly”).
NÚMERO DE
REFERÊNCIA

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Descrição

Quantidade

Válvula lubrificadora (Lubricator
2*
Valve)
9.2.10.3
Riser Sealing Mandrel (RSM)
1
Conjunto de Equipamentos de
200
Umbilical de Transmissão de
Segurança (Superície
9.2.10.4
2*
Comandos (Lubricator)
9.2.10.5
Umbilical de Injeção (Lubricator)
2*
9.2.10.6
Painel de Controle (Lubricator)
2*
* Conforme descrito no item específico, caso a válvula possua redundâncias poderá ser fornecidas uma única válvulas lubrificadora, e
seus equipamentos acessórios mediante aprovação da PETROBRAS.
9.2.10.2

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.2.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:

Tabela 9-26 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe o
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Superície) (“Lubricator + RSM Assembly”).
Equipamento
Número de
referência

Referência

Categorias
Descrição

PROF

EMD

Características Específicas
Referências

Descrição

Válvula lubrificadora (Lubricator
9.2.10.2
Todas as características
Valve)
Superfície AD*
9.2.10.3
Riser Sealing Mandrel (RSM)
9.2.10.3
Todas as características
200
Umbilical de Transmissão de
9.2.10.4
Todas as características
9.2.10.4
Comandos (Lubricator)
Nulo
9.2.10.5
Umbilical de Injeção (Lubricator)
9.2.10.5
Todas as características
9.2.10.6
Painel de Controle (Lubricator)
9.2.10.6
Todas as características
* Apesar de ser especificado como categoria de AD, note que TODOS os componentes da coluna de trabalho possuem características
específicas de ID mínimo de 3” e alguns com características específicas com OD maiores.
9.2.10.2
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Superície) (“Lubricator + RSM Assembly”)
Válvula lubrificadora (Lubricator Valve)

Equipamento que se destina a efetuar múltiplas aberturas e fechamentos remotos (comandos
enviados da superfície) responsável em efetuar o fechamento do poço, contendo de forma segura os
fluidos da formação, cuja características estão a seguir.
(I)

Mecanismo de abertura e fechamento (“Válvula”)

a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de fechar o interior do equipamento completamente e de
forma estanque (denominado “válvula”), mantendo-se desta forma até a sua abertura, e funções
conforme descritas nos itens a seguir.
b. Deverá ser do tipo “fail safe as is” de forma que deverá ter uma linha de comando para abrir e
uma para fechar tal que, ao perder comunicação com a válvula, a mesma não alterará seu estado.
c. O mecanismo de fechamento poderá ter uma redundância (duas válvulas), onde neste caso não
será necessário o fornecimento de duas válvulas lubrificadoras por conjunto.
(II)

Acionamento do Mecanismo de abertura e fechamento

a. O acionamento do mecanismo de fechamento e abertura deverá ser feito de forma remota, através
do sistema de controle na superfície.
b. O acionamento primário não poderá depender de movimentação e rotação da coluna, assim como
variações ou comandos por pressão anular coluna de trabalho x revestimento.
c. O acionamento deverá ser de forma independente dos demais equipamentos na coluna de
trabalho.
d. O mecanismo de acionamento não deverá ter ponto de falha única que venha causar vazamento
do interior da coluna para o anular e vice-versa.
(III)

Condições de Fechamento e Abertura

a. Além da exigência mecânica de diferencial de pressão (8.3(I) e 8.3(II) ) e absoluta (8.3(III) ), a
válvula também deverá ter a mesma resistência de sua categoria (Tabela 9-3) à pressão diferencial
e absoluta de trabalho nos sentidos de baixo para cima e vice-versa pelo interior da coluna quando
a válvula estiver fechada.
b. Deverá ser possível bombear fluidos de cima para baixo (pump through) de forma a permitir
amortecimento do poço através de bull heading, com fluidos definidos e com vazões compatíveis.
b.1.
b.2.

Deverá permitir bombeio para amortecimento do poço com vazões de pelo menos 5 bpm.
A válvula lubricadora também deverá permitir o pump through mesmo nas condições mais
críticas, após reconectar, caso tenha sido desconectada, sem que seja comprometido o
atendimento das demais características definidas para a válvula lubricadora.

c. Quando aberta, a válvula deverá estar de acordo com todas as exigências dimensionais, ou seja,
tubular respeitando o drift e diâmetro interno conforme descrição no item 8.4 e sua categoria.
d. Não deverá haver limite na quantidade de aberturas e fechamentos da válvula durante toda sua
utilização na mesma fase.
e. A válvula deverá permitir realizar testes de pressão contra si mesma dos equipamentos de pressão
de FT, arame, perfilagem, instaladas acima da cabeça de teste.
e.1.

Neste caso, a válvula deverá ter opções de desabilitar a função “pump through” para
permitir o teste de pressão.

(IV) Injeção de Produtos Químicos
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a. Deve-se ter ponto de injeção de produtos químicos para o interior da coluna de trabalho acima do
mecanismo de fechamento (válvula) para cada lubricator do conjunto.
b. No caso de utilizar uma lubricator com duas válvulas (redundância), deverá ter um ponto de
injeção entre as válvulas e acima dos mecanismos de fechamento superior.
c. Deverá ser dimensionado de forma que a pressão necessária para injetar 400litro/h não exceda a
resistência mecânica da válvula.
d. Não deverá ter ponto de falha única que venha causar vazamento do interior da coluna para o
anular e vice-versa. Deverá ter válvula unidirecional (“check valve”) ou outros mecanismos
devidamente comprovados que evitarão saída de óleo pela linha de injeção.
(V)

Dimensões

a. O diâmetro externo e comprimento deverá ser tal que permita posicionar a válvula dentro do BOP
da sonda (18 ¾” e 16 3/4”).
b. O diâmetro interno deverá ser de no mínimo 3”.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Superície) (“Lubricator + RSM Assembly”)
Riser Sealing Mandrel (RSM)

Equipamento para permitir o fechamento do Diverter da sonda com vedação sem danos, quando
houver, do sistema de controle da AST/Retainer/lubricator, umbilicais de injeção e cabo elétrico do
sistema wireless.
(I)

Dimensões e Proteção

a. Deverá acomodar os cabos (elétricos, hidráulicos ou compostos) dos equipamentos que compõe a
coluna de trabalho, sem impactar na exigência de diâmetro interno.
b. Deverá permitir o fechamento do Diverter da sonda sem danificar os cabos acomodados com
vedação.
c. Deverá proteger os cabos acomodados no RSM considerando que se está em uma unidade marítima,
ou seja, sujeito a alterações relativas da coluna com a mesa rotativa devido ao efeito de maré e
de “heave”. Com base no histórico da PETROBRAS os seguintes parâmetros abrangem a maior parte
das operações: variações de até 2 m de maré e de até 3 metros de heave (dupla amplitude).
c.1.
c.2.
c.3.

Desta forma, 8 metros úteis de cabos protegidos entendem-se ser suficiente (considerando
variações de 4 metros para baixo e 4 metros para cima).
Outros valores poderão vir a ser necessários e a CONTRATADA terá 90 dias para adequação.
A adequação deverá ser apresentada e aprovada pela PETROBRAS.

d. As proteções deverão ser de fácil montagem na sonda (ex. evitar man rider ou uso de escadas;
depender de ferramentas portáteis; etc).
e. O diâmetro interno deverá ser de no mínimo 3”.
f. Quando houver restrições (ex. não tiver altura suficiente da “catarina”) que não seja possível
acunhar abaixo do RSM para rotacionar a coluna (ex. para assentamento do packer), a
CONTRATADA deverá fornecer RSM adequado para acunhamento ou outra alternativa técnica,
ambos sem ônus para a PETROBRAS, de forma a permitir a operação.
f.1.
f.2.
f.3.
f.4.

No caso da alternativa técnica, esta tem que ser aprovada pela PETROBRAS.
No caso do fornecimento do RSM adequado para acunhamento, este deverá atender a todos
os requisitos desta seção.
Qualquer uma das soluções terá prazo de 90 dias para estarem disponíveis.
A PETROBRAS poderá alterar o prazo conforme sua necessidade que será analisada poço a
poço.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Superície) (“Lubricator + RSM Assembly”)
Umbilical de Transmissão de Comandos (Lubricator)

Equipamento responsável em transmitir comandos, da superfície remotamente para realizar as
aberturas e fechamentos das válvulas, conforme especificado para o conjunto de equipamentos de
segurança.
(I)

Proteção

a. O equipamento deverá ser composto de material resistente ou ter os acessórios necessários (ex.
centralizadores; revestimento armado; etc) de forma a resistir a arrastos e batidas entre a coluna
de produção e os equipamentos da sonda (ex. Riser; junta telescópica do Riser; Diverter; etc.).
b. O umbilical deverá ser instalado na coluna de trabalho através de fixadores na coluna tipo
“braçadeiras” (“clamps”) ou conectados como um componente da coluna de trabalho.
b.1.
b.2.
b.3.

b.4.

No caso de se utilizar fixadores na coluna, estes deverão firmar o equipamento na tubulação
de forma a evitar quedas ou danos ao equipamento de transmissão (assim como do próprio
“clamp”) durante as manobras de descida e retirada no poço.
Os “clamps” não são isentos da exigência de pescável conforme 8.5 Pescaria.
Alternativamente, mediante aprovação da Petrobras, poderá ser utilizado outros métodos
para fixação do umbilical, sem que isso exima a CONTRATADA da responsabilidade por
atrasos, falhas e/ou danos relativos ao umbilical tampouco dispinibilizar os fixadores tipo “
clamps” como insumos do serviço.
Os fixadores deverão ser compatíveis com as tubulações (9.2.13) desta especificação técnica
e de DP (Drillpipe) com OD de 5 ½” e 5 7/8”.

c. A fixação do cabo e dos centralizados à coluna de trabalho deverá ser realizada de forma a
respeitar o item 8.2.1 Manobra.
d. A fixação do cabo e centralizadores deverá ser compatível, de tal forma que não impacte a fixação
e centralização dos outros cabos e/ou umbilicais externos na coluna de trabalho, quando estes
existirem.
(II)

Fixação e Manobra

a. O equipamento deverá vir acompanhado de equipamentos e acessórios complementares para
facilitar a fixação na coluna e para agilizar a velocidade de manobra com o (s) umbilical (is), tais
como, porém, não restritas a:
•
•
•
•

(III)

Polias compatíveis com os catlines da plataforma;
Umbilicais armazenados em carreteis;
Guincho mecânico para controle do recolhimento ou liberação do (s) umbilical (is);
Equipamento para facilitar a centralização do umbilical na coluna (tipo AutoClamp).

Dimensões
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O diâmetro externo do umbilical deve ser compatível com os equipamentos de manobra (cunha e
bucha da mesa rotativa).
a. O umbilical deverá ser contínuo, conectando o conjunto da Lubricator até a superfície.
a.1.
a.2.
a.3.

Para efeitos de auditoria de recursos e necessidades operacionais, deve-se ter inicialmente
um carretel para posicionar a válvula no mínimo 50 metros abaixo da mesa rotativa.
Para determinar o comprimento do umbilical, deverá ser somado aos 50 metros nos itens
acima a altura da mesa rotativa (“air gap”) e mais um excesso para posicionamento do
carretel.
Deverá ser apresentado 2 (dois) carreteis, um para cada válvula lubrificadora. Poderá ser
aceito menos caso seja apresentada e aprovada pela PETROBRAS que um único carretel /
umbilical consiga atuar ambas válvulas.

(IV) Transmissão De Comandos
a. O equipamento deverá se comunicar com as válvulas conectadas na coluna de trabalho e com o
painel de controle de forma a transmitir para cada válvula os comandos de acionamento do
mecanismo de abertura e fechamento de forma individual e independente.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Subsea) (“AST System”)
Umbilical de Injeção (Lubricator)

Equipamento responsável em permitir a injeção, da superfície até as válvulas lubricators, de produtos
químicos (sem contaminação de outros fluidos), conforme especificado.
(I)

Proteção

a. O equipamento deverá ser composto de material resistente ou ter os acessórios necessários (ex.
centralizadores; revestimento armado; etc) de forma a resistir a arrastos e batidas entre a coluna
de produção e os equipamentos da sonda (ex. Riser; junta telescópica do Riser; Diverter; etc.).
b. O umbilical deverá ser instalado na coluna de trabalho através de fixadores na coluna tipo
“braçadeiras” (“clamps”) ou conectados como um componente da coluna de trabalho.
b.1.
b.2.
b.3.

b.4.

Deverão firmar o equipamento na tubulação de forma a evitar quedas ou danos ao
equipamento de transmissão (assim como do próprio “clamp”) durante as manobras de
descida e retirada no poço.
Os “clamps” não são isentos da exigência de pescável conforme 8.5 Pescaria.
Alternativamente, mediante aprovação da Petrobras, poderá ser utilizado outros métodos
para fixação do umbilical, sem que isso exima a CONTRATADA da responsabilidade por
atrasos, falhas e/ou danos relativos ao umbilical tampouco disponibilizar os fixadores tipo
“ clamps” como insumos do serviço.
Os fixadores deverão ser compatíveis com as tubulações (9.2.13) desta especificação
técnica.

c. A fixação do cabo e dos centralizados à coluna de trabalho deverá ser realizada de forma a
respeitar o item 8.2.1 Manobra.
d. A fixação do cabo e centralizadores deverá ser compatível, de tal forma que não impacte a fixação
e centralização dos outros cabos e/ou umbilicais externos na coluna de trabalho, quando estes
existirem.
(II)

Fixação e Manobra

a. O equipamento deverá vir acompanhado de equipamentos e acessórios complementares para
facilitar a fixação na coluna e para agilizar a velocidade de manobra com o (s) umbilical (is), tais
como, porém, não restritas a:
•
•
•
•
(III)

Polias compatíveis com os catlines da plataforma;
Umbilicais armazenados em “tambores”;
Guincho mecânico para controle do recolhimento ou liberação do (s) umbilical (is);
Equipamento para facilitar a centralização do umbilical na coluna (tipo AutoClamp).
Dimensões e Localização

a. O equipamento deverá conectar na Lubricator de forma a permitir a injeção na válvula
lubrificadora.
b. O umbilical deverá ser contínuo da válvula lubrificadora até a superfície.
c. Deverá ser preferencialmente parte integrante do umbilical de transmissão de comandos.
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(IV) Injeção de Produtos Químicos
a. O equipamento deverá se comunicar com as válvulas conectadas na coluna de trabalho de forma
a permitir a injeção individual e independente para cada válvula com pontos de injeção.
b. Deverá permitir injeção químca de 150 litros/h.
b.1.
b.2.

Para referência, deverá permitir bombeio de 150 litros/h de água e cuja perda de carga não
ultrapasse o limite da bomba de injeção (fornecida através desta especificação técnica)
considerando uma contra-pressão na AST de 5000 psi.
Deverá ser apresentado memorial de calculo das perdas de carga x curva de demanda da
bomba na auditoria de recursos.

c. A pressão de trabalho do umbilical deverá ser compatível com a válvula lubrificadora, isto é,
15.000 psi de pressão diferencial interna, dentre outras características.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Equipamentos de Segurança (Superície) (“Lubricator + RSM Assembly”)
Painel de Controle (Lubricator)

Equipamento responsável em controlar, da superfície, remotamente as aberturas / fechamentos das
válvulas, ambos através do equipamento de transmissão. Controlar e permitir, também, a injeção de
produtos químicos através do equipamento de injeção conforme especificado. ]
Preferencialmente este equipamento deverá ser o mesmo do painel do conjunto de segurança (AST
Assembly) quando utilizados em conjunto.
(I)

Injeção de Produtos Químicos

a. Deve-se ter sensores de vazão e pressão para monitoração constante da injeção de produtos
químicos de forma individual para cada válvula.
b. Deverá ter classe de pressão compatível com a bomba de injeção assim como das necessidades de
envio de comandos para o conjunto de segurança.
(II)

Comandos

a. Deverá ser capaz de enviar comandos para qualquer válvula de forma independente e individual
para abertura, fechamento e desconexão.
(III)

Gestão da Informação

a. Equipamento deverá ser capaz de armazenar os registros de todos e quaisquer comandos enviados
/ recebidos e dos dados (vazão e pressão de injeção; funcionamento das válvulas;) recebidas, com
data e hora.
b. Deverá ter um monitor local para leitura das informações nele armazenado e um monitor auxiliar
para ser visto dentro da cabine do sondador.
c. Deverá ser possível gerar gráficos e exportar as informações em formato. Asc, .txt, .pdf, etc.
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9.2
LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
9.2.11. Tubos de Produção OD 5”
Equipamento “modular” para interligar os demais equipamentos da linha de equipamentos de coluna,
mantendo a estanqueidade e contenção dos fluidos da formação em seu interior, evitando contato
com o fluido anular x coluna de trabalho, cujas características estão descritas a seguir.
Relações do Equipamento
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-27 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Amostradores (Sampler).
Especificação do Conjunto
NÚMERO DE
Descrição
REFERÊNCIA
220
Tubos OD 5”
*Cada unidade corresponde a 1 (um) metro de tubo.

Equipamento
Referência

Descrição

9.2.11

Tubos de Produção OD 5”

Quantidade
1*

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.3.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-28 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe o
Conjunto de Tubulação Curta.
Equipamento
Número de
referência
220

Categorias

Referência

Descrição

PROF

EMD

9.2.11

Tubos de Produção OD 5”

DST

AD

Características Específicas
Referências
9.2.11

Descrição
Todas as características
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Características Específicas
Dimensões

a. Deverá ser dentro da classificação de range 2, porém com comprimento mínimo de 9 m (para
permitir estaleiramento nas sondas).
a.1.

Deverá ter preferencialmente diferenças nos comprimentos dos tubos (ocorrência comum
devido ao processo de fabrição) para permitir ajustes do balanceio da coluna conforme
7.3.2(IV) g.

b. As luvas (couplings), tooljoint ou external upsets, deverão ter diâmetro externo de no máximo 5
¾”.
c. O diâmetro interno deverá ser de no mínimo 3”.
(II)

Exigência Mecânica

a. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Isentos Sólidos (8.3(VIII) ) de no mínimo 46 bpm.
b. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Com Sólidos (8.3(IX) ) de no mínimo 30 bpm.
c. A tração do tubo deverá levar em consideração o efeito do “slip crush” do equipamento de
manobra a ser fornecido pela CONTRATADA conforme item 8.3(V) .
d. Os tubos não poderão ter IPC.
(III)

Conexão e Manuseio

a. O içamento deverá ser compatível com os elevadores próprio para a manobra destes tubos,
constantes nesta especificação técnica.
b. O torque máximo da conexão deverá ser compatível com a chave hidráulica desta especificação
técnica.
c. Durante uma mesma intervenção, deverá ser possível efetuar no mínimo 5 enroscamentos /
conexões e 5 desenroscamentos / desconexões, sem necessidade de reparo nas roscas.
(IV) Estaleiramento
a. Deverá ser possível efetuar o seu estaleiramento nas torres de perfuração das sondas, em
conjuntos de 3 ou 4 tubos (a depender da sonda).
(V)

Sobressalente

a. Para os Tubos OD 5” serão necessários sobressalentes na ordem de 10% do valor necessário para
compor a coluna de trabalho para cada operação offshore, com características idênticas e
concomitantemente ao definido para os conjuntos utilizados na operação propriamente dita.
a.1.

Estes equipamentos sobressalentes não fazem parte da relação por linha ou das quantidades
informadas no item de mobilização do Critério de Medição, e não deverão ter custos
adicionais para a PETROBRAS.
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9.2
LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
9.2.12. Tubos de Produção OD 3 1/2”
Equipamento “modular” com função similar aos tubos OD 5”, cujas características estão descritas a
seguir.
Relações do Equipamento
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-29 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Amostradores (Sampler).
Especificação do Conjunto
NÚMERO DE
Descrição
REFERÊNCIA
230
Tubos OD 3 ½”
*Cada unidade corresponde a 1 (um) metro de tubo.

Equipamento
Quantidade

Referência

Descrição

9.2.12

Tubos de Produção OD 3 1/2”

1*

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.3.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:

Tabela 9-30 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe o
Conjunto de Tubulação Curta.
Equipamento
Número de
referência
230

Categorias

Características Específicas

Referência

Descrição

PROF

EMD

Referências

9.2.12

Tubos de Produção OD 3 1/2”

DST

AD

9.2.12

Descrição
Todas as características
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Características Específicas
Dimensões

a. Deverá ser dentro da classificação de range 2, porém com comprimento mínimo de 9 m.
b. As luvas (couplings), tooljoint ou external upsets, deverão ter diâmetro externo de no máximo 4
¼”.
c. O diâmetro externo deverá ser no máximo 3 ½”.
d. O diâmetro interno deverá ser no mínimo 2 3/4”.
(II)

Exigência Mecânica

a. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Isentos Sólidos (8.3(VIII) ) de no mínimo 46 bpm.
b. Deverá possuir limite de vazão de Fluidos Com Sólidos (8.3(IX) ) de no mínimo 30 bpm.
c. A tração do tubo deverá levar em consideração o efeito do “slip crush” do equipamento de
manobra a ser fornecido pela CONTRATADA conforme item 8.3(V) .
d. Os tubos não poderão ter IPC.
(III)

Conexão e Manuseio

a. O içamento deverá ser compatível com os elevadores próprio para a manobra destes tubos,
constantes nesta especificação técnica.
b. O torque máximo da conexão deverá ser compatível com a chave hidráulica desta especificação
técnica.
c. Durante uma mesma intervenção, deverá ser possível efetuar no mínimo 5 enroscamentos /
conexões e 5 desenroscamentos / desconexões, sem necessidade de reparo nas roscas.
(IV) Estaleiramento
a. Deverá ser possível efetuar o seu estaleiramento nas torres de perfuração das sondas, em
conjuntos de 3 ou 4 tubos (a depender da sonda).
(V)

Sobressalente

a. Para os Tubos OD 3 ½” serão necessários sobressalentes na ordem de 10% do valor necessário para
compor a coluna de trabalho para cada operação offshore, com características idênticas e
concomitantemente ao definido para os conjuntos utilizados na operação propriamente dita.
a.1.

Estes equipamentos sobressalentes não fazem parte da relação por linha ou das quantidades
informadas no item 11 Critérios de Mobilização e Mobilização, e não deverão ter custos
adicionais para a PETROBRAS.
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9.2
LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
9.2.13. Conjunto de Tubulação Curta
Equipamento “modular” com função similar aos tubos de OD 5” e 3 ½”, para serem “conexões de
sacrifício”, balancear a coluna, dentre outras funções, cujas características estão descritas a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-31 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de Tubulação
Curta.
NÚMERO DE
REFERÊNCIA
210

Especificação do Conjunto
Descrição
Conjunto de Tubulação

Equipamento
Referência
9.2.13

Descrição
Características Específicas

Quantidade
1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.2.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-32 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe o
Conjunto de Tubulação Curta.
Equipamento
Categorias
Características Específicas
Número de
Referência
Descrição
PROF EMD Referências
Descrição
referência
210
9.2.13
Características Específicas
DST
AD* 9.2.13
Todas as características
* Apesar de ser especificado como categoria de AD, note que TODOS os componentes da coluna de trabalho possuem características
específicas de ID mínimo de 3”. Da mesma forma, todos os componentes de coluna devem atender a Vazão de Fluidos Isentos Sólidos de
46 BPM e Vazão de Fluidos Com Sólidos de 30 bpm.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE COLUNA (POÇO)
Conjunto de Tubulação Curta
Características Específicas

Dimensões

a. Os comprimentos serão variados e devem estar conforme definido na composição deste conjunto.
b. Deverá ter diâmetros externos e internos idênticos àqueles especificados para os tubos de OD 5”
e 3 ½”. Esta relação encontra-se na tabela seguinte.
(II)

Conexão e Manuseio

a. Durante uma mesma intervenção, deverá ser possível efetuar no mínimo 5 enroscamentos /
conexões e 5 desenroscamentos / desconexões.
(III)

Composição

a. Deverá ter quantidades suficientes de tubos curtos que em conjunto com as variações dos tubos
OD 5” e 3 ½” formam ranges de comprimentos adequados para balancear a coluna, conforme
tabela abaixo.
Tabela 9-33 Quantitativos de Tubos Curtos
Tipo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Comprimento
Quantidade
Tubo de Referência para OD e ID
(ft)
4
Tubos OD 5”
2
6
Tubos OD 5”
2
8
Tubos OD 5”
2
10
Tubos OD 5”
2
12
Tubos OD 5”
2
4
Tubos OD 3 1/2”
2
6
Tubos OD 3 1/2”
2
8
Tubos OD 3 1/2”
2
10
Tubos OD 3 1/2”
2
12
Tubos OD 3 1/2”
2
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9.3. Linha de Equipamentos de Aquisição de Dados
Conjunto de equipamentos que visam adquirir informações do reservatório, pressão e temperatura
de fundo, entre outras que a Petrobras julgar necessárias, que são descidos a cabo de elétrico (cabo
de perfilagem - Wireline) e/ou arame (Slickline).
Existe duas categorias (EMD e Nula) cuja divisões e descrição encontram-se no item 9.3.2.1.

9.3.1.

Relação dos Equipamentos e Suas Características

Na tabela seguinte encontra-se as relações dos equipamentos com as referências dos itens de
referênciacom as características gerais (dividindo pelas categorias) e características específicas. As
definições dos tipos de taxas encontram-se no anexo Critério de Medição.
Tabela 9-34 Relação dos itens com as Categorias, dos Conjunto de Equipamentos
Especificação do Conjunto
Descrição

Número de
referência
250
260
270
280

9.3.2.

Equipamento
Referência

Descrição

Registrador Eletrônico
Amostrador
Conjunto da VFF

9.3.3
9.3.4
9.3.5

Registrador Eletrônico
Amostradores (Sampler)
Conjunto de VFF

Registrador Eletrônico (AD)

9.3.3

Registrador Eletrônico

EMD
CONV

AD

Características Gerais da Linha

Todos os equipamentos descritos para a linha de equipamentos de coluna, exceto quando
explicitamente especificado no texto individual de um item, deverão atender as seguintes exigências.
Categoria
a. Os equipamentos são divididos na seguinte categoria:
a.1.
a.2.

Duas categorias “EMD” em termos das exigências de Resistências Mecânicas e Dimensionais
(conforme definidos na seção 8) divididas em “Conv – Convencional” e “AD - Alto
Desempenho”.
Existe ainda uma categoria “nula” no qual possui características particulares para os
recursos que não tem interação direta com o poço.

b. A tabela seguinte encontra-se as exigências mecânicas e dimensionais (conforme definidos na
seção 8) das categorias.
Tabela 9-35 Características Gerais da Linha de Equipamento de Aquisição de
Dados.
Item de
Referênci
a
8.3(I)
8.3(II)
8.3(III)
8.2.11
8.2.12
8.3(VIII)
8.3(XI)
8.3(IV)
8.3(V)
8.3(VI)
8.3(VII)
0

8.5
8.6
8.7

Grandeza Física
Pressão Diferencial Interna
Pressão Diferencial Externa
Pressão Absoluta
H2S
CO2
Abrasão
Esforço combinado
Torque
Tração*
Compressão*
Faixa Operacional de Temperatura
Diâmetro Externo
Pescável
Estanqueidade
Conexões

Unidade
de
Medida
PSI
PSI
PSI
PPM
%
----LB.ft
LB
LB
F
Pol
-------

Categoria
CONV

Categoria AD

10.000
10.000
15.000
2.000
30

15.000
15.000
25.000
5.000
80

Ver o item de referência.
1.000
2.000
5.000
80 a 300

2.000
5.000
80 a 392

Ver o item de referência.
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Diâmetro Externo (OD – Outer Diameter)

a. Ao longo de todo seu comprimento, o equipamento não deverá ter diâmetro externo maior do que
o determinado para a sua categoria de dimensão.
b. O diâmetro externo deverá ser de tal forma que seja capaz de descer pelo interior da coluna de
trabalho a ser utilizada, ou seja, o OD não pode ser maior do que o menor drift utilizado na coluna
de trabalho.
Içamento
a. Todas os equipamentos ou módulos de equipamentos precisam ter pescoço de içamento ou Liftsub com “olhais” de forma a ser suspenso com os guinchos presentes na plataforma de trabalho
da unidade marítima.
Sobressalentes
a. Para cada operação offshore realizada, será necessário o embarque de equipamentos
sobressalentes idênticos e concomitantemente àqueles a serem utilizados como componentes do
BHA de arame/perfilagem/FT ou presente na coluna de trabalho para realização da operação
propriamente dita.
b. Estes equipamentos sobressalentes não fazem parte da relação por linha ou das quantidades
informadas no item 11 Critérios de Mobilização e Desmobilização, e não deverão ter custos
adicionais para a PETROBRAS.
Equipamentos para Composição de BHA (“BHA Assembly”)
Para todos os serviços a serem executados com os equipamentos da linha de aquisição de dados em
BHAs de cabo elétrico (perfilagem), flexitubo ou arame, deverão ser fornecidos todos os
equipamentos complementares do BHA conforme descrito a seguir.
Estes equipamentos deverão atender todas as características gerais (item 8) e desta seção (9.3). A
seguir será detalhado as características específicas dos XOs assim como as quantidades necessárias.
Os custos desses equipamentos devem estar contemplados nas demais taxas de serviços dos
equipamentos de aquisição de dados.
(I)

Componentes

a. Deverá ser fornecido pela CONTRATADA os componentes necessários para o BHA como:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.6.

Barra de Peso;
Juntas Flexíveis;
Centralizadores;
Descentralizadores;
Crossovers necessários entre os componentes do BHA e com a cabeça do cabo elétrico da
PETROBRAS;
Dentre outros necessários para o serviço.

b. Todos os componentes devem permitir além da continuidade mecânica, a continuidade
elétrica/eletrônica necessário para a transmissão dos dados até a superfície (quando assim for
exigido pelo serviço).
c. O BHA deverá ainda ser configurado (posição das juntas flexíveis, barras de peso e centralizadores)
de forma a facilitar a passagem do BHA pela coluna de trabalho, evitando retenção em batentes
(“topagens”).
d. O peso do BHA ainda deverá ser tal seja compatível com a capacidade de tração do cabo elétrico
da PETROBRAS.
e. Deverá ter também computador na superfície com compatibilidade com a cabine de perfilagem
da PETROBRAS para aquisição dos dados (quando assim for exigido pelo serviço).
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Equipamento de Superfície
Para todos os serviços a serem executados com os equipamentos da linha de aquisição de dados
deverá ser disponibilizado equipamento utilizado na superfície responsável em se comunicar com os
registradores, através do equipamento de transmissão, de forma “bidirecional” para envio de
comandos de mudança de configuração ou solicitações de informações (tais como, porém, não
restrito a, datasets armazenados, tempo operacional restante, “autodiagnostico”, etc.),
recebimento e armazenamento destas informações. As características estão descritas a seguir.
(I)

Taxa de Leitura

a. Este equipamento não deverá ter taxas de leituras inferiores à capacidade do registrador.
b. Este equipamento não deverá ter taxas de transmissão inferiores à capacidade do sistema de
transmissão.
(II)

Gestão da Informação

a. Equipamento deverá ser capaz de armazenar os registros de todos e quaisquer comandos enviados
/ recebidos e dados recebidas, com data e hora.
b. Deverá ser capaz de enviar comandos para qualquer registrador com informações sobre a sua
configuração, diagnóstico e intervalo de dados de interesse para ser enviado para a superfície.
c. Deverá se comunicar com o sistema PI da PETROBRAS para envio das informações em tempo real.
d. Deverá ser possível gerar gráficos e exportar as informações em formato definido pela PETROBRAS
(Asc, .txt, .pdf, etc.).
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Linha de Equipamentos de Aquisição de Dados
Registrador Eletrônico

Equipamento cuja função é registrar os dados de pressão e temperatura, ambos em função do tempo,
armazenando as informações em memória digital, podendo ser alojados no carregador de
registradores de coluna, de washpipe, descido a cabo, instalado em instrument hanger ou conectado
na VFF cuja característica a seguir.
Relações do Equipamento
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-36 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Registrador Eletrônico.
NÚMERO DE
REFERÊNCIA
250
280

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Registrador Eletrônico
Registrador Eletrônico (AD)

9.3.3
9.3.3

Quantidade

Descrição
Registrador Eletrônico
Registrador Eletrônico

1
1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.3.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:

Tabela 9-37 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Registrador Eletrônico.
Equipamento
Número de
referência

Referência

250

9.3.3

280

9.3.3

Categoria
Descrição
Registrador
Eletrônico
Registrador
Eletrônico

EMD
CONV
AD

Características Específicas
Referências
9.3.3
9.3.3

Descrição
Todas as descrições considerando a tabela
convencional (Tabela 9-36)
Todas as descrições considerando a tabela de alto
desempenho (Tabela 9-37)
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Linha de Equipamentos de Aquisição de Dados
Registrador Eletrônico
Características Específicas
Características e Parâmetros Operacionais

Os registradores deverão ter no mínimo os parâmetros operacionais determinados na tabela seguinte
para operar em qualquer serviço com as características gerais (item 8 e 9.3) e cuja definição e
exigências de cada grandeza física encontram-se definidos a seguir.
As tabelas seguintes possuem as exigências para cada categoria EMD que o registrador tenha que ter.
Tabela 9-38 Características e Parâmetros Operacionais dos Registradores para a Categoria CONV
Característica e Parâmetros
Operacionais
Tipo de Sensor
Taxa de Amostragem
Memória
Faixa Nominal
Erro
Resolução
Repetitividade e
Reprodutibilidade
Estabilidade
Exatidão
Deriva
Histerese

Unidade
de
Medida

Descrição

--Pressão
e
Temperatura
Quantidade
Pressão Absoluta
Temperatura
Pressão Absoluta
Temperatura
Pressão Absoluta
Temperatura
Pressão Absoluta
Temperatura
Pressão / Tempo
Temperatura
/
Tempo

--s
Datasets
Psia
ºF
% F.S.
% F.S.
psi
ºF
PSI
ºF
---

Valor
Mínimo
Quartzo compensado

Máximo
---

1

3.600

1.000.000
0
80
-------------

---20.000
350
0,015
0,3
0,00001
0,01
0,01
0,1

Deverá se manter dentro do “Erro” durante todo o tempo de
uma operação no poço.
Devem manter o valor do “Erro” dentro de seu limite durante
todo o tempo da operação.

Ver itens individuais.

Tabela 9-39 Características e Parâmetros Operacionais dos Registradores para a Categoria AD
Característica e Parâmetros
Operacionais
Tipo de Sensor
Taxa de Amostragem
Memória
Faixa Nominal
Erro
Resolução
Repetitividade e
Reprodutibilidade
Estabilidade
Exatidão
Deriva
Histerese

Descrição

--Pressão
e
Temperatura
Quantidade
Pressão Absoluta
Temperatura
Pressão Absoluta
Temperatura
Pressão Absoluta
Temperatura
Pressão Absoluta
Temperatura
Pressão / Tempo
Temperatura
/
Tempo
Ver itens individuais.

Unidade
de
Medida
--s
Datasets
Psia
ºF
% F.S.
% F.S.
psi
ºF
PSI
ºF
---

Valor
Mínimo
Quartzo compensado

Máximo
---

1

3.600

4.000.000
0
80
-------------

---30.000
392
0,015
0,3
0,00001
0,01
0,01
0,1

Deverá se manter dentro do “Erro” durante todo o tempo de
uma operação no poço.
Devem manter o valor do “Erro” dentro de seu limite durante
todo o tempo da operação.
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b. Tipo de Sensor (Sensor Type)
b.1.

Material do qual o sensor de pressão e temperatura do registrador é fabricado.

c. Taxa de Amostragem (Sample Rate)
c.1.
c.2.
c.3.
c.4.

Intervalo de tempo entre o armazenamento na memória de um Dataset para o outro. O
dataset armazenado deverá ser o valor “bruto”, sem processamento tal como média,
mediana, etc.
Medido em “Segundos”, onde a variação de programação deverá ser em intervalos de “1”
em “1” segundos entre o valor mínimo e máximo.
Também pode ser referenciada como “Taxa de Aquisição” ou Scanning Rate.
O valor da taxa de amostragem a ser utilizado em cada trabalho será determinado pela
PETROBRAS.

d. Conjunto de Informações (Datasets)
d.1.

Conjunto de informações composto pelo valor medido no sensor de Pressão, Temperatura,
e do momento (contendo a data, hora, minutos e segundos) do registro.

e. Memória (Memory)
e.1.
e.2.

Armazenamento em forma digital das informações adquiridas pelo registrador eletrônico.
Medido em quantidade de conjunto de informações (Dataset). Ex.: 1 Dataset = 1 Dado de
Pressão, 1 Dado de Temperatura e 1 Dado de Tempo.

f. Faixa Nominal (Nominal Range)
f.1.
f.2.

Limites mínimo e máximo (“Full Scale ”) de valores de um parâmetro medido para o qual o
erro se mantém inferior ao valor estabelecido na Tabela 9-38.
Também pode ser referenciada como “Faixa de Medição” ou “Faixa de Trabalho”.

g. Amplitude da Faixa Nominal (Span)
g.1.

Diferença, em módulo, entre o valor superior e o valor inferior da faixa nominal do
instrumento.

h. Erro (Error)
h.1.
h.2.

Diferença entre o valor do resultado de uma medição e o valor verdadeiro do parâmetro
medido.
Medido em porcentagem do F.S. – Full Scale, onde esse valor representa a diferença máxima
entre o valor medido e o valor verdadeiro.

i. Resolução (Resolution)
i.1.

Menor alteração do mesurando que pode ser medida pelo instrumento.

j. Repetitividade (Repeatibility)
j.1.

Grau de concordância entre os resultados de medições sucessivas de um mesmo
mensurando, efetuadas sob as mesmas condições (local, operador, equipamento de
medição, etc.) de forma a garantir a repetitividade do equipamento

k. Reprodutibilidade (Reproducibility)
k.1.

Grau de concordância entre os resultados de medições de um mesmo mensurando,
efetuadas sob condições variadas (locais diferentes, operadores, equipamentos de medição,
etc.).
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l. Sensibilidade (Sensitivity)
l.1.
l.2.

Variação da resposta de um instrumento de medição dividida pela correspondente variação
do estímulo.
A sensibilidade pode depender do valor do estímulo.

m. Estabilidade (Stability)
m.1. Aptidão de um instrumento de medição em conservar constantes suas características
metrológicas ao longo do tempo.
m.2. Deverá ser de tal forma que manterá todas as medidas dentro do limite exigido para o Erro
(Error) (item g) no mínimo durante todo o tempo operacional de um poço utilizando o
registrador.
m.3. Medido em grandeza física (ex. psi, °C, segundo / ano), cujo ensaio laboratorial ocorreu no
mínimo à uma temperatura de 100 °C e no mínimo à uma pressão de 5.000 psi.
n. Exatidão (Accuracy)
n.1.
n.2.

Grau de concordância entre o resultado de uma medição e o valor verdadeiro do parâmetro
medido, aceito como referência.
A concordância deverá ser de tal forma que todas as medidas continuem dentro do limite
exigido para o Erro (item g).

o. Deriva (Drift)
o.1.
o.2.

Variação lenta de uma característica metrológica de um instrumento de medição,
mantendo-se constantes o parâmetro medido e as condições de medição.
Deverá ser de tal forma que manterá todas as medidas dentro do limite exigido para o Erro
(Error) (item g).

p. Histerese (Hysteresis)
p.1.
p.2.
(II)

Propriedade dos materiais caracterizada pela não coincidência das curvas de deformação e
relaxamento, geradas dentro da região elástica nas mesmas condições de pressão e
temperatura.
Deverá ser de tal forma que manterá todas as medidas dentro do limite exigido para o Erro
(item g).

Comunicação (Coluna)

a. Quando descido nos carregadores de registradores deverá efetuar a comunicação da superfície até
os registradores de forma “bidirecional”, através da comunicação com o equipamento de interface
de fundo (10.2.7.2).
b. As comunicações da superfície ao registrador têm como objetivo instruir o registrador sobre como
deverá operar e quais informações transmitir para a superfície.
c. As comunicações do registrador para a superfície têm como objetivo informar a sua configuração,
confirmação do recebimento de instruções, tempo operacional restante e realizar a transmissão
de qualquer intervalo de dados armazenados no registrador conforme solicitação da PETROBRAS
dos Datasets para a superfície.
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9.3
Linha de Equipamentos de Aquisição de Dados
9.3.3
Registrador Eletrônico
9.3.3.2 Características Específicas
(III)

Comunicação (Cabo)

a. Quando descido com cabo elétrico, deverá efetuar a comunicação da superfície até os
registradores e amostradores de forma “bidirecional” através do cabo de perfilagem.
b. As comunicações da superfície ao registrador têm como objetivo instruir o registrador sobre como
deverá operar e quais informações transmitir para a superfície.
c. As comunicações do registrador para a superfície têm como objetivo informar a sua configuração,
confirmação do recebimento de instruções, tempo operacional restante e realizar a transmissão
de qualquer intervalo de dados armazenados no registrador conforme solicitação da PETROBRAS
dos Datasets para a superfície.
(IV) Configuração
a. Deverá ser capaz de ser configurado na superfície com os parâmetros necessários para a operação
conforme solicitação da PETROBRAS, tais como:
a.1.
a.2.
a.3.
(V)

Taxa de Amostragem, podendo ser variável no tempo. Ex. Taxa de 2 min nos primeiros 5
dias, 5s pelos próximos 10 dias e 2min pelos 2 dias seguintes.
Taxa de Transmissão, podendo ser variável no tempo e inferior à taxa de amostragem.
Número de casas decimais a serem transmitidos para a superfície.

Armazenamento dos Dados

a. Durante a operação com os registradores, os mesmos deverão sempre registrar os datasets na taxa
de amostragem solicitada pela PETROBRAS (programada no início do trabalho).
b. O armazenamento dos dados deverá ser mantido até a sua recuperação na superfície, após retirada
do registrador do poço, independentemente do tempo necessário até a chegada do registrador na
superfície.
(VI) Calibração (Calibration)
a. Conjunto de operações realizadas em instalações certificadas que estabelecem, a relação entre
os valores indicados pelos registradores eletrônicos e os valores das grandezas correspondentes de
pressão e temperatura estabelecidas por padrões.
(VII) Dimensões e Conexões
a. O diâmetro externo, comprimento e conexões deverá ser de tal forma que seja compatível com,
e perfeitamente alojável aos, carregador de registradores, carregador tipo washpipe descidos a
cabo, além de permitir conexão na VFF.
(VIII) Taxa de leitura
a. Os registradores devem permitir taxas de leituras compatíveis com a taxa de amostragem
programada.
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Linha de Equipamentos de Aquisição de Dados
Amostradores (Sampler)

Equipamento com mesma função do amostrador de coluna, porém que é descido com cabo elétrico
ou arame pelo interior da coluna de trabalho, cujas características estão a seguir.
Relações do Equipamento
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-40 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Amostradores (Sampler).
NÚMERO DE
REFERÊNCIA
260

Especificação do Conjunto
Descrição
Amostrador

Equipamento
Referência
9.3.4

Descrição
Amostradores (Sampler)

Quantidade
1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.3.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:

Tabela 9-41 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Amostradores (Sampler).
Número de referência
260

Equipamento
Referência
9.3.4

Descrição
Amostradores (Sampler)

Características Específicas
(I)

Mecanismo de Amostragem

Categoria
EMD
CONV

Características Específicas
Referências
Descrição
9.3.4
Todas as descrições
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a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de permitir o fluxo do interior da coluna para o interior do
amostrador.
b. O acionamento do mecanismo (“disparo”) deverá ser por relógio programável com especificações
definidas a seguir.
b.1.

b.2.
b.3.

Deverá ser capaz de ser acionado (“disparado”), apenas por relógio programável mecanismo que contabiliza a grandeza física de tempo e quando atinge o valor determinado
(“programada”), dispara o amostrador – cujo tempo será determinado exclusivamente pela
PETROBRAS.
O relógio programável deverá ter valores “programados” de até 3 dias, com intervalos
mínimos de tempo de 30 min.
Uma vez acionado, o mesmo não poderá retornar à situação original “vazio”, ou seja,
equipamento de única utilização (single-shot), mantendo a preservação a amostra.

c. Deverá ainda ser possível descer em conjunto com as ferramentas de PLT (Production Logging
Tool), assim como ser fornecido reduções (XO – Cross-Over) caso houver necessidade.
(II)

Dimensões

O diâmetro interno deverá ser tal que permita um volume útil (volume utilizável para análise em
laboratório) de no mínimo 250cc (não há necessidade de o equipamento ser fullbore).
(III)

Preservação da Amostra

Deverá ter as mesmas características exigidas para os amostradores de coluna.
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Linha de Equipamentos de Aquisição de Dados
Conjunto de VFF

Conjunto de equipamento cuja função é obter dados do reservatório com fechamento no fundo em
poços já completados. Os equipamentos que compõe o conjunto assim como suas características
específicas estão a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-42 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de VFF.
NÚMERO DE
REFERÊNCIA

Especificação do Conjunto
Descrição

270

Conjunto da VFF

Equipamento
Referência
9.3.5.2
9.3.5.3

Descrição
Válvula de Fechamento de Fundo
(VFF)
Travas (“Lock”)

Quantidade
1
1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.3.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-43 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Conjunto de VFF.
Número de referência
270

Equipamento
Referência
Descrição
Válvula de Fechamento de Fundo
9.3.5.2
(VFF)
9.3.5.3
Travas (“Lock”)

Categoria
EMD
CONV

Características Específicas
Referências
Descrição
Todas as descrições
9.3.5.2
9.3.5.3

Todas as descrições
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Conjunto de VFF
Válvula de Fechamento de Fundo (VFF)

Equipamento cuja função é similar à válvula testadora, no entanto, possui mecanismo de
acionamento diferente, além de ser é instalado em Nipple da coluna.

(I)

Mecanismo de abertura e fechamento (“Válvula”)

Deverá ter mecanismo integrado capaz de fechar o interior do equipamento completamente e de
forma estanque (denominado “válvula”), mantendo-se desta forma até a sua abertura, e funções
conforme descritas nos itens a seguir.
O mecanismo de abertura e fechamento deverá ser acionado (“disparado”), apenas por relógio
programável - mecanismo que contabiliza a grandeza física de tempo e quando atinge o valor
determinado (“programada”), abre ou fecha a válvula – cujo tempo será determinado exclusivamente
pela PETROBRAS.
O relógio programável deverá ter valores “programáveis” de até 3 dias, com intervalos mínimos de
tempo de 30 min.
Deverá ser possível efetuar no mínimo 3 aberturas e 3 fechamentos durante toda utilização da mesma
em uma mesma fase.
(II)

Condições de Fechamento e Abertura

Além da exigência contemplada no item 10.6.1.3.I (Pressão Diferencial) e 10.6.1.3.II (Pressão
Absoluta), a válvula também deverá ter essa mesma resistência às pressões diferencial e absoluta de
trabalho nos sentidos de baixo para cima e vice-versa pelo interior da coluna quando a válvula de
fechamento de fundo estiver fechada.
A válvula de fechamento de fundo também deverá permitir a abertura com diferencial de cima para
baixo e vice-versa igual ao valor estabelecido em 10.6.1.3.I (Pressão Diferencial), sem que seja
comprometido o atendimento das demais características definidas para a Válvula Testadora.
(III)

Adaptadores (Cross Over – XO)

Deverá ter adaptadores para as travas (outro item deste conjunto).
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Linha de Equipamentos de Aquisição de Dados
Conjunto de VFF
Travas (“Lock”)

Equipamento para manter o “BHA”” pendurado em nipple de coluna. Dimensões e Conexões
a. Deverão ter conexões compatíveis com o BHA (“Bottom Hole Assembly”) formado pelos
equipamentos de registradores e seus acessórios (se existir).
b. Deverá ter perfil externo de forma a ser compatível com os perfis de nipple e com os aplicadores
/ pescadores conforme a tabela abaixo.
Tabela 9-44 Perfis de Nipple, Aplicadores e
Pescadores
Perfil do Nipple
“F” 2,62”
“R” 2,75”
“F” 2,75”
“F” 2,81”
“DB” 3,50”
“DB” 3,56”
“QN” 3,50”
“QN” 3,562”
“QN” 4,125”
“QN” 4,313”
“QN” 4,500”

Aplicadores / Pescadores
Aplicador/Pescador tipo GS 3” e
destravador tipo M.

Aplicador tipo Z-6 de
pescador tipo PRS de 4”

4”

e

c. Para cada operação, será informado pela Petrobras os nipples a serem instalados na coluna.
(II)

Mecanismo de Assentamento / Liberação

a. O assentamento e a liberação da trava com o BHA deverá estar dentro dos limites operacionais
dos equipamentos de arame e/ou cabo elétrico.
(III)

Qualificações

a. Deverão ser fornecidos travas (conforme API-14L com qualificações de no mínimo V3 e Q3)
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9.4. Linha de Equipamentos de Manobra
Conjunto de equipamentos com a finalidade de efetuar a manobra da coluna de trabalho, conexão e
desconexão dos equipamentos componentes da coluna. Sua descrição encontra-se no adendo 3 desta
especificação técnica.
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9.5. LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
São todos os equipamentos que podem ser conectados e que compõem as plantas de teste e
simplificda para a realização de atividades diversas dentro das intervenções de avaliação
exploratória, completação e workover. Possuem características gerais definidas e características
específicas definidas.
9.5.1.

Relação dos Equipamentos e Suas Características

Na tabela seguinte encontra-se as relações dos equipamentos com as referências dos itens de
referênciacom as características gerais (dividindo pelas categorias) e características específicas. As
definições dos tipos de taxas encontram-se no anexo Critério de Medição.
Tabela 9-45 Relação dos itens com as Categorias, dos Conjunto de Equipamentos
Número de
referência
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420*
430
440
450
460
470
480
490

Especificação do Conjunto
Descrição
Cabeça de Teste
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Segurança do Poço
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Divergência
Conjunto de Equipamentos Para
Separação e Medição
Sistema para Aquecimento do Óleo
Conjunto de Tanques de armazenagem e
aferição
Conjunto de Equipamentos para a
Queima de Efluentes
Queimadores
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos componentes da Planta
de Teste
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água
Cabeça de Teste (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Segurança do Poço (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Divergência (AD)
Mangueira de Alta Capacidade
Conjunto de Equipamentos Para
Separação e Medição (AD)
Sistema para Aquecimento do Óleo (AD)
Conjunto de Tanques de armazenagem e
aferição (AD)
Conjunto de Equipamentos para a
Queima de Efluentes (AD)
Queimadores (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos componentes da Planta
de Teste (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água (AD)

Equipamento
Referência

Descrição

EMD

9.5.3

Cabeça de Teste
Conjunto de Equipamentos para Controle e
Segurança do Poço
Conjunto de Equipamentos para
Divergência do Poço
Conjunto de Equipamentos Para Separação
e Medição
Sistema para Aquecimento do Óleo
Conjunto de Tanques de Armazenagem e
Aferição
Conjunto de Equipamentos para a Queima
de Efluentes
Queimadores de Óleo de Alta Eficiência
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos Componentes da Planta de
Well Testing
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água Oleosa

CONV

Cabeça de Teste
Conjunto de Equipamentos para Controle e
Segurança do Poço
Conjunto de Equipamentos para
Divergência do Poço
Conjunto de mangueiras flexíveis (coflexip
ou coflon)
Conjunto de Equipamentos Para Separação
e Medição
Sistema para Aquecimento do Óleo
Conjunto de Tanques de Armazenagem e
Aferição
Conjunto de Equipamentos para a Queima
de Efluentes
Queimadores de Óleo de Alta Eficiência
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos Componentes da Planta de
Well Testing
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água Oleosa

AD

9.5.4
9.5.5
9.5.6
9.5.7
9.5.8
9.5.9
9.5.10
9.5.11
9.5.12
9.5.3
9.5.4
9.5.5
9.5.5.3
9.5.6
9.5.7
9.5.8
9.5.9
9.5.10
9.5.11
9.5.12
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Características Gerais da Linha

Todos os equipamentos descritos para a linha de equipamentos de superfície, exceto quando
explicitamente especificado no texto individual de um item, deverão atender as seguintes exigências.
Registro de dados e Injeção de Produtos Químicos
a. A jusante e a montante de cada equipamentos deverá ter no mínimo um ponto para tomada de:
•
•
•
•

Pressão;
Temperatura;
Coleta de amostra;
Injeção de produtos químicos.

b. Essas tomadas de pressão não deverão impactar nas funções descritas individualmente dentro de
cada item e nas demais características gerais.
c. Devem transmitir estes dados para a cabine de aquisição.
d. Caso necessário, a CONTRATADA deverá providenciar equipamento tipo “dataheader” para que
seja possível essas medições.
e. A PETROBRAS irá determinar poço a poço a necessidade das medições e suas localizações.
f. Com base no histórico da PETROBRAS são utilizados até 16 (dezesseis) pontos de pressão e
temperatura, 3 (três) pontos de amostragem e 3 (três) pontos de injeção de produtos químicos.
f.1.
f.2.

Estes valores servirão de referência para auditoria de recursos.
Caso seja necessários valores acima do especificado, a CONTRATADA deverá fornecer, sem
ônus para a PETROBRAS até o limite estabelecido no item 9.5.2.1.a.
Categorias

a. Os equipamentos são divididos em categorias conforme:
a.1.
a.2.
a.3.

Quatro categorias “Pressão” em termos da pressão dos equipamentos dividida em “Poço”
(trechos do poço – pressão de cabeça), “Alta” (trechos de alta pressões), “Baixa” (trechos
de baixas pressões) e todos aplicável a ambas categorias anteirores.
Duas categorias “EMD” em termos das exigências de Resistências Mecânicas e Dimensionais
(conforme definidos na seção 8) divididas em “Conv – Convencional” e “AD - Alto
Desempenho”.
Existe ainda uma categoria “nula” no qual possui características particulares para os
recursos que não tem interação direta com o poço.

b. A tabela seguinte encontra-se as exigências mecânicas e dimensionais (conforme definidos na
seção 8) das categorias.
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Tabela 9-46 Características Gerais da Linha de Equipamentos de Superfície.
Categoria
De Pressão

Todos

Poço

Alta

Baixa

Item de
Referênci
a
8.3(VIII)
8.3(IX)
8.2.11
8.2.12
8.3(VIII)
8.3(XI)
9.5.2.3(I)
9.5.2.3(II)
8.6
9.5.2.6
9.5.2.7

Grandeza Física
Vazão de Fluidos Isentos Sólidos
Vazão de Fluidos Com Sólidos
H2S
CO2
Abrasão
Esforço combinado
Diâmetro Interno
Diâmetro Externo
Estanqueidade
Skid Próprio
Dispositivo de Alarme e Segurança

Unidade
de
Medida
BPM
BPM
PPM
%
----Pol
Pol
-------

9.5.2.5

Tolerância a Sólidos

---

8.3(I)
8.3(VII)
8.7
8.3(I)
8.3(VII)
8.7
8.3(I)
8.3(VII)
8.7

Pressão Diferencial Interna
Faixa Operacional de Temperatura
Conexões
Pressão Diferencial Interna
Faixa Operacional de Temperatura
Conexões
Pressão Diferencial Interna
Faixa Operacional de Temperatura
Conexões

PSI
F
--PSI
F
---

Categoria
CONV

Categoria AD

25
N/A
2.000
30
Ver item
Ver item
Ver item
Ver item
Ver item
Ver item
Ver item

46
30
5.000
80
de referência
de referência
de referência
de referência
de referência
de referência
de referência
Ver item de
N/A
referência
10.000
15.000
32 a 212
32 a 300
Ver item de referência
1.440
1.440
32 a 212
32 a 212
Ver item de referência
300
300
32 a 212
32 a 212
Ver item de referência.

Exigências Dimensionais
(I)

Diâmetro interno

a. Todos os equipamentos e linhas nos quais deverá passar exclusivamente fluido gasoso deverão ter
diâmetro interno de no mínimo 3,8”.
a.1.

Caso seja identificado necessidade de aumento nesse diâmetro conforme os estudos
realizados poço a poço, a CONTRATADA é obrigada a fornecer estes diâmetros maiores (ex.
ID de 5,7”) sem ônus para a PETROBRAS.

b. Todos os equipamentos e linhas no qual deverá passar fluido líquido deverão ter diâmetro interno
de no mínimo 2,9”.
(II)

Diâmetro externo

a. Os diâmetros externos deverão ser conforme o diâmetro interno especificado e pela exigência de
pressão interna exigida.

Equipamentos de superfície modulados
Os equipamentos de superfície devem ser capazes de formar módulos, de forma a reduzir a área
requerida pela planta de teste, diminuir o tempo de montagem e melhorar aspectos de SMS
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(segurança, manuseio de cargas, ergonometria, facilidade de atuação dos operadores, rotas de fuga
não obstruídas, etc).
(I)

Equipamentos

a. Preferencialmente o máximo de equipamentos na sonda deverão ser modulados.
b. A tabela abaixo mostra os equipamentos e suas quantidades mínimas que devem ser capazes de
formar módulos.
c. Os equipamentos deverão formar no máximo 4 módulos, conforme sugerido pela coluna
“Modulado” na Tabela 9-47.
d. Os modulados podem ser embarcados juntos ou separadamente para a operação.
Tabela 9-47 Quantidades dos Equipamentos mínimos capazes de formar
módulos.
Referência
9.5.8.4
9.5.6.2
9.5.7.3
9.5.6.4
9.5.9.3

9.5.8.5

9.5.6.3

(II)

Descrição
Tanque pressurizado
Separador próprio
para medição fiscal
Trocador de calor
Medidor multifásico
Sistema de
bombeamento de
óleo
Secador de gás
(Scrubber) de baixa
pressão
Secador de gás
(Scrubber) de alta
pressão

Quantidade
2

Modulado
Primeiro

1

Segundo

1
1

Segundo
Terceiro

3

Terceiro

1

Quarto

1

Quarto

Base Modular

a. Suporte inferior para os equipamentos referenciados no item anterior.
b. Deve distribuir o peso dos equipamentos (cheios com o fluido mais pesado previsto para a
intervenção) de forma que a carga distribuída no convés seja de no máximo 2,5 ton/m²
c. A PETROBRAS aceitará, em casos excepcionais, módulos de 1,5 a 4,0 ton/m2 desde que a
CONTRATADA respeite deck loads de áreas delimitadas sonda à sonda e adeque-se a esta limitação.
d. A base modular deverá possuir o máximo de linhas pré-montadas e fixas de forma a minimizar as
quantidades de tubos e conexões para interligação de todos os equipamentos do item 10.8.1.4.I.
e. Deverão ser instalados passarelas e guarda-corpos de forma a cobrir as linhas fixas citadas no item
anterior, permitindo o acesso e trânsito fácil e seguro dos operadores.
f. Deverá haver travas mecânicas de forma que os equipamentos instalados na base fiquem seguros
g. Poderá haver mais de uma base para facilitar o transporte para a sonda, sendo que, uma vez na
sonda, as bases devem ser unidas e interconectadas, inclusive as linhas pré-montadas e fixas.
h. Todas as válvulas dos equipamentos e manifolds de distribuição deverão estar acima das passarelas
em altura que permitam serem acionadas pelos operadores de maneira ergonômica.
i. A área da base com todos os equipamentos deverá ser de no máximo 60 m², cuja maior dimensão
deverá ser de no máximo 10 m.
j. A base modular não exime os equipamentos da Tabela 30 de possuirem skids próprios.
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Tolerância à Sólidos
a. Todas as linhas e curvas internas aos equipamentos e de interligação dos equipamentos devem ser
resistentes à abrasão mantendo a estanqueidade e suas características independente da presença
e concentração de sólidos.
b. Todos os equipamentos deverão ter um sistema para a limpeza dos acúmulos de sólidos de forma
segura com o equipamento embarcado nas sondas e plataformas de forma a evitar limitações nas
vazões de fluxo. Os resíduos (sólidos contaminados por óleo/água) ser tratados pela companhia de
serviço.
c. As limpezas dos tanques para desembarque assim como o desembarque desses resíduos são de
responsabilidade da CONTRATADA. Sugere-se ter caçambas ou contentores para desembarque dos
sólidos.
Skid Próprios
Todos os equipamentos deverão ser embarcados já montados em skids próprios, ou seja, não ser
necessário montagem do equipamento na unidade marítima além das calibrações e montagem de
linhas.
Dispositivos de Alarme e Segurança
Todos os equipamentos deverão ter os dispositivos de segurança conforme necessário pelas normas
NR-13 e RP API 14C, tais como, porém não restrito a, PSV (Pressure Safety Valve), Alarme de Nível,
Alarmes de Alta Pressão, Hi-Lo Pilots, etc. Dispositivos deverão estar em conformidade com o P&ID
de planejamento (7.2.2.1(III) j).
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Cabeça de Teste

Equipamento de segurança para fechamento do poço, permitindo amortecimento imediato do mesmo
por uma linha de ataque, e que faz a interface entre os equipamentos de coluna e os equipamentos
de superfície. Suas características estão descritas nos subitens a seguir.

Relações do Equipamento
a. A tabela a seguir têm a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-48 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Cabeça de Teste.
NÚMERO DE
REFERÊNCIA
290
390

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Cabeça de Teste
Cabeça de Teste (AD)

9.5.3
9.5.3

Descrição

Quantidade

Cabeça de Teste
Cabeça de Teste

1
1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
a categoria (conforme item 9.2.2.1 e 9.5.2.2 Categorias) e das características específicas
conforme a tabela abaixo:
Tabela 9-49 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Cabeça de Teste.
Equipamento
Número de
referência

Referência

Descrição

290

9.5.3

Cabeça de
Teste

390

9.5.3

Cabeça de
Teste

Categoria da Linha
de Coluna
Prof
EMD
Superfície

LB

Categoria da Linha
de Superfície
Pressão
EMD
Poço

Características Específicas
Referências

CONV
9.5.3

Superfície

AD

Poço

AD
9.5.3

Descrição
Todas as descrições, onde os
anéis de vedação dos flanges
API devem ser para 10kpsi.
Todas as descrições, onde os
anéis de vedação dos flanges
API devem ser para 15kpsi.

Características Específicas
(I)

Exigência Mecânica

a. Equipamento de interface entre os equipamentos de COLUNA e equipamentos de Superfície. Desta
forma, o corpo e suas conexões com a coluna de trabalho e sistema de suspensão (elevadores,
lifting frame, etc) deverão ter as resistências conforme sua categoria e tabela Tabela 9-3.
b. As saídas de “kill” e “flow” devem seguir as resistências conforme sua categoria e características
gerais desta linha de equipamentos de superfície.
(II)

Acesso ao Poço

a. Deve permitir montagem segura de FT, arame ou cabo elétrico, para permitir amortecimento do
poço por linha de ataque
b. Spool de 0,50 m com flange API 4 1/16” anel BX 155 nas extremidades na classe de pressão da
categoria (10kpsi para CONV e 15kpsi para AD). OD máximo de 14”.
c. Este equipamento não precisa ter pontos de registro de dados e injeção.

(III)

Mecanismo de Fechamento, Abertura, Vedação e Acionamento
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a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de fechar o interior do equipamento completamente e de
forma estanque, mantendo-se desta forma até a sua abertura, e funções conforme descritas nos
itens a seguir.
b. O fechamento deverá ocorrer mesmo com o poço sendo produzido.
c. No mínimo 4 (quatro) válvulas (preferencialmente do tipo gaveta), sendo uma master, uma válvula
para a linha de kill, uma válvula swab e uma válvula para a linha de fluxo.
c.1.
c.2.

A válvula Master da cabeça deverá ter modo de falha tipo fail safe as-is.
A válvula Flow da cabeça deverá ter modo de falha tipo fail safe close, de forma que a
abertura da válvula deverá ocorrer apenas ao aplicar-se pressão hidráulica e ao retirar-se
essa pressão, a válvula irá fechar. Ou seja, havendo ruptura do umbilical de comando, a
válvula irá fechar automaticamente.

(IV) Acionamento do Mecanismo de abertura e fechamento
a. O acionamento do mecanismo de fechamento e abertura de todas as válvulas deverá ser feito de
forma remota.
b. O acionamento deverá ser de forma independente dos demais equipamentos desta especificação
técnica.
b.1.

A critério da PETROBRAS, o acionamento da cabeça de teste poderá ser incluso no sistema
de fechamento de emergência (9.5.4.3).

c. O mecanismo de acionamento não deverá ter ponto de falha única que venha causar vazamento
para a superfície.
(V)

Condições de Fechamento e Abertura

a. Além da exigência mecânica de diferencial de pressão (8.3(I) e 8.3(II) ) e absoluta (8.3(III) ), a
válvula também deverá ter a mesma resistência de sua categoria (Tabela 9-3) à pressão diferencial
e absoluta de trabalho nos sentidos de montante para jusante e vice-versa pelo equipamento
quando o choke estiver fechada conforme item (III).
b. Uma vez aberta completamente, deverá estar de acordo com todas as exigências dimensionais, ou
seja, tubular respeitando o diâmetro interno conforme descrição no item 8 e sua categoria, assim
como 9.5.2.3 e sua categoria.
(VI) Painel de Controle
a. A cabeça de teste deverá vir acompanhada dos devidos equipamentos para atuação remota
hidráulica ou pneumática da válvula da linha de fluxo (painel de comando).
(VII) Conexão
a. Conexão inferior da cabeça de teste deverá ser compatível com os equipamentos de coluna deste
anexo.
b. Adaptador flange para 4 7/8" Stub Acme Box, tendo na extremidade inferior flange API 4 1/16”
anel BX 155 e na extremidade superior, 4 7/8” stub acme Box. A pressão diferencial para este
adaptador é de 10kpsi para CONV e 15kpsi para AD.
c. Adaptador flange para flange API 5 1/8" com anel compatível com o BOP de FT utilizado pela
PETROBRAS, tendo na extremidade inferior flange API 4 1/16” anel BX 155 e na extremidade
superior, 4 7/8” stub acme Box. A pressão diferencial para este adaptador é de 10kpsi para CONV
e 15kpsi para AD.
d. Anéis BX, parafusos e parafusadeira pneumática deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.
e. Todas as conexões internas (entre extremidades da cabeça de teste) deverão embarcar na unidade
marítima pré-torqueados, sem a necessidade de torque e/ou quebra de torque das conexões da
cabeça de teste, com chave flutuante, na mesa rotativa, durante os serviços desta especificação
técnica.
(VIII) Suspensão e Rotação
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a. Deverá ter Swivel, de forma a permitir rotação da coluna sem causar movimento das linhas de kill
e fluxo da cabeça de teste.
b. Ter handling sub com conexão rosqueada na extremidade inferior que suporte os esforços de
tração e flambagem da coluna e na extremidade superior flange API 4 1/16” com anel BX155.
b.1.
b.2.
b.3.

O handling sub deverá ter um tool joint compatível com elevadores manuais desta
especificação técnica e de DP 5”, DP 5 ½” e 6 5/8” (estes conforme normas API, com ângulo
de 18 graus) e espaço para manuseio dos parafusos.
A distância entre o início do ângulo de 18 graus do tool joint superior e o início do tool joint
inferior deverá ser compatível com elevadores manuais e lifting frame da PETROBRAS.
Com base no histórico da PETROBRAS, seriam necessários dois comprimentos de handling
sub para atendimento à exigência acima iguais a 70 cm (para elevador manual) e 1,90 m
(para lifting frame). Estes serão os itens verificados na auditoria de recuros.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos para Controle e Segurança do Poço

Conjunto de equipamentos de superfície para controle da pressão e vazão dos efluentes do poço. Os
equipamentos que compõe o conjunto assim como suas características específicas estão a seguir.
Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-50 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de
Equipamentos para Controle e Segurança do Poço.
NÚMERO DE
REFERÊNCIA

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Quantidade

Descrição

Estrangulador de fluxo (Choke
1
Manifold)
300
Sistema de fechamento de
9.5.4.3
3*
emergência
Estrangulador de fluxo (Choke
1
9.5.4.2
Manifold)
Conjunto de Equipamentos para
400
Controle e Segurança do Poço (AD)
Sistema de fechamento de
9.5.4.3
3*
emergência
*Conforme descrito nas características específicas, deverão ser fornecidos 2 válvulas para atender a fechamentos em 7 segundos.
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Segurança do Poço

9.5.4.2

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.5.2.2 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-51 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Conjunto de Equipamentos para Controle e Segurança do Poço.
Equipamento
Número de
referência

Referência
9.5.4.2

300
9.5.4.3
9.5.4.2
400
9.5.4.3

Categoria
Descrição

Estrangulador de fluxo (Choke
Manifold)
Sistema de fechamento de
emergência
Estrangulador de fluxo (Choke
Manifold)
Sistema de fechamento de
emergência

Pressão

Características Específicas

EMD

Referências
9.5.4.2

Poço

CONV
9.5.4.3
9.5.4.2

Poço

AD
9.5.4.3

Descrição
Todas
descrições
Todas
descrições
Todas
descrições
Todas
descrições

as
as
as
as
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos para Controle e Segurança do Poço
Estrangulador de fluxo (Choke Manifold)

Equipamento para controle de pressão e vazão dos efluentes do poço, com as seguintes
características.
(I)

Mecanismo de abertura, fechamento e vedação (“Válvulas”)

a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de fechar o interior do equipamento completamente e de
forma estanque (denominado “válvulas”), mantendo-se desta forma até a sua abertura, e funções
conforme descritas nos itens a seguir.
b. O fechamento deverá ocorrer mesmo com o poço sendo produzido.
c. O mecanismo deverá permitir efetuar aberturas através de restrição (choke) ajustável e conjunto
de restritores (chokes) fixos (positivos).
c.1.
c.2.
(II)

Deverá ter choke fixos de 1/16" até 1" com incrementos de 1/16" e desde 1" até 2" com
incrementos de 1/8”.
Choke ajustável deverá ir de 0” até 2” com incrementos de 1/32”.

Acionamento do Mecanismo de abertura e fechamento

a. O acionamento do mecanismo de fechamento e abertura de todas as válvulas deverá ser feito de
forma manual.
(III)

Condições de Fechamento e Abertura

a. Além da exigência mecânica de diferencial de pressão (8.3(I) ), a válvula também deverá ter a
mesma resistência de sua categoria (Tabela 9-3) à pressão diferencial e absoluta de trabalho nos
sentidos de montante para jusante e vice-versa pelo equipamento quando o choke estiver fechada
conforme item (I).
b. Uma vez aberta completamente, deverá estar de acordo com todas as exigências dimensionais, ou
seja, tubular respeitando o diâmetro interno conforme descrição no item 9.5.2.3 e sua categoria.
(IV) Configurações
a. Equipamento deverá ter no mínimo dois ramos paralelos por onde o fluxo poderá passar.
b. Deverá ter quantidades suficientes de válvulas (mecanismo de fechamento) de forma a permitir
fluxo por apenas um ramo e permitir a mudança de um para o outro sem interromper ou alterar a
vazão dos efluentes do poço.
b.1.
(V)

Com base no histórico da PETROBRAS, são necessários 4 (quatro) válvulas para atingir essa
finalidade.

Tolerância a Sólidos

a. Para a categoria AD, principalmente os chokes deverão ser de material resistente a abrasão
(“lavagem”), mesmo com gás com material sólido fino (areias, baritina, etc).
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos para Controle e Segurança do Poço
Sistema de fechamento de emergência

Sistema para fechamento em situações de emergência do fluxo do poço, com as seguintes
características.
(I)

Mecanismo de abertura, fechamento e vedação (“Válvula”)

a. Deverá ter mecanismo integrado capaz de fechar o interior do equipamento completamente e de
forma estanque (denominado “válvula”), mantendo-se desta forma até a sua abertura, e funções
conforme descritas nos itens a seguir.
b. O fechamento deverá ocorrer mesmo com o poço sendo produzido.
c. A válvula deverá ter modo de falha tipo fail safe close, de forma que a abertura da válvula deverá
ocorrer apenas ao aplicar-se pressão hidráulica e ao retirar-se essa pressão, a válvula irá fechar.
Ou seja, havendo ruptura do umbilical de comando, a válvula irá fechar automaticamente.
(II)

Acionamento do Mecanismo de abertura e fechamento

a. O acionamento do mecanismo de fechamento e abertura de todas as válvulas deverá ser feito de
forma remota.
b. O mecanismo deverá estar interligado com o sistema de acionamento de emergência conforme
determinado pelo P&ID do serviço (7.2.2.1(III) j) e por botoeiras de emergências.
c. O equipamento deverá ser tal que seja acionado dentro de 7 s do acionamento pelo sensor de
emergência (hi-lo pilots; nível; etc) conforme Norsok D-007.
c.1.
c.2.
c.3.

A posição da válvula deverá ser logo após a mangueira flexível (coflexip) na plataforma da
unidade marítima. Para atendimento ao tempo de 7 s, pelo histórico da PETROBRAS é
necessário deixar uma segunda válvula próximo a jusante do choke manifold.
Além disso, deverá ter mais uma válvula para permitir a montagem do circuito de circulação
fechada (7.3.2(IX) a) antes de fluir o poço e esta válvula extra irá manter os equipamento
da sonda isolado das pressões do poço.
Assim, para cada conjunto de controle e segurança será considerado 3 (três) válvulas de
fechamento. Quantidade inferiores deverão ser devidamente comprovadas e aprovadas pela
PETROBRAS.

d. A critério da PETROBRAS, a válvula para isolamento dos equipamentos da sonda (item c.2) poderá
ser manual, sem necessidade de atuação remota. Neste caso a CONTRATADA deverá ter sistema
de trava com cadeado ou similar de forma a evitar pessoas não autorizadas a abrir a mesma (“tag
and lock-out”).
(III)

Condições de Fechamento e Abertura

a. Além da exigência mecânica de diferencial de pressão (8.3(I) ), a válvula também deverá ter a
mesma resistência de sua categoria (Tabela 9-3) à pressão diferencial e absoluta de trabalho nos
sentidos de montante para jusante e vice-versa pelo equipamento quando o choke estiver fechada
conforme item (I).
b. Uma vez aberta completamente, deverá estar de acordo com todas as exigências dimensionais, ou
seja, tubular respeitando o diâmetro interno conforme descrição no item 9.5.2.3 e sua categoria.
(IV) Painel de Controle e Linhas
a. Painel de acionamento da válvula onde vêm as entradas de dados dos mecanismos diversos de
acionamento da SSV em caso de emergência conforme P&ID (7.2.2.1(III) j – tais como “hi-lo pilots”;
“níveis”; etc).
b. Deverá ter entradas suficientes para todos os acionamentos conforme P&ID e preconizado pela API
14C, botoeiras de emergência (até 5 botoeiras) assim como outros que a PETROBRAS julgar serem
necessários.
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c. Todas as mangueiras e demais equipamentos auxiliares para permitir o acionamento da válvula
deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem ônus para a PETROBRAS, uma vez que seus custos
são parte integrantes deste equipamento.
d. Poderá ser fornecido um único painel caso este consiga interagir com todas as válvulas e
recebimento de todas as entradas.
9.5
9.5.5.

LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos para Divergência do Poço

Conjunto de equipamentos de superfície para permitir a divergência dos efluentes do poço ou injeção
no poço, que não precisam ter pontos para registro de dados e injeção. Os equipamentos que compõe
o conjunto assim como suas características específicas estão a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-52 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de
Equipamentos para Divergência do Poço.
NÚMERO DE
REFERÊNCIA

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Descrição

Quantidade

Conjunto de tubos e curvas de alta
1
pressão
Conjunto de Equipamentos para
310
Conjunto de mangueiras flexíveis
9.5.5.3
Controle e Divergência
1
(coflexip ou coflon)
9.5.5.4
Conjunto de Manifold de Válvulas
1
Conjunto de tubos e curvas de alta
1
9.5.5.2
pressão
Conjunto de Equipamentos para
410
Conjunto de mangueiras flexíveis
9.5.5.3
1
Controle e Divergência (AD)
(coflexip ou coflon)
9.5.5.4
Conjunto de Manifold de Válvulas
1
Conjunto de mangueiras flexíveis
420*
Mangueira de Alta Capacidade
9.5.5.3
1
(coflexip ou coflon)
*Estas taxas se referem a itens avulos que poderão vir a ser solicitado durante a vigência de um futuro contrato, seguido as mesmas
regras de mobilização do critério de medição. Não será paga taxa específica para estes itens.
9.5.5.2

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.5.2.2 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-53 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Conjunto de Equipamentos para Divergência do Poço.
Equipamento
Número
de
referência

Referência
9.5.5.2

310

9.5.5.3
9.5.5.4
9.5.5.2

410

9.5.5.3

9.5.5.4
420*

9.5.5.3

Categoria
Descrição

Conjunto de tubos e
curvas de alta pressão
Conjunto de mangueiras
flexíveis (coflexip ou
coflon)
Conjunto de Manifold de
Válvulas
Conjunto de tubos e
curvas de alta pressão
Conjunto de mangueiras
flexíveis (coflexip ou
coflon)
Conjunto de Manifold de
Válvulas
Conjunto de mangueiras
flexíveis (coflexip ou

Pressão

Poço

Poço

Características Específicas
EMD

CONV

Referências

Descrição

9.5.5.2

Todas as descrições

9.5.5.3

Todas as descrições

9.5.5.4

Todas as descrições

9.5.5.2

Todas as descrições

9.5.5.3

As descrições funcional
do 9.5.5.3 e das
características
específicas I, II e III.

9.5.5.4

Todas as descrições

9.5.5.3

As descrições funcional
do 9.5.5.3 e das

AD
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos para Divergência do Poço
Conjunto de tubos e curvas de alta pressão

a. Cada conjunto é formado tubulação rígida, curvas de 90º e curvas de 45°, para alta pressão em
metragem e quantidade suficiente para interligação dos equipamentos de alta pressão (coflexip
até o choke manifold).
a.1.
a.2.

Com base no histórico da PETROBRAS, seriam necessários pelo menos 25 metros de
tubulação, 16 curvas de 90°, 8 curvas de 45°, 2 “T” e 2 “Cruzetas”. Estes serão os valores
verificados na auditoria de recursos.
A CONTRATADA é obrigada a fornecer quantidades superiores caso uma determinada
operação assim exigir, sem ônus para a PETROBRAS.

b. Deverá ter os componentes suficientes para permitir efetuar circuito de circulação fechada para
monitoramento de perda (7.3.2(IX) a).
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos para Divergência do Poço
Conjunto de mangueiras flexíveis (coflexip ou coflon)

Deverão ser fornecidos mangueiras flexíveis para compor este conjunto conforme especificações a
seguir.
(I)

Características Gerais das Mangueiras

a. Comprimento mínimo de 50 pés.
b. O raio de curvatura das mangueiras deverá ser de tal forma que facilite sua montagem na
plataforma.
c. Equipada com trava de segurança (dispositivo para evitar queda ou chicoteamento do equipamento
em casos de desconexão acidental ou vazamento).
(II)

Mangueira de Média Capacidade

Para o item de número de referência 310 e 410 deverão ser fornecidas duas mangueiras com as
seguintes características específicas.
a. Deverão ter no máximo 2,0 toneladas para evitar fadiga e peso excessivo nos equipamentos da
PETROBRAS, assim como da cabeça de teste.
b. Estas mangueiras deverão permitir fluxo contínuo de no mínimo 25 bpm (com ou sem sólidos
conforme exigido por sua categoria).
(III)

Mangueira de Baixa Capacidade

Para o item de número de referência 310 e 410 deverá ser fornecido uma mangueira com as seguintes
características específicas.
a. Deverá ter no máximo 1,2 tonelada para evitar fadiga e peso excessivo nos equipamentos da
PETROBRAS de menor resistência (ex. surface flow tree de 5 kpsi).
b. Estas mangueiras deverão permitir fluxo contínuo de no mínimo 11,5 bpm (com ou sem sólidos
conforme exigido por sua categoria).
c. Poderá ser fornecido apenas uma, ao invés de duas, mangueiras de alta capacidade, caso a
mangueira 1,2 tonelada consiga atingir os limites de vazões exigidos.
(IV) Mangueira de Alta Capacidade
Para o item de número de referência 420 deverá ser fornecido uma mangueira com as seguintes
características específicas.
a. Deverão ter no máximo 2,0 toneladas para evitar fadiga e peso excessivo nos equipamentos da
PETROBRAS, assim como da cabeça de teste.
b. Estas mangueiras deverão permitir fluxo conforme a exigência de sua categoria (CONV: 30 BPM
com fluxo isento de sólido; AD: 46 bpm com fluxo isento de sólido; AD: 30 bpm com fluxo com
sólido).
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos para Divergência do Poço
Conjunto de Manifold de Válvulas

Equipamento para gerenciamento das circulações e injeções de fluidos provenientes de equipamentos
de bombeio (ex. bomba de lama, bomba de transferência, unidade de cimentação, skid de bombeio,
etc.) para o poço ou equipamentos de armazenagem (ex. tanques de lama, trip tank, unidade de
flexitubo, tanques desta especificação técnica, etc.).
(I)

Entradas e Saídas

a. Deverá ter até 8 entradas e saídas.
b. A quantidade de entradas e saídas, assim como suas localizações, deverão ser configuradas na
sonda da forma que melhor atenda às operações.
(II)

Válvulas

a. Equipamento responsável em fechar completamente seu interior de forma estanque, isolando os
trechos de linhas a jusante e montante, mantendo-se nessa condição até a sua abertura.
b. As válvulas de isolamento deverão ser preferencialmente do tipo “baixo torque”, necessitando
apenas ¼” de volta.
(III)

Relação Entrada x Saída

a. Deverá ter caminhos (linhas, compostas de tubulações, curvas, tês e cruzetas), assim como
válvulas, em quantidades suficientes, de forma a ser capaz de permitir fluxo de qualquer uma das
entradas para cada uma das saídas.
b. Deverá ter válvulas em quantidade suficiente, de forma a permitir até 2 fluxos simultâneos de
isolados entre si.
c. Abaixo segue configurações típicas com base no histórico da PETROBRAS. No entanto, a PETROBRAS
poderá vir a solicitar outras configurações, dentro das características específicas deste anexo.

Figura 1. Configurações típicas de manifolds.

(IV) Pontos de Injeção de produtos químicos, tomada de pressão e amostragem
O manifold deverá possuir ponto de injeção de produtos químicos, tomada de pressão e/ou
amostragem, a ser instalado na(s) conexão (ões) de entrada e saída, conforme necessidade de cada
trabalho.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

9.5
9.5.5
(V)

Nº

Folha:

161

de 190

REV.

0

LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos para Divergência do Poço
Base de montagem

a. O manifold deverá ser montado sobre skid de transporte na base da CONTRATADA, fixando as
linhas através da utilização de clamps, podendo ainda ser desmontado a bordo da sonda para
manutenção/troca de válvulas.
b. A altura da base não deve impedir a conexão direta com as linhas da sonda ao nível do piso.
(VI) Manete de transporte
As válvulas deverão ser transportadas por dois operadores com o auxílio de manete apropriada,
conforme exemplo da figura seguinte.

Figura 2. Manete de Transporte

(VII) Exigências Dimensionais
a. As entradas, saídas, linhas (compostas de tubulações, curvas, tês e cruzetas) e válvulas deverão
ter diâmetro interno mínimo de 1,9”, com exceção do item abaixo.
b. Deverá ter um caminho entre uma entrada e uma saída no qual a entrada, saída, linhas (compostas
de tubulações, curvas, tês e cruzetas) e válvulas deverão ter diâmetro interno mínimo de 2,8”.
c. O manifold, uma vez montado, deverá ter o menor tamanho possível (evitar utilizar tubos
compridos).
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos Para Separação e Medição

Conjunto de equipamentos da planta de processo primário, utilizados para controlar a pressão e
vazões dos fluidos do poço na superfície, estabelecendo um regime estável de fluxo, gerando dados
através das medições de vazões dos fluidos recuperados, tratando e descartando os mesmos, de forma
não agredir o meio ambiente. Os equipamentos que compõe o conjunto assim como suas
características específicas estão a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-54 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de
Equipamentos para Divergência do Poço.
NÚMERO DE
REFERÊNCIA

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência
9.5.6.2
9.5.6.3

Conjunto de Equipamentos Para
Separação e Medição

320

9.5.6.4
9.5.6.5
9.5.6.7
9.5.6.2
9.5.6.3

Conjunto de Equipamentos Para
Separação e Medição (AD)

430

9.5.6.4
9.5.6.5
9.5.6.7

Quantidade

Descrição
Separador próprio para medição
fiscal
Secador de gás (Scrubber) de alta
pressão
Medidor multifásico
Bomba de injeção de produtos
químicos
Sistema de aquisição, monitoramento
e transmissão de dados de superfície:
Separador próprio para medição
fiscal
Secador de gás (Scrubber) de alta
pressão
Medidor multifásico
Bomba de injeção de produtos
químicos
Sistema de aquisição, monitoramento
e transmissão de dados de superfície:

1
1
1
3
1
1
1
1
3
1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.5.2.2 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-55 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Conjunto de Equipamentos para Divergência do Poço.
Equipamento
Número de
referência

Referência
9.5.6.2
9.5.6.3

310

9.5.6.4
9.5.6.5
9.5.6.7
9.5.6.2
9.5.6.3

410

9.5.6.4
9.5.6.5
9.5.6.7

Categoria
Descrição

Separador próprio para
medição fiscal
Secador de gás (Scrubber) de
alta pressão
Medidor multifásico
Bomba de injeção de produtos
químicos
Sistema de aquisição,
monitoramento e transmissão
de dados de superfície:
Separador próprio para
medição fiscal
Secador de gás (Scrubber) de
alta pressão
Medidor multifásico
Bomba de injeção de produtos
químicos
Sistema de aquisição,
monitoramento e transmissão
de dados de superfície:

Pressão

EMD

Alta

Características Específicas
Referências
9.5.6.2

Baixa

CONV

9.5.6.3

Poço

9.5.6.4

Baixa

9.5.6.5

Descrição
Todas as descrições
Todas as descrições
Todas as descrições
Todas as descrições
Todas as descrições

Nulo

9.5.6.7

Alta

9.5.6.2

Baixa

AD

9.5.6.3

Poço

9.5.6.4

Baixa

9.5.6.5

Todas as descrições
Todas as descrições
Todas as descrições
Todas as descrições
Todas as descrições

Nulo

9.5.6.7
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos Para Separação e Medição
Separador próprio para medição fiscal

Equipamento para separação e medição de efluentes oriundos da formação (água, óleo, condensado
e gás), com as características específicas a seguir.
(I)

Medição Fiscal

a. Deverá atender ao Regulamento Técnico de Medição da ANP (quando for determinado ser
necessária conforme a resolução de diretoria da ANP) e legislação vigente que a complemente ou
a substitua.
a.1.

Incluso no atendimento itens tais como, porém não restrito a, calibrações, certificações e
utilização de computador de vazão homologado.

b. Quaisquer falhas no sistema de medição e consequente aplicação de fatores para a PETROBRAS
será considerado como operação defeituosa por culpa da CONTRATADA.
(II)

Capacidades e Medição

a. Capacidade mínima de vazão de 12.000 bbl/dia de líquido e de 60 MM scfd de gás.
b. Mesmo que não haja necessidade de medição fiscal, o separador deverá ser provido de medidores
calibrados, certificados e deverá ser capaz de receber e medir os efluentes desde a abertura do
poço. Isto é, sem presença de gás, necessitando sistema de compensação com Nitrogênio ou
equivalente.
c. Deverá ter medidores de vazão nas linhas de gás, óleo e água.
c.1.

No caso de medição do tipo placa de orifício na linha de gás, deverá ser utilizado os fatores
de correlação conforme orientações PETROBRAS.

d. Deverá ter sensores de pressão e temperatura do vaso separador com comunicação com a cabine.
e. Deverá ter sensores capazes de verificar anomalias a qualquer momento tais como:
•
•
•
•

“Carry over” – Presença de gotículas de óleo pela linha de gás.
“Carry under” – presença de gás na linha de óleo
Separação inadequada – presença de água na linha de óleo e hidrocarboneto na linha de água.
Dentre outros.

e.1.
e.2.
e.3.
(III)

A PETROBRAS recomenda ter medidores de densidade online pelo método de coriolis para
rápida identificação das anomalias e tomada de decisão e providências.
Outros métodos de medição indiretos ou medidores diretos poderão ser aceitos desde que
comprovados e aprovados pela PETRORBAS.
Deverá ser possível configurar alarmes para serem disparados no monitor da cabine de
aquisição para os eventos anormais que forem detectados pelos sensores.

Operação e Segurança

a. O controle e operação deverão ser automatizados com válvulas controladoras.
b. Todos os sensores do separador deverão ter interface de envio para sistema de aquisição de dados.
c. Deverá ter sensores de nível alto com alarme conforme P&ID.
d. Deverá ter válvula de alívio (“PSV”) conforme P&ID.
(IV) Exigência Mecânica
a. O envelope de operação deste equipamento deverá atender aos seguintes requisitos:
• 0 a 1200 psi, range de temperatura de 32 a 212 F.
• 1200 psi a 1440 psi, range de temperatura de 32 a 100 F.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos Para Separação e Medição
Secador de gás (Scrubber) de alta pressão

Equipamento usado a jusante da linha de gás do separador, para retenção de efluente líquido, que
venha a passar pela linha de gás, de modo a ter tempo hábil de evitar que este efluente vá
diretamente para o mar. Deverá ter alarme de nível (visual e sonoro) e conectado a cabine de
aquisição de dados.
Medidor multifásico
a. Equipamento com capacidade de identificação da vazão dos fluidos em fluxo multifásico (água,
óleo ou condensado e gás).
a.1.

Deverá ser utilizado princípio de verificação por radiação e medidor de densidade tipo
coriolis, ou similar.

b. As vazões obtidas no medidor deverão ser acompanhadas pela cabine de aquisição de dados e
possibilitar a configuração de alarmes.
Bomba de injeção de produtos químicos
a. Skid de bombeio para injeção de produtos químicos capaz de injetar 100 l/h.
b. Deverá permitir bombeio em paralelo com outras bombas de injeção, caso venha a ser necessária
maior vazão.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos Para Separação e Medição
Conjunto de Medidor de H2S inline

Equipamento usado para averiguar as concentrações de H2S em tempo real no fluido passando pela
planta de processo, sem necessidade de exposição aos operadores para realizar a medição, com as
seguintes características específicas.
a. Deverá ter medidores suficiente para medir nas seguintes localizações nas linhas da planta de
processamento:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.

Jusante choke
Linha de óleo do separador
Linha de gás do separador
Linha de agua do separador.

b. Deverá ser possível realizar medição representativa da concentração mesmo considerando o fluxo
multifásico.
c. Deverá ter precisão de no mínimo 1ppm de H2S.
d. Todos os equipamentos acessórios e completares necessário para a instalação dos equipamentos
serão de responsabilidade da CONTRATADA.
e. Os valores lidos em tempos real deverão se comunicar com a Cabine de Aquisição de Dados.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos Para Separação e Medição
Sistema de aquisição, monitoramento e transmissão de dados de superfície:

Container pressurizado onde recebera os dados da planta e permitir visualização em forma de gráficos
e tabelas em monitores, cujas características estão a seguir.
(I)

Comunicação

a. Deverá permitir comunicação com a rede PETRORBAS.
b. A cabine deverá dispor de computador, padrão ou homologado pela PETROBRAS, ou equipamento
similar, podendo este ser um PAC (Programmable Automation Controller) ou computador industrial
seguindo orientação, ou de propriedade, da PETROBRAS; a fim de coletar dados medidos pela
Planta de Teste e equipamentos no fundo de poço.
c. O equipamento, deverá dispor de software de coleta e transmissão de dados em tempo real
utilizando, um protocolo padrão de comunicação industrial aberto (ex.: OPC, Modbus, ProfiBus ou
outro similar).
d. O mesmo fará comunicação com os equipamentos e/ou sistemas para coleta de dados de fundo,
constantes nesta especificação técnica.
e. Deve ser apto também à aquisição e transmissão (local e remotamente), em tempo real, dos dados
de pressão e temperatura fornecidos pelos equipamentos de subsea e pelos equipamentos de
fundo, compatíveis com os sistemas da PETROBRAS ou de outros fornecedores.
f. Deverá receber os sinais de todos os sensores de pressão, temperatura, medidores de vazão
(inclusive os requisitos adicionais da medição fiscal) e medidores de H2S, assim como interligar
com os alarmes de nível e demais dispositivos de segurança da planta.
(II)

Visualização e Alarmes

a. Deverá manter armazenado todas as informações recebidas na taxa de aquisição dos diversos
sensores, medidores e alarmes.
b. Deverá ser possível colocar alarmes para verificar as anormalidades (ex. pressão excessiva,
aumento na concentração de H2S, medidas de vazões erráticas, etc).
(III)

Sensores

a. Deverá ter cabo elétrico, assim como todos os sensores necessários para a instrumentação e
monitoração da planta, e dos painéis de superfície dos equipamentos de coluna, conforme
necessidade operacional da PETROBRAS
(IV)

Análises

a. Deverá ter os equipamentos para análise de fluidos provenientes do poço conforme abaixo.
a.1.
a.2.

Termômetros
Manômetros com escala de pelo menos: 0-100 psi, 0-200 psi, 0-500 psi, 0-1000 psi, 0-5000
e 0-10.000 psi
a.3. Densímetro para óleo
a.4. Gravitômetro de gás Ranarex
a.5. Balanço de peso morto 50 - 10.000 psi
a.6. Centrífugas manuais (com possibilidade de atuação pneumática)
a.7. Centríguas elétrica para determinação do BSW
a.8. Medição de pH
a.9. Salinidade.
a.10. Dentre outros que a PETROBRAS julgar necessário.
b. A quantidade de medições necessárias será determinada pela PETROBRAS poço a poço.
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Registro de dados e injeção

a. Este equipamento não precisa ter pontos de registro de dados e injeção, uma vez que é a central
que recebe os dados de todos os sensores da planta.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Sistema para Aquecimento do Óleo

Conjunto de equipamentos responsável em realizar o aquecimento durante fluxo (aquecedores) e nos
tanques. Os equipamentos que compõe o conjunto assim como suas características específicas estão
a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-56 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Sistema para Aquecimento
do Óleo.
NÚMERO DE
REFERÊNCIA

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Descrição

9.5.7.2
9.5.7.3
9.5.7.4
9.5.7.2
Sistema para Aquecimento do Óleo (AD) 9.5.7.3
9.5.7.4

330

Gerador de vapor (ou caldeira)
Trocador de calor
Interligações do Sistema de Vapor
Gerador de vapor (ou caldeira)
Trocador de calor
Interligações do Sistema de Vapor

Sistema para Aquecimento do Óleo

440

Quantidade
2
2
1
2
2
1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.5.2.2 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-57 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Sistema para Aquecimento do Óleo.
Equipamento
Número de
referência

330

Referência

Descrição

9.5.7.2

Gerador de vapor (ou
caldeira)

9.5.7.3

Trocador de calor

9.5.7.4
9.5.7.2
440

Categoria

Interligações do Sistema
de Vapor
Gerador de vapor (ou
caldeira)

9.5.7.3

Trocador de calor

9.5.7.4

Interligações do Sistema
de Vapor

Pressão

Características Específicas
EMD

Alta
Poço e/
Alta

Referências
9.5.7.2

CONV

9.5.7.3

Baixa

9.5.7.4

Alta

9.5.7.2

Poço e/
Alta
Baixa

AD

9.5.7.3
9.5.7.4

Descrição
Todas as descrições
Todas as descrições
Todas as descrições
Todas as descrições
Todas as descrições
Todas as descrições
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Sistema para Aquecimento do Óleo
Gerador de vapor (ou caldeira)

Equipamento térmico que produz vapor saturado ou superaquecido a diversas pressões de trabalho a
partir de um fluido vaporizante, normalmente água industrial, cujas características estão a seguir.
a. Troca de energia térmica entre a massa de uma determinada substancia na fase líquida, com uma
fonte de calor gerada por diferentes tipos de agentes caloríficos denominados combustíveis.
b. Fornecimento de vapor suficiente para elevar a temperatura conforme abaixo:
b.1.
b.2.
b.3.
b.4.

Para o trocador de calor de forma que a temperatura do vaso separador fique no mínimo
50ºC.
Para os tanques com aquecimento de no mínimo 60º C, de modo a garantir uma boa
eficiência de queima.
Os valores reais serão determinados conforme as necessidades operacionais e orientações
da PETROBRAS.
De acordo com o histórico da PETROBRAS, deverá ser fornecido 2 (dois) equipamentos desses
para atender a exigência acima. Poderá ser aceito quantidade menor caso seja comprovado
e aprovado pela PETROBRAS.

c. Deverá possuir filtros próprios para evitar contaminação do sistema (“clean zone”).
d. Deverá ter detector de gás com desligamento automático em caso de detecção no sistema de
vapor.
e. A PETROBRAS, a despeito de solicitar equipamentos da planta adequados a Zona 2, poderá aceitar
caldeira conhecida no mercado como “Rig Safe” desde que equipada com proteção elétrica
intrinsecamente segura (EX) e seja posicionada em área não classificada.
Trocador de calor
Equipamento usado para aquecer o óleo, através da troca de calor, de modo a reduzir a viscosidade
do óleo e prover a quebra de emulsão, utilizando os vapores da caldeira para aquecer as serpentinas
por onde passam os efluentes do poço, com as seguintes características adicionais seguintes.
a. Deverá ter troca de calor suficiente para que a temperatura de separação seja no mínimo de 50°C,
utilizando um ou dois dos trocadores de calor previstos no conjunto.
b. Um dos trocadores deverá ser da classe de pressão “Poço” de forma a permitir sua instalação a
montante do choke manifold.
Interligações do Sistema de Vapor
Conjunto de equipamentos (tubulações, mangueiras e acessórios) em para fazer a interligação entre
o gerador de vapor com o trocador de calor e tanques aquecidos.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Tanques de Armazenagem e Aferição

Equipamentos utilizados para armazenagem do fluido produzido, para posterior queima, efetuar
aferição de vazão, com capacidade de estocagem de óleo produzido. Os equipamentos que compõe
o conjunto assim como suas características específicas estão a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-58 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de Tanques de
Armazenagem e Aferição.
Número de
Referência

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Conjunto de Tanques de armazenagem
e aferição

340

Descrição

9.5.8.2
9.5.8.3
9.5.8.4

Tanques de aferição
Tanques de armazenagem
Tanque pressurizado
Secador de gás (Scrubber) de baixa
pressão
Tanques de aferição
Tanques de armazenagem
Tanque pressurizado
Secador de gás (Scrubber) de baixa
pressão

9.5.8.5

Conjunto de Tanques de armazenagem
e aferição (AD)

450

9.5.8.2
9.5.8.3
9.5.8.4
9.5.8.5

Quantidade
1
2
1
1
1
2
1
1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.5.2.2 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-59 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Conjunto de Tanques de Armazenagem e Aferição.
Equipamento
Número de
referência

Referência
9.5.8.2
9.5.8.3

340

9.5.8.4
9.5.8.5
9.5.8.2
9.5.8.3

450

9.5.8.4
9.5.8.5

Categoria
Descrição

Tanques de aferição
Tanques de
armazenagem
Tanque pressurizado
Secador de gás
(Scrubber) de baixa
pressão
Tanques de aferição
Tanques de
armazenagem
Tanque pressurizado
Secador de gás
(Scrubber) de baixa
pressão

Pressão

Baixa

Baixa

Características Específicas
EMD

CONV

AD

Referências

Descrição

9.5.8.2

Todas as descrições

9.5.8.3

Todas as descrições

9.5.8.4

Todas as descrições

9.5.8.5

Todas as descrições

9.5.8.2

Todas as descrições

9.5.8.3

Todas as descrições

9.5.8.4

Todas as descrições

9.5.8.5

Todas as descrições
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Tanques de Armazenagem e Aferição
Tanques de aferição

Equipamento para aferição do fator de encolhimento de óleo proveniente do poço, usado para
armazenagem e para aferição dos medidores de fluxo do separador, cujas características estão a
seguir.
a. Volume de, no mínimo, 80 bbl útil, ou seja, já descontando volume devido ao balanço da sonda e
alarme de nível.
b. Classe de pressão atmosférica.
c. Coeficiente de volume de no máximo 0,260 bbl / cm.
d. Deve ser de duplo compartimento.
e. Corta chamas na ventilação.
f. Janelas de visitas na parte superior, uma em cada compartimento.
g. Entradas seladas em um dos lados dos tanques para permitir a limpeza dos tanques.
h. Visores de nível.
i. Deverá ter entradas e serpentinas para permitir aquecimento do óleo por vapor através do sistema
de aquecimento.
Tanques de armazenagem
Equipamento para armazenagem e aquecimento dos efluentes do poço, cujas características estão a
seguir.
a. Volume de, no mínimo, 160 bbl útil, ou seja, já descontando volume devido ao balanço da sonda
e alarme de nível.
b. Classe de pressão atmosférica.
c. Deve ser de duplo compartimento.
d. Corta chamas na ventilação.
e. Janelas de visitas na parte superior, uma em cada compartimento.
f. Entradas seladas em um dos lados dos tanques para permitir a limpeza dos tanques.
g. Visores de nível.
h. Deverá ter entradas e serpentinas para permitir aquecimento do óleo por vapor através do sistema
de aquecimento.
Tanque pressurizado
Equipamento usado como segundo estágio de separação ou tanque de armazenagem para efluentes
com contaminantes (H2S, CO2, partículas sólidas, etc)
a. Volume de, no mínimo, 80 bbl útil, ou seja, já descontando volume devido ao balanço da sonda e
alarme de nível.
b. Pressão diferencial interna de no mínimo 250 psi.
c. Deve ser de duplo compartimento.
d. Saída de gás para o secador de gás.
e. Janelas de visitas na parte superior, uma em cada compartimento.
f. Entradas seladas em um dos lados dos tanques para permitir a limpeza dos tanques.
g. Visores de nível.
h. Alarmes de nível alto.
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i. Os tanques devem estar em conformidade com o Regulamento Técnico de Medição da ANP e/ou
legislação vigente.
j. Deverá ter válvula controladora de pressão na saída da linha de gás, de forma que o tanque poderá
servir como segundo estágio de separação.
k. Deverá ter entradas e serpentinas para permitir aquecimento do óleo por vapor através do sistema
de aquecimento.
Secador de gás (Scrubber) de baixa pressão
Equipamento usado na jusante da linha de gás do surge tank, para retenção de efluente líquido, que
venha a passar pela linha de gás, de modo a ter tempo hábil de evitar que este efluente vá
diretamente para o mar.
Deverá ter alarme de nível (visual e sonoro) e conectado a cabine de aquisição de dados.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos para a Queima de Efluentes

Conjunto de equipamentos necessários para descartar os volumes de óleo e condensado produzidos
durante uma operação de avaliação, através do processo de queima, tornando o mesmo eficiente,
de modo que o processo de descarte não seja agressivo ao meio ambiente. As características do
conjunto encontram-se a seguir.
Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-60 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de
Equipamentos para a Queima de Efluentes.
Número de
Referência

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

350

Conjunto de Equipamentos para a
Queima de Efluentes

9.5.9.2

460

Conjunto de Equipamentos para a
Queima de Efluentes (AD)

9.5.9.2

Quantidade

Descrição
Sistema de Fornecimento de Ar
Comprimido para Queimadores
Sistema de bombeamento de óleo
Sistema de Fornecimento de Ar
Comprimido para Queimadores
Sistema de bombeamento de óleo

9.5.9.3

9.5.9.3

1
3
1
3

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.5.2.2 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-61 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que
compõe o Conjunto de Equipamentos para a Queima de Efluentes.
Equipamento
Número de
referência
350

Referência
9.5.9.2
9.5.9.3

460

9.5.9.2
9.5.9.3

Categoria
Descrição

Sistema de Fornecimento de Ar
Comprimido para Queimadores
Sistema de bombeamento de óleo
Sistema de Fornecimento de Ar
Comprimido para Queimadores
Sistema de bombeamento de óleo

Pressão

EMD

Nulo
Baixa

Referências
9.5.9.2

CONV

Nulo
Baixa

Características Específicas

AD

Descrição
Todas as descrições

9.5.9.3

Todas as descrições

9.5.9.2

Todas as descrições

9.5.9.3

Todas as descrições
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos para a Queima de Efluentes
Sistema de Fornecimento de Ar Comprimido para Queimadores

Equipamentos utilizados para geração de ar comprimido que garantam o máximo de eficiência na
atomização dos queimadores de óleo, gerando queima eficiente, cuja características estão a seguir:
a. Compressores de ar preferencialmente a diesel.
b. Compressores deverão ser seguros para a sonda, do tipo ZONA II (além das proteções elétricas,
possui sistema de segurança adicional devido ao motor de combustão a diesel).
c. Os compressores devem ser capazes de ser empilhados através de skid.
d. Os compressores deverão ser possíveis trabalharem em paralelo.
e. Quantidades de mangueiras suficientes para ligações entre compressores e dos compressores para
a linha de ar da sonda.
e.1.

Pulmão (reservatório) que recebe o ar de todos os compressores, capazes de armazenar o
ar para suprir os picos de consumo da rede de ar, de modo a ter o ar disponível a uma
pressão constante.

f. Quantidades de compressores suficientes para ser capaz de levar a queima de óleo até 12.000
bbl/dia efetiva (capacidade especificada para o Queimador) com perda de eficiência toleráveis,
ou seja, devem garantir que vazões e pressão de ar necessárias para a queima se mantenham até
os pontos de consumo (queimador).
f.1.
f.2.
f.3.
f.4.
f.5.

Deverá ter no mínimo 1 (um) compressor sobressalente (“backup”) em paralelo.
Pelo histórico da PETROBRAS, serão necessários no mínimo 5 compressores, com pelo menos
100 psi de pressão de trabalho, para atendimento pleno da especificação e esta quantidade
será a referência para a auditoria de recursos.
Quantidades menores poderão ser aceitos após comprovação e aprovação da PETROBRAS.
Caso se prove ineficiência do queimador devido a falta de suprimento de ar, a CONTRATADA
será penalizada com operação defeituoso ou atrasada.
Neste caso, a CONTRATADA deverá adequar os equipamentos de forma a evitar recorrência
da ineficiência.
Sistema de bombeamento de óleo (queimador)

Conjunto de equipamentos destinados a conduzir o efluente líquido entre tanques e dos tanques até
os queimadores, cuja características estão a seguir:
a. Capacidade de bombeio de 12.000 bbl/dia efetiva (capacidade especificada para o Queimador).
a.1.
a.2.
a.3.

Deverá ter sistema redundante em paralelo.
Pelo histórico da PETROBRAS, serão necessários 3 (três) bombas de transferências com
capacidade de 4.000 bbl/dia efetivas e esta quantidade será a referência para a auditoria
de recursos.
Quantidades menores poderão ser aceitos após comprovação e aprovação da PETROBRAS.

b. Caso seja necessário energia elétrica, deverá ter tensão compatível com aquelas disponíveis nas
unidades marítimas (normalmente trifásica de 440 volts, frequência de 50 a 60 Hz).
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9.5
LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
9.5.10. Queimadores de Óleo de Alta Eficiência
Equipamentos usados para a queima de óleo produzido, através do processo de atomização do
mesmo, cuja características estão a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir têm a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-62 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Queimadores de Óleo de
Alta Eficiência.
Número de
Referência

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

360

Queimadores

9.5.10

470

Queimadores (AD)

9.5.10

Quantidade

Descrição
Queimadores de Óleo de Alta
Eficiência
Queimadores de Óleo de Alta
Eficiência

1
1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.5.2.2 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-63 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que
compõe o Queimadores de Óleo de Alta Eficiência.
Equipamento
Número de
referência

Referência

360

9.5.10

470

9.5.10

Categoria
Descrição

Queimadores de Óleo de
Alta Eficiência
Queimadores de Óleo de
Alta Eficiência

Características Específicas

Pressão

EMD

Referências

Descrição

Baixa

CONV

9.5.10

Todas as características

Baixa

AD

9.5.10

Todas as características

Caracterísitcas Específicas
a. Deverá ser capaz de queimar no range mínimo de 2.000 bbl/dia e 12.000 bbl/dia de óleo.
b. Ter sistema de ignição remoto com piloto, com acendimento através de centelhamento, tanto
para a chama de óleo como para a chama de gás.
c. Manifold de válvulas para interligar linha de óleo com linha de retorno, com sistema automático
de fechamento e abertura das válvulas, acionado remotamente.
d. Ter medidor de temperatura na linha de óleo localizado o mais próximo possível do queimador,
monitorado remotamente.
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9.5
LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
9.5.11. Conjunto de Equipamentos para Interligação dos Componentes da Planta de Well Testing
Equipamentos usados para interligar e transportar efluentes do poço aos vários componentes da
planta de well testing e distribuição do fluxo entre estes equipamentos. Os equipamentos que compõe
o conjunto assim como suas características específicas estão a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-64 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de
Equipamentos para Interligação dos Componentes da Planta de Well Testing.
Número de
Referência

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Descrição

9.5.11.2
9.5.11.3
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos componentes da Planta 9.5.11.4
de Teste
9.5.11.5
9.5.11.6
9.5.11.2
9.5.11.3
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos componentes da Planta 9.5.11.4
de Teste (AD)
9.5.11.5
9.5.11.6

370

480

Quantidade

Conjunto de tubos e curvas
Manifolds de Distribuição (Diverter)
Choke inline
Sistema de bombeamento de óleo
Conjunto de mangueiras flexíveis
Conjunto de tubos e curvas
Manifolds de Distribuição (Diverter)
Choke inline
Sistema de bombeamento de óleo
Conjunto de mangueiras flexíveis

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.5.2.2 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-65 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Conjunto de Equipamentos para Interligação dos Componentes da Planta de Well Testing.
Equipamento
Número de
referência

Referência
9.5.11.2
9.5.11.3

370

9.5.11.4
9.5.11.5
9.5.11.6
9.5.11.2
9.5.11.3

480

9.5.11.4
9.5.11.5
9.5.11.6

Categoria
Descrição

Conjunto de tubos e
curvas
Manifolds de
Distribuição (Diverter)
Choke inline
Sistema de
bombeamento de óleo
Conjunto de mangueiras
flexíveis
Conjunto de tubos e
curvas
Manifolds de
Distribuição (Diverter)
Choke inline
Sistema de
bombeamento de óleo
Conjunto de mangueiras
flexíveis

Pressão

Características Específicas
EMD

Referências
9.5.11.2

Descrição
Todas as descrições

Baixa
Alta

CONV

9.5.11.3

Todas as descrições

9.5.11.4

Todas as descrições
Todas as descrições

9.5.11.5
Baixa
9.5.11.6
9.5.11.2

Todas as descrições
Todas as descrições

Baixa
9.5.11.3
Alta

AD

Todas as descrições

9.5.11.4

Todas as descrições

9.5.11.5

Todas as descrições

9.5.11.6

Todas as descrições

Baixa
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LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Conjunto de Equipamentos para Interligação dos Componentes da Planta de Well Testing
Conjunto de tubos e curvas

Equipamentos que fazem a interligação física entre os equipamentos da planta na unidade marítima,
compostos de tubos, curvas, “T”, cruzetas dentre outros, cuja descrição encontra-se a seguir.
a. Os equipamentos devem estar de acordo com norma ASME B31.3 e fabricados com materiais que
satisfaçam às exigências da norma NACE MR-0175 para a classe de pressão, conforme definido em
Tabela 9-46.
b. Deverá ter quantidades e metragens de tubos e curvas de baixa pressão, para interligar todos os
equipamentos da planta de teste utilizada na operação, assim como promover a interligação com
os componentes da sonda.
c. A sonda será responsável em providenciar a linha de surgência entre o rig floor e a área de teste,
assim como providenciar todas as linhas necessárias de seu manifold até a varanda do queimador.

Manifolds de Distribuição (Diverter)
Equipamentos usados para distribuição do fluxo do poço do separador para o tanque ou queimador,
ou direcionamento entre tanques e/ou entre lanças com as características a seguir.
a. Deverá ter no mínimo 2 (duas) válvulas, sendo no mínimo 1 (uma) entrada com conexão 3” ou 4”,
e 2 (duas) saídas com conexão 3” ou 4”, montados em skids próprios para transporte.
b. Quantidades suficientes para interligar os equipamentos da planta de well testing.

Choke inline
Equipamento utilizado antes da entrada dos tanques para evitar sobrepressão nos mesmos.

Sistema de bombeamento de óleo (tanques)
Conjunto de equipamentos destinados a conduzir o efluente líquido entre tanques, cuja
características estão a seguir.
a. Capacidade de bombeio mínima de 80 GPM.

Conjunto de mangueiras flexíveis
Deverá ter quantidades e metragens suficientes para interligar os tanques, bombas, e secadores de
gás utilizados na operação, assim como promover a interligação com os componentes da sonda.
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9.5
LINHA DE EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE
9.5.12. Conjunto de Equipamentos para Tratamento de Água Oleosa
Equipamentos utilizados para o processamento de águas oleosas ou de fluidos aquosos, de tal forma
a permitir o descarte dos mesmos de acordo com as condições especificadas na RESOLUÇÃO CONAMA
393/2007, cuja características estão a seguir.

Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-66 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto de
Equipamentos para Tratamento de Água Oleosa.
Número de
Referência

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Conjunto de Equipamentos para Tratamento
de Água
Conjunto de Equipamentos para Tratamento
de Água (AD)

380
490

Quantidade

Descrição
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água Oleosa
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água Oleosa

9.5.12
9.5.12

1
1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.5.2.2 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-67 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Conjunto de Equipamentos para Tratamento de Água Oleosa.
Equipamento
Número de
referência

Referência

380

9.5.12

490

9.5.12

Categoria
Descrição

Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água Oleosa
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água Oleosa

Características Específicas

Pressão

EMD

Referências

Descrição

Baixa

CONV

9.5.12

Todas as características

Baixa

AD

9.5.12

Todas as características

Características Específicas
Sistema completo para processamento de águas oleosas ou de fluidos. Este sistema deve processar
tais fluidos na vazão de até 2.500 bbl/dia e a Cia deve garantir o enquadramento dos volumes
processados e descartados no mar, segundo os parâmetros/critérios estabelecidos na RESOLUÇÃO
CONAMA 393/2007 (inclusive atendimento integral dos aritgos 5 e 10 que determinam coletar
amostras e realizar análise em terra – por uma terceira parte - por poço) e conforme orientações da
PETROBRAS (ex. verificação de TOG por método gravimétrico ou equivalente – desde que
devidamente comprovada, etc).
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9.6. Linha de Equipamentos Especiais
Equipamentos que não se enquadrem nas demais linhas de equipamentos anteriores. A tabela abaixo
encontra-se os equipamentos da linha com seu número de referência.
Tabela 9-68 Relação dos itens com as Categorias, dos Conjunto de Equipamentos
Número de
referência

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamentos
Referência

Descrição

Conjunto para
Injeção de Produtos
Químicos
510
Bomba de Injeção
9.6.3
Bomba de Injeção
520
Tanque de Resíduo
9.6.4
Tanques para coleta
Kit de Amostragem
--Amostragem de Recombinação
9.6.5
PVT de Superfície
Ensaio Destrutivo do
--Ensaio Destrutivo do Shear Sub
9.6.6
Tubo Cisalhável
(Shear Sub)
*Estes recurso não têm taxas de utilização ou operação, sendo pagos por evento (1010 Amostragem de
Recombinação e 1020 Ensaio Destrutivo do Shear Sub) conforme orientações da PETROBRAS.
500

Conjunto para Injeção de Produtos
Químicos

9.6.2
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Linha de Equipamentos Especiais
Conjunto para Injeção de Produtos Químicos

Conjunto de equipamentos para efetuar a injeção de produtos químicos em altas vazões na coluna
de trabalho. Os equipamentos que compõe o conjunto assim como suas características específicas
estão a seguir.
Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-69 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Conjunto para Injeção de
Produtos Químicos.
Número de
Referência

Especificação do Conjunto
Descrição

Equipamento
Referência

Conjunto para Injeção de Produtos Químicos

500

9.6.2.2
9.6.2.3

Quantidade

Descrição
Sub de Injeção (Injection Sub)
Umbilical de Injeção

1
1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.2.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-70 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Conjunto de Equipamentos para Tratamento de Água Oleosa.
Categoria da
Linha de
Equipamento
de Coluna

Equipamento
Número de
referência
500

Referência
9.6.2.2
9.6.2.3

Descrição
Sub de Injeção (Injection Sub)
Umbilical de Injeção

Prof

EMD

Subsea
AD
Nulo

Características Específicas

Referências
9.6.2.2
9.6.2.3

Descrição
Todas as características
Todas as características

Sub de Injeção (Injection Sub)
Equipamento responsável em realizar a injeção de produtos químicos bombeados da superfície, pelo
umbilical de injeção, que deverá obedecer a todas as exigências descritas nas características gerais
(8), características gerais da linha de equipamentos de coluna (9.2), na categoria PROF Subsea e
outras características da categoria EMD correspondente, cujas características a seguir.
(I)

Injeção de Produtos Químicos

a. Deve-se ter ponto de injeção de produtos químicos para o interior da coluna de trabalho.
b. Além disso, deverá ser dimensionado de forma que a pressão necessária para injetar 1.000 litro/h
não exceda a resistência mecânica do sub de injeção.
Umbilical de Injeção
Equipamento similar ao umbilical de injeção da AST com a exceção de que será conectado no sub de
injeção e deverá ter dimensões e rugosidade de forma que a perda de carga total, da conexão com
a bomba de injeção até a conexão com as válvulas, injetando os produtos químicos com vazão de
1.000 litro/h com a bomba de injeção (item 9.6.2) e considerando uma pressão no interior do sub de
injeção de até 10.000 psi, com comprimento suficiente para conectar ao sub de injeção a uma
profundidade de até 3.000 m e compatível com a classe de pressão da bomba de injeção.
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Linha de Equipamentos Especiais
Bomba de Injeção

Equipamento para bombeio de produtos químicos conectado ao Painel de Controle da AST ou
Umbilical de injeção cujas características estão descritas a seguir.
Relações do Conjunto
a. A tabela a seguir tem a relação dos itens de referência com os quantitativos de equipamentos que
compõe cada conjunto (isto é, a relação que uma unidade dos itens de referência correspende).
Tabela 9-71 Relação dos itens com os quantitativos dos componentes que compõe o Bomba de Injeção.
Número de
Referência
510

Especificação do Conjunto
Descrição
Bomba de Injeção

Equipamento
Referência

Quantidade

Descrição
Bomba de Injeção

9.6.3

1

b. A tabela a seguir têm a relação dos equipamentos especificados para este conjunto com os itens
com a categoria (conforme item 9.2.2.1 Categorias) e das características específicas conforme a
tabela abaixo:
Tabela 9-72 Relação dos itens com as Categorias, Características Específicas dos componentes que compõe
o Bomba de Injeção.
Equipamento
Número de
referência
510

Referência
9.6.3

Categoria
Descrição

Bomba de Injeção

Pressão

EMD
Nulo

Características Específicas
Referências

Descrição

9.6.3

Todas as características

Características Específicas
(I)

Bombeio

a. Deverá permitir controlar a vazão de 0 litro/h até 400 litro/h de forma contínua.
b. Pressão de trabalho mínima de 15.000 psi.
c. Deverá permitir bombeio em paralelo com outras bombas de injeção, caso seja necessário.
(II)

Produtos Químicos

a. Deve ser possível o bombeio dos produtos químicos que a companhia irá providenciar, conforme
item 10.12.7.
b. Produtos químicos não especificados no item 10.12.7 poderão ser utilizados desde que haja
concordância da CONTRATADA que avaliará, poço a poço, a viabilidade ou não do uso de seu
equipamento. Em casos de não concordância, a CONTRATADA deverá demonstrar os motivos
técnicos e/ou financeiros.

(III)

Mangueiras

a. Deverá ser fornecido junto à bomba uma mangueira com as características abaixo:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.

No mínimo 10 m de comprimento
ID mínimo de ½”
Conexão em uma extremidade compatível com a bomba.
Conexão da outra extremidade terminar em, ou disponibilizar reduções para: NPT ½” e NPT
¼”, ambos com opções de macho e fêmea.
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Linha de Equipamentos Especiais
Tanques para coleta e desembarque

Os fluidos recebidos na planta de teste ou de workover que sejam necessitem desembarque conforme
critério da PETROBRAS, devem ser desembarcados sob responsabilidade da CONTRATADA de acordo
com legislação vigente e ter seu tratamento em terra.
O número de referência correspondente a este tanque é o item 1000 e corresponde a um tanque.
Para cada referência deverão ser utilizados contentores adequados de no mínimo 30 bbl de resíduos
oleosos ou outros fluidos presentes na planta de teste.
Deverá ser fornecido tanque com volume de no mínimo 5.000 litros, adequados para coleta e
transporte de fluidos oleosos.
Quando houver trabalhos com sólidos, ao invés de tanques deverão ser fornecidos caçambas de no
mínimo 5.000 litros para coleta e transporte de sólidos oleosos.
Outros contentores poderão ser fornecidos desde que aceitos e aprovados pela PETROBRAS.
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Linha de Equipamentos Especiais
Kit de Amostragem PVT de Superfície para Recombinação

Kit pago pela taxa 1010 Amostragem de Recombinação, onde deve ser fornecido garrafas de óleo e
gás, todas com sistema de conexão para transferência do ponto de amostragem para a garrafa e
conforme características a seguir.
a. 5 garrafas para amostragem de óleo de 750 cc cada uma (1.440 psi) e 5 garrafas para amostragem
de gás de 20 litros cada uma (1.440 psi).
a.1.

O quantitativo real necessário será informado pela PETRORBAS trabalho a trabalho.

b. O tamanho das garrafas deverá ser conforme padrão de ergonomia para ser possível a sua
manipulação em laboratório.
c. Deverá ter um revestimento especial (tais como sulfinert, TEC-12, titânio, etc.) capaz de manter
o teor de H2S, presente na amostra de fluido, inalterado por um período de tempo suficiente para
ensaios em laboratório (no mínimo 1 mês). As linhas de transferência, válvulas e outras partes
molháveis também deveriam ser revestidas.
d. Deverão estar junto com as garrafas de amostragem as seguintes documentações:
d.1.
d.2.
d.3.
d.4.

Certificado de controle de qualidade/integridade do revestimento, revalidado
periodicamente, das próprias garrafas, dos amostradores e dos equipamentos utilizados para
a transferência da amostra.
Certificado de inspeção e manutenção das garrafas, com os últimos testes de pressão.
Informações do poço, intervalo produtor, data da coleta, condição (monofásica ou não), das
condições da transferência, temperatura, conforme necessidade e orientações PETROBRAS.
Essas documentações deverão constar no relatório final do trabalho e deverão ser enviadas
após a conclusão de cada etapa para a PETROBRAS, além de ter resumo descritivo reportado
em documentação padrão PETROBRAS (folha TIPO 5).

e. Todos os recursos necessários para efetuar a conexão das garrafas nos pontos de amostragens
assim como realizar a amostragem com segurança. São exemplos desses recursos (porém não
restrito a): XO, mangueiras / tubos, válvulas reguladoras, manômetros, etc.
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Linha de Equipamentos Especiais
Ensaio Destrutivo do Tubo Cisalhável (Shear Sub)

Deverá ser disponibilizado Tubo Cisalhável (Shear sub), quando solicitado pela PETROBRAS, para a
realização de ensaio destrutivo com o BOP da sonda, pago pela taxa 1020 Ensaio Destrutivo do Shear
Sub e com prazo de entrega de 90 dias.
Os tubos cisalháveis deverá ser idêntico e concomitante ao item 9.2.9.3, assim como disponibilização
de toda a documentação necessária conforme solicitação da PETROBRAS (certificados de
manufaturas – com metalurgia, limite de escoamento, etc; nota fiscal; documentação técnica das
características físicas; etc).
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9.7. INSUMOS MATERIAIS
Os materiais abaixo relacionados deverão ser providos pela CONTRATADA e aplicados na execução de
serviços. Seus custos, portanto, deverão estar inclusos nos preços dos serviços aos quais se encontram
vinculados.
As quantidades mencionadas a seguir são apenas referências da PETROBRAS considerando seu knowhow e histórico de operações, cabendo exclusivamente à CONTRATADA o dimensionamento e
mobilização dos insumos materiais necessários, conforme o nível de serviço requerido.
A PETROBRAS encaminhará à CONTRATADA o escopo de cada operação a ser realizada, o qual deverá
ser utilizado para estimativa das quantidades de insumos a serem enviados pela CONTRATADA para a
sonda.
9.7.1.

Kit de amostragem convencional de superfície

Nas operações envolvendo recebimento de fluidos da formação, a CONTRATADA deve prover
recipientes para amostragem na superfície de óleos e gases produzidos pelo poço, cujas
características estão a seguir.
(I)

Tanque para amostragem

Deverá ser fornecido um tanque pressurizado com volume de no mínimo 1 bbl para realizar a
amostragem de fluido da formação sem exposição dos operadores à atmosfera explosiva ou
contaminantes agressivos (ex. H2S, CO2).
Este equipamento deverá ter classe de pressão compatível com a categoria Alta pressão (descrita na
seção de linha de equipamentos de superfície).
Deverão ser fornecidos também tubos metálicos para efetuar a conexão, assim como válvulas
reguladoras de pressão e segurança, para conectar o tanque para amostragem com o ponto
determinado pela Petrobras (normalmente será jusante do choke ou linha de óleo ou gás do
separador).
O tanque ainda deverá ter linha de alívio para bordos ou linha de baixa pressão para o queimador.
Deverá ainda ser considerado nas simulações termodinâmicas, P&ID, layout e ter todas as
considerações e dispositivos de segurança conforme preconizado na API 14C e NR13.
(II)

Tipos e Quantidades dos recipientes para transporte

a. Bombonas plásticas (PEAD). Alternativamente, a PETROBRAS poderá solicitar que sejam utilizadas
Latas em conformidade com a IATA (metálicas e revestidas com epóxi com tampa rosqueada) no
lugar das bombonas plásticas (PEAD).
b. Garrafas de vidro na cor âmbar para amostragem de óleo ou condensado.
c. Garrafas metálicas de 1 litro para amostragem de gás do separador.
d. 4 garrafas de vidro de 1 litro.
e. 4 bombonas plásticas (PEAD) de 20 litros.
f. 4 tambores metálicos de 200 litros de tampa fixa.
g. As quantidades e volumes individuais dos itens a, b e c devem atender ao Padrão coleta de
amostras de superfície da PETROBRAS.
(III)

Transporte

Todos os recipientes do kit de amostragem deverão ser transportados em uma caixa metálica, própria
para transporte marítimo, com divisórias internas para acomodar adequadamente os recipientes de
forma a garantir a integridade das amostras.
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Latas IATA

Recipientes metálicos de 20 litros (ou 2 recipientes de 10 litros), com revestimento interno em epóxi,
com tampa fixa e bocal com rosca em aço, medindo 2 pol de diâmetro, resistente ao aquecimento
de, no mínimo, 80 ºC, e certificadas para transporte aéreo conforme padrões da IATA.
9.7.3.

Gás butano

A cada operação envolvendo equipamentos de superfície para efetuar queima de hidrocarbonetos,
os cilindros com este material devem ser providos pela CONTRATADA e estar adequados para
transporte marítimo.
9.7.4.

Garrafas de Transporte de Amostras de Fundo:

Embalagem que se destina ao recebimento do fluido da formação coletado por amostradores,
mantendo-o nas condições de reservatório e servir como transporte de seu conteúdo até sua chegada
em laboratório determinado pela PETROBRAS. A PETROBRAS compromete-se com a devolução para a
CONTRATADA em prazo de até dois anos após o final do contrato.
(I)

Características das Garrafas

a. Deverá ser de tal que permita um volume útil (volume utilizável para análise em laboratório) no
mínimo igual ao valor de um amostrador.
b. Deverá ter quantidade de garrafas de transporte equivalente à quantidade de amostradores
utilizados na fase.
c. Seu tamanho deverá ser conforme padrão de ergonomia para ser possível a sua manipulação em
laboratório.
d. Deverá ter um revestimento especial (tais como sulfinert, TEC-12, titânio, etc.) capaz de manter
o teor de H2S, presente na amostra de fluido, inalterado por um período de tempo suficiente para
ensaios em laboratório (no mínimo 1 mês). As linhas de transferência, válvulas e outras partes
molháveis também deveriam ser revestidas.
e. A PETROBRAS será responsável em providenciar os transportes marítimos ou aéreos para
desembarque da sonda. A CONTRATADA será responsável em efetuar o transporte terrestre ou
aéreo do porto marítimo ou aeroporto até o laboratório determinado pela PETROBRAS, dentro de
7 dias.
f. Conforme modal definido exclusivamente pela PETROBRAS, as garrafas de transporte deverão
estar adequadas e embaladas (embalagem, container, caixas, deverão ser fornecidas pela
CONTRATADA) conforme as especificações IATA em caso de transporte aéreo e adequado em caso
de transporte marítimo.
g. Deverão estar junto com as garrafas de amostragem as seguintes documentações:
g.1.
g.2.
g.3.
g.4.

Certificado de controle de qualidade/integridade do revestimento, revalidado
periodicamente, das próprias garrafas, dos amostradores e dos equipamentos utilizados para
a transferência da amostra.
Certificado de inspeção e manutenção das garrafas, com os últimos testes de pressão.
Informações do poço, intervalo produtor, data da coleta, condição (monofásica ou não), das
condições da transferência, temperatura, conforme necessidade e orientações PETROBRAS
.
Essas documentações deverão constar no relatório final do trabalho e deverão ser enviadas
após a conclusão de cada etapa para a PETROBRAS, além de ter resumo descritivo reportado
em documentação padrão PETROBRAS (folha TIPO 5).
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Produtos Químicos

a. A CONTRATADA deverá fornecer produtos químicos, conforme descritos nos subitens a seguir,
comprovando sua eficiência através de ensaios e/ou simulações em quantidade adequada para
cada operação em que vierem a ser necessários, conforme escopo da intervenção.
b. A PETROBRAS subsidiará a CONTRATADA com relação às propriedades físico-químicas dos
hidrocarbonetos envolvidos. Quando necessário, será fornecido volume de hidrocarboneto
compatível para ensaio laboratorial.
c. Caso os produtos não apresentem boa eficiência na prática, em função dos dados fornecidos pela
PETROBRAS, a CONTRATADA deverá prover outros produtos que atendam às necessidades da
PETROBRAS.
d. Em caso de ausência de dados suficientes e/ou volume de hidrocarboneto para ensaios, a
CONTRATADA envidará todos os esforços quanto a simulações e ensaios por semelhança a fim de
buscar a melhor eficiência possível.
e. Os produtos químicos e suas operações devem estar em conformidade com padrões de SMS
estabelecidos pela PETROBRAS durante toda a vigência desta especificação técnica.
(I)

Antiespumante

Em toda operação de TFR, TP ou que haja medição de produção (MP) na superfície com equipamentos
da CONTRATADA, devem ser utilizados produtos químicos para evitar formação de “espuma”,
evitando assim o fenômeno de carry-over - carreamento de gotículas de óleo pela linha de gás.
Sugere-se que a CONTRATADA utilize de 2.000 litros de silicone por operação.
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Kit de Amostragem de Mercúrio em Gás Natural, Amostragem para Razão Isotópica do
Enxofre e análise Iodométrica de H2S.

A CONTRATADA, deverá prover insumos para amostragem de teor de H2S e Mercúrio (Hg) em gás
natural através de tubos lavadores e cartuchos, além de equipamentos, descritos a seguir, para a
medição precisa do volume passando pelos tubos, conforme padrão PETROBRAS.
(I)

Equipamentos necessários para a medição:

a. Válvula reguladora de pressão com controle.
b. Medidor de volume de gás (rotâmetro), com termômetro de precisão (no mínimo de 0,5°C) e
manômetro de água, com manutenção preventiva, ajuste e calibração dentro do prazo de
validade.
c. Mangueiras de silicone inertes a componentes sulfurosos.
d. Conjunto de válvulas agulha e tubos para montagem de um manifold.
e. Cartuchos de amostragem.
f. Cronômetro.
g. Tubo coletor de Mercúrio.
h. Provetas de 250 ml.
i. Frascos Lavadores.
j. Provetas de 50
k. Bureta de 25mL
l. 2 Pipetas volumétricas, de 5 e 10mL
m. 1 Erlenmeyer de 500mL;
n. 1 Conjunto Placa de Agitação com Agitador Magnético;
o. Reagentes:
o.1.
o.2.
o.3.
o.4.
o.5.
o.6.
o.7.
o.8.
o.9.

9.7.7.

Solução de Acetato de Zinco 140 g/L (14%) ou Sulfato de Cádmio 140 g/L (14%).
Frasco de 250 mL, âmbar, com tampa contendo sal de nitrato de prata.
1L Solução de ácido clorídrico P.A. (37%);
100mL de Solução indicadora de amido 0,6%;
1L de Solução de Iodo a 0,01; 0,05 e 0,1 N;
1L de Solução padrão de Tiossulfato de Sódio a 0,01; 0,05; e 0,1 N;
5L de Solução acetato de zinco 50g/L (ou 5%);
5L de Solução acetato de zinco 140g/L (ou 14%);
Água Destilada.

Kit para medição de Gases e Contaminantes

A CONTRATADA, deverá prover insumos para medição de teor de H2S e CO2 em gás natural através
de ampolas colorimétricas de diversas faixas de medição com bomba, sensor portátil multi-gás (5
gases) e método iodométrico, no caso de H2S, conforme padrão PETROBRAS.
Este kit deverá estar presente em todas as operações, não apenas aquelas operações em que se tenha
teores de H2S e CO2.

9.7.8.

Graxa (Grease)

A CONTRATADA, deverá prover toda a graxa necessária para efetuar as conexões necessárias de sua
tubulação, seguindo as recomendações do fabricante quanto ao tipo e quantidade a serem utilizadas
por conexão.
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Equipamentos complementares para a montagem da planta

Para cada montagem de planta nas unidades marítimas deverão ser fornecidos os seguintes materiais:
a. Marretas hidráulicas ou pneumáticas para aperto das conexões.
b. Marretas manuais de aço e bronze para aperto das conexões (sua utilização deverá ser mínima
necessária, sendo que a de bronze deverá ser utilizado caso haja hidrocarboneto nas linhas).
c. Chaves específicas para as conexões tipo WECO (torc wrench).
d. Vigas, se necessárias, para garantir compatibilidade com a capacidade de carga (“deckload”) do
convés da sonda, podendo este variar de 1,5 a 4 ton/m².
e. Passarelas para cobrir linhas de superfície, feitas de piso gradeado ou peças de andaime com
madeira, para cobrir linhas e válvulas elevadas do chão e criar passagem segura para os operadores
durante execução das atividades de well testing.
9.7.10. Equipamentos para ventilação forçada
Caso o estudo de dispersão assim o exigir, deverá ser fornecido os ventiladores necessários. Atentar
aos requisitos de zona classificada.
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10. ADENDO
Segue relação dos adendos da especificação técnica.
Tabela 10-1 Relação de Documentos Adendo a Especificação Técnica
Referência

Descrição

Adendo 1

ETR_ELASTÔMERO_ET-3000.00-1210-130-PPQ-1

Adendo 2

ESPECIFICAÇÃO TÉNCICA DE SERVIÇO DE MANOBRA

(FIM DO ANEXO)

APAGAR ESSA SEÇÃO PARA A LICITAÇÃO. PÁGINA APENAS DE APOIO PARA REFERENCIA DA PPU.

0

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tabela 10-2

Tabela 10-3

Nº

Folha:

Tabela 10-4

Carregadores de Registradores Tipo
Washpipe

Tabela 10-5

Utilização de Equipamentos

Tabela 10-6
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Nº

Carregadores de Registradores Tipo
Washpipe (AD)
Conjunto de Equipamento para
Isolamento do Poço (7-10)(AD)
Conjunto de Equipamento para
Isolamento do Poço (Outros)(AD)
Conjunto de Válvulas de Coluna (AD)
Conjunto de Juntas Deslizantes (AD)
Conjunto para Amostragem de Fundo
(Coluna) (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Transmissão de Dados de Fundo (AD)
Conjunto de Equipamento para
Isolamento do Poço (7-10)(LB)
Conjunto de Equipamento para
Isolamento do Poço (Outros)(LB)
Conjunto de Válvulas de Coluna (LB)
Conjunto de Juntas Deslizantes (LB)
Conjunto para Amostragem de Fundo
(Coluna) (LB)
Conjunto de Equipamentos para
Transmissão de Dados de Fundo (LB)
Conjunto de Equipamentos de
Segurança (Subsea)
Umbilical de Transmissão de
Comandos (Subsea) – 3600 m.
Tubo Cisalhável Sob Medida
Flutted Hanger Sob Medida
Módulo Elétro-Hidráulico
Conjunto de Equipamentos de
Segurança (Superície)
Conjunto de Tubulação Curta
Tubos OD 5”
Tubos OD 3 ½”
Conjunto de Equipamentos para
Manobra
Registrador Eletrônico
Amostrador
Conjunto da VFF
Registrador Eletrônico (AD)
Cabeça de Teste
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Segurança do Poço
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Divergência
Conjunto de Equipamentos Para
Separação e Medição
Sistema para Aquecimento do Óleo
Conjunto de Tanques de
armazenagem e aferição
Conjunto de Equipamentos para a
Queima de Efluentes
Queimadores
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos componentes da Planta de Teste
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água
Cabeça de Teste (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Segurança do Poço (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Divergência (AD)
Mangueira de Alta Capacidade
Conjunto de Equipamentos Para
Separação e Medição (AD)
Sistema para Aquecimento do Óleo
(AD)
Conjunto de Tanques de
armazenagem e aferição (AD)

Folha:

Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização
Utilização
Utilização
Utilização

de
de
de
de

Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos

Utilização
Utilização
Utilização
Utilização

de
de
de
de

Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos

Utilização
Utilização
Utilização
Utilização
Utilização
Utilização

de
de
de
de
de
de

Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos

Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Operação
Operação
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Conjunto de Equipamentos para a
Queima de Efluentes (AD)
Queimadores (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos componentes da Planta de Teste
(AD)
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água (AD)
Conjunto para Injeção de Produtos
Químicos
Bomba de Injeção
Tanque de Resíduo
Carregadores de Registradores Tipo
Washpipe
Carregadores de Registradores Tipo
Washpipe (AD)
Conjunto de Equipamento para
Isolamento do Poço (7-10)(AD)
Conjunto de Equipamento para
Isolamento do Poço (Outros)(AD)
Conjunto de Válvulas de Coluna (AD)
Conjunto de Juntas Deslizantes (AD)
Conjunto para Amostragem de Fundo
(Coluna) (AD)
Conjunto de Equipamentos
Transmissão de Dados de Fundo (AD)
Conjunto de Equipamento para
Isolmaento do Poço (7-10)(LB)
Conjunto de Equipamento para
Isolmaento do Poço (Outros)(LB)
Conjunto de Válvulas de Coluna (LB)
Conjunto de Juntas Deslizantes (LB)
Conjunto para Amostragem de Fundo
(Coluna) (LB)
Conjunto de Equipamentos para
Transmissão de Dados de Fundo (LB)
Conjunto de Equipamentos de
Segurança (Subsea)
Conjunto de Equipamentos de
Segurança (Superície)
Conjunto de Tubulação Curta
Tubos OD 5”
Tubos OD 3 ½”
Conjunto de Equipamentos para
Manobra
Registrador Eletrônico
Amostrador
Conjunto da VFF
Registrador Eletrônico (AD)
Cabeça de Teste
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Segurança do Poço
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Divergência
Conjunto de Equipamentos Para
Separação e Medição
Sistema para Aquecimento do Óleo
Conjunto de Tanques de
armazenagem e aferição
Conjunto de Equipamentos para a
Queima de Efluentes
Queimadores
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos componentes da Planta de Teste
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água
Cabeça de Teste (Sólidos)
Conjunto de Equipamentos para
Controle e Segurança do Poço (Sólidos)

Folha:

Operação
Operação
Operação

Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Operação
Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
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Conjunto de Equipamentos para
Controle e Divergência (Sólidos)
Conjunto de Equipamentos Para
Separação e Medição (Sólidos)
Sistema para Aquecimento do Óleo
(Sólidos)
Conjunto de Tanques de
armazenagem e aferição (Sólidos)
Conjunto de Equipamentos para a
Queima de Efluentes (Sólidos)
Queimadores (AD)
Conjunto de Equipamentos para
Interligação dos componentes da Planta de Teste
(Sólidos)
Conjunto de Equipamentos para
Tratamento de Água (Sólidos)
Conjunto para Injeção de Produtos
Químicos
Bomba de Injeção
Tanque de Resíduo
Amostragem de Recombinação
Ensaio Destrutivo do Shear Sub

Folha:
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Operação
Operação
Utilização de Equipamentos
Operação
Utilização de Equipamentos
Operação
Evento

Evento

Utilização de Equipamentos
Utilização de Equipamentos
Operação
Operação
Utilização de Equipamentos

Válvula Testadora e Circulação por
Pulso
Inspeção Técnica Periódica
Projeto para TFR e TP.
Representante Técnico

Vo ter que mudar, os conjuntos de dados não fazem mais sentido. Usar Registradores, Amostradores
e VFF. (As barras e etc são adicionais aos equipamentos. Deverá ter um kit para cada 2 registradores,
2 amostradores)?
Incluir PPU de manobra. -> Critério de Medição ESPECÍFICO PARA manobra (pago junto com os equips
de subsuperfície? quando desce e quando sai ?)
Novo item de PPU para tanques de resíduo. Considerar 60bbl por TFR, TP e WO.
Deixar os queimadores como item de PPU separado.

