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28 Empresa de tecnologia submarina do Reino Unido chega às 
profundidades das possibilidades em alto mar

 Há um excelente momento na produção e exploração no setor 
submarino brasileiro, com possíveis campos ainda em descoberta 
e tecnologia aumentando a vida útil de produção de campos 
ainda mais, mas o investimento contínuo em produtos e serviços 
submarinos avançados é essencial para manter o crescimento

  UK subsea firms are plumbing the depths of deepwater possibility
 Exploration and production in the Brazilian subsea sector is 

booming, with potential fields still being discovered and technology 
pushing the production life of existing fields ever further, but 
continued investment in advanced subsea products and services is 
vital to maintain growth

30 COPPE supera limites na produção em águas profundas offshore
 O Instituto Alberto Luiz Coimbra, Coordenação dos Programas 

de Pós-Graduação em Engenharia, ou COPPE, está oferecendo 
treinamento e conhecimento de teste de equipamentos que estão 
tornando campos cada vez mais profundos comercialmente viáveis

 COPPE pushing the boundaries of offshore deepwater production
 The Alberto Luiz Coimbra Institute – Graduate School and Research in 

Engineering, COPPE, is providing the training and equipment testing 
capability that is making ever deeper fields commercially viable

32 Fábrica submarina se torna uma realidade
 Com o advento de novas tecnologias, o plano para uma fábrica de 

processamento no leito do mar está prestes a se tornar uma realidade

 Subsea factory becomes a reality
 With the advent of new technologies the plan for a processing plant 

on the seabed is close to becoming a reality

40 Tecnologia digital melhora capacidade e segurança de ROVs
 A Digital Edge Subsea tem aprimorado sua linha EdgeDVR para 

tornar a exploração de petróleo submarina mais fácil e gerenciável

 Digital technology improving ROV capability and security
 Digital Edge Subsea has been improving its EdgeDVR range to make 

subsea oil exploration easier and more manageable

42 A pressão para fornecer soluções de limpeza para águas profundas
 A Oil and Gas Technology falou com Marin Aurora, especialista 

em soluções para poços, que fornece uma solução única e 
ecologicamente correta para a limpeza da parte superior de poços
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32 
Fábrica submarina se torna uma realidade
Subsea factory becomes a reality

 The pressure’s on to provide deepsea clearance solutions
 Oil and Gas Technology spoke to Marin Aurora, the downhole 

solution specialist, who provides a unique and environmentally 
friendly solution for top-hole clean-up

44 Criando ondas
 A Valeport é especializada na fabricação de instrumentação 

oceanográfica, hidrográfica e hidrométrica

 Making waves
 Valeport specialises in the manufacture of oceanographic, 

hydrographic and hydrometric instrumentation

46 Plástico do futuro: polímeros de alto desempenho melhoram a 
produtividade

 Adaptar as matérias-primas pode melhorar significativamente as 
oportunidades de aplicação dos componentes

 Power Plastics: High-performance polymers boosting productivity
 Adapting the raw building materials can dramatically enhance the 

application opportunities of components

48 O mais novo design de ROV da Seatronic brilha na Oceanology 
International 2014

 ROVs que utilizam os mais inovadores materiais, técnicas de 
fabricação e software estão economizando dinheiro e custos de 
manutenção para os operadores

 Seatronics’ newest ROV design shines at Oceanology International 
2014

 ROVs that use the most innovative materials, manufacturing 
techniques and software are saving operator’s money in 
maintenance costs

50 Robótica submarina avançada dinamiza tarefas em águas 
ultraprofundas

 A tecnologia robótica submarina pode agora alcançar profundidades 
e realizar tarefas melhor do que nunca, reduzindo riscos humanos 
e atrasos durante atividades de levantamento e manutenção em 
equipamentos para águas profundas

 Advanced subsea robotics streamlining ultra-deep tasks
 Subsea robotic technology can now reach depths and perform tasks 

better than ever before, reducing human risk and delays when 
surveying and maintaining ultra-deep equipment
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A empresa de produtos de tecnologia e serviços submarino Cortez 
Subsea firmou um contrato de seis dígitos com a BHP Billiton 
Trinidad para a prestação de serviços de inspeção em Trinidad 

e Tobago.
Uma equipe exclusiva de oito profissionais da empresa de Aberdeen 

começará o trabalho em junho de 2014 usando seu software Structure 
Commander para inspecionar seis plataformas offshore no campo de 
Greater Angostura, situado na bacia leste da Venezuela.

O diretor-gerente, Alasdair Cowie, disse: "Estamos extremamente 
contentes em firmar esse contrato com a BHP Billiton. Ao aumentar 
nossas capacidades no software de inspeção de ativos ao longo do 
último ano, estamos agora colhendo os frutos com oportunidades 
comerciais significativas.

O Structure Commander é um conjunto de aplicativos de 
software que auxilia no planejamento e gerenciamento de estrutura 
e integridade de dutos a partir de aquisição de dados, registro de 
eventos, vídeo digital, processamento, mapeamento e relatórios. 

Subsea services and technology products company, Cortez Subsea, 
has secured a six-figure contract with BHP Billiton Trinidad for 
inspection services in Trinidad and Tobago.

A dedicated team of eight personnel from the Aberdeen-based 
company will begin the work in June 2014, using its Structure 
Commander software to inspect six offshore platforms in the Greater 
Angostura field, located in the Eastern Venezuela Basin.

Managing director, Alasdair Cowie, said: “We are extremely pleased 
to be awarded this contract with BHP Billiton. By increasing our 
capabilities across asset inspection software over the past year, we 
are now reaping the rewards with significant business opportunities.

Structure Commander is one of a suite of software applications 
which aid in the planning and managing of structure and pipeline 
integrity from data acquisition, eventing, digital video, processing, to 
charting and reporting. n

Cortez Subsea provides inspection 
technology in Angostura field

Cortez Subsea fornece tecnologia  
de inspeção no campo de Angostura

A FMC Technologies deve fornecer à Muara Bakau BV sistemas 
submarinos para seu projeto de desenvolvimento do Complexo 
Jangkrik, em alto mar, região offshore da Indonésia. O pedido 

tem um valor estimado de US$ 720 milhões em receita caso o escopo 
completo do contrato seja firmado.

O escopo de atendimento da FMC Technologies inclui árvores 
submarinas, manifolds, jumpers e sistemas de conexão, umbilicais, 
ferramentas e sistemas de controles submarinos e topsides associados. 
O campo de Jangkrik est´s situado na área de operação de Muara 
Bakau, no estreito de Makassar, área offshore de Kalimantan da 
Indonésia, há cerca de 70 quilômetros de Balikpapan.

A MC Technologies projeta, fabrica e oferece serviços para 
sistemas e produtos tecnologicamente sofisticados como sistemas de 
processamento e produção submarina, sistemas de poços de superfície, 
equipamento de controle de fluidos de alta pressão, soluções de 
medição e ssitemas de carregamento marinho para a indústria de 
petróleo e gás.

FMC Technologies 
is to supply Muara 
Bakau BV with 

subsea systems for its 
deepwater Jangkrik 
Complex development offshore Indonesia. The order has an estimated 
value of USD 720m in revenue if the full scope of the award is called off.

FMC Technologies' scope of supply includes subsea trees, manifolds, 
jumpers and connection systems, umbilicals, tooling and associated 
topside and subsea controls systems. The Jangkrik field is located in the 
Muara Bakau working area, in Makassar Straits offshore Kalimantan, 
Indonesia, approximately 44 miles (70 kilometres) from Balikpapan.

MC Technologies designs, manufactures and services 
technologically sophisticated systems and products such as subsea 
production and processing systems, surface wellhead systems, high 
pressure fluid control equipment, measurement solutions, and marine 
loading systems for the oil and gas industry. n

FMC providing Asia-Pacific plays with subsea equipment

FMC atendendo a projetos na região Ásia-Pacífico com equipamentos submarinos
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O FLX360 é uma solução inovadora que reduz questões de 
ferrugem e corrosão de conexões anteriormente enfrentadas 
devido a crescimento de calcário e espécies marinhas, um 

problema comum e caro. 
Em sistemas de produção submarinos, é necessário conectar linhas 

hidráulicas e outros equipamentos associados uns aos outros.
O design do FLX360 adota um mecanismo comparável àquele visto 

em uma conexão de baioneta de lâmpadas. Neste tipo de design sem 
rosca, pequenos pinos são localizados na lateral da unidade que deve 
ser conectada. Quando um veículo operacional remoto (ROV) encaixa a 
unidade à base, o ROV então gira para que os pinos se encaixem e travem. 
Os recursos de orientação na ferramenta e placas perfuradas ajudam a 
evitar quaisquer possibilidades de alinhamento lateral, rotacional e angular 
inadequado, oferecendo ao operador a maior "possibilidade de erro" no 
mercado da atualidade.

Paul White, diretor de tecnologia submarina na GE Oil & 
Gas Subsea Systems, disse: "O FLX360 é um exemplo claro de 
engenharia de senso comum que demonstra nossa abordagem de 
'todos os sistemas' na evolução de tecnologias submarinas. Placas 
perfuradas são um componente essencial que, depois de encaixado, 
é mantido conectado por uma enorme força. Elas devem permanecer 
posicionadas por muitos anos independente das condições externas, 
mas também devem poder ser desconectadas sob demanda."

Tradicionalmente, um MQC, ou placa perfurada, com rosca parafusada, 
muito semelhante a uma porca convencional, é instalado em estruturas 
submarinas e os cabos e conectores são então conectados (de forma 
semelhante a um parafuso comum).

Ao remover peças móveis vulneráveis normalmente posicionadas 
no componente submarino e posicioná-las na própria ferramenta de 
instalação, o sistema de conexão pode ser usado sem desconexão de 
partes hidráulicas. A solução permite a provisão de informações claras 
ao operador durante o encaixe da ferramenta e facilita a recuperação 
simplificada para fins de revisão.

The FLX360 is an innovative solution that reduces the corrosion and 
connection seizure issues previously experienced due to marine 
and calcareous growth; a common and costly problem. 

In subsea production systems, there is a need to attach hydraulic 
lines and other associated equipment to each other.

The design of the FLX360 adopts a mechanism comparable to that 
seen in a bayonet fitting on a light bulb. In this type of threadless 
design, small pins are located on the side of the unit that is to be 
attached. When a remote operating vehicle (ROV) mates the unit 
to the base, the ROV then rotates so that the pins catch and lock. 
Guidance features on both the tool and stab plates help to avoid any 
angular, rotational and lateral misalignment possibilities, giving the 
operator the most ‘room for error’ on the market today.

Paul White, Director-Subsea Technology at GE Oil & Gas Subsea 
Systems, said: “The FLX360 is a clear example of common-sense 
engineering, showcasing our ‘systems-wide’ approach in the evolution 
of subsea technologies. Stab plates are a critical component which, 
once engaged, are held together by a huge force. They should remain 
in position regardless of external conditions for many years, but 
should also be able to be ‘de-mated’ on demand.”

Traditionally an MQC, or ‘stab plate,’ with screw thread, much like 
a household nut, is installed on subsea structures and the cables and 
leads are then attached—much like a household bolt.

By removing the vulnerable moving parts typically sited within 
the subsea component and locating them within the installation tool 
itself, the connection system can be exercised without disconnecting 
hydraulics. The solution allows the provision of clear information to 
the operator during tool engagement and facilitates improved ease of 
recovery for servicing purposes. n

GE introduces the FLX360, a 
multiple quick connector (MQC)

GE apresenta o FLX360, um 
conector rápido múltiplo (MQC)
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A DNV GL liderou um projeto de indústria em conjunto (JIP) 
para mapear e compartilhar dados relacionados a todas as 
instalações e equipamentos submarinos.

Até o momento, vinte parceiros de indústria já fazem parte do JIP, 
incluindo Statoil, Petrobras e Woodside, além de todos os principais 
empreiteiros de instalação.

A finalidade geral do JIP é apresenta os desafios típicos que devem ser 
abordados no planejamento e design de operações marinhas e definir uma 
base comum para o design de instalação de dutos, umbilicais e cabos. 

"Embora haja muitos exemplos de boa prática de engenharia, 
muitas vezes nos pegamos comentando os mesmos problemas. Ao 
fornecer à indústria diretrizes relevantes, esperamos melhorar a 
eficiência e a qualidade de engenharia de instalação e trabalho de 
verificação", conta Elisabeth Gjølmesli, engenharia-chefe da DNV GL 
para tecnologia de risers.

O projeto busca definir procedimentos padronizados para 
planejamento e design de operações de disposição de tubos que 
possam ser usadas em todos os projetos, independente de seu setor. 
Ele também busca desenvolver uma compreensão geral de requisitos 
de design provenientes de cargas de instalação (algo essencial para 
fornecedores) e de comportamento e limitações típicos e inerentes em 
tubos, umbilicais e cabos (essencial para empreiteiros de instalação).

DNV GL has spearheaded a joint industry project (JIP) to map and 
share data related to all subsea installations and equipment.

So far twenty industry partners have signed up for the JIP, 
including Statoil, Petrobras and Woodside, as well as all the major 
installation contractors.

The overall purpose of the JIP is to present the typical challenges 
that should be addressed in planning and design of marine operations 
and to establish a common basis for installation design of pipelines, 
umbilicals and cables. 

“Although there are many examples of good engineering 
practice, we often find ourselves commenting on the same issues. 
By providing the industry with relevant guidelines, we hope to 
improve the efficiency and quality of both installation engineering 
and verification work,” said Elisabeth Gjølmesli, DNV GL principal 
engineer for riser technology.

The project seeks to establish standardised procedures for 
planning and design of lay operations that may be used in all 
projects irrespective of sector. It also intends to develop an overall 
understanding of design requirements arising from installation 
loads (essential for suppliers) and of typical behaviour and 
limitations inherent in pipes, umbilicals and cables (essential for 
installation contractors). n

Joint industry project launched to clean up subsea practices

Projeto de indústria em conjunto lançado 
para práticas submarinas de limpeza
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A empresa de serviços de energia do Reino Unido Proserv firmou 
um contrato para fornecimento de controles submarinos para 
uma empresa líder em serviços de campos de petróleo.

Segundo o contrato, avaliado na casa de US$ 40 milhões, a Proserv 
fornecerá nove sistemas de controle submarino em suporte a serviços 
de controle de operações realizadas em poços em alto mar para diversos 
projetos no Brasil com profundidades que chegam até 2.500 metros.

A execução geral do projeto, juntamente com os trabalhos de 
engenharia e construção de sistemas de controle submarinos, será realizada 
nas instalações de Great Yarmouth da Proserv. A fábrica exclusiva da 
empresa em Johor Bahru, na Malásia, entregará as unidades de alimentação 
hidráulica que acompanham o projeto. 

Os sistemas serão entregues ao cliente em uma abordagem de fase ao 
longo de 2015, de acordo com os principais marcos do projeto.

John Willmott, gerente-geral das unidades de Great Yarmouth da 
Proserv, comenta: "O conhecimento e experiência de nossos profissionais 
estão em alta demanda e estamos exportando alguns dos equipamentos 
submarinos mais tecnicamente avançados para clientes por todo o mundo.

"Alinhados ao rápido crescimento global da empresa, continuamos a 
investir em nossos profissionais, instalações e tecnologias para apoiar a 
expansão futura sustentável e uma sólida linha de atendimento a pedidos."

O negócio ocorre meses depois da Proserv ter adquirido a 
Velocious, empresa com sede na Austrália e pioneira em ferramentas 
e intervenção submarina.

UK-based energy services company Proserv has been awarded 
a contract for subsea controls by a leading oilfield service 
company.

The contract, which is worth around USD 40m, will see Proserv 
provide nine subsea control systems to support deepwater workover 
controls services for several projects in Brazil up to 2,500 metre 
water depth.

Overall project execution along with the engineering and build 
of the subsea control systems will be carried out at Proserv’s Great 
Yarmouth facilities. The company’s dedicated manufacturing facility 
in Johor Bahru, Malaysia, will deliver the accompanying hydraulic 
power units. 

The systems will be delivered to the client in a phased approach 
throughout 2015 in line with key project milestones.

John Willmott, general manager of Proserv’s Great Yarmouth 
facilities, said: “The skills and expertise of our people is in high 
demand and we are exporting some of the most technically advanced 
subsea equipment to clients all over the world.

“In line with the company’s rapid global growth, we are continuing 
to invest in our people, facilities and technologies to support our 
future sustainable expansion and strong order pipeline.”

The deal comes several months after Proserv acquired Australian-
headquartered Velocious, a pioneering subsea intervention and 
tooling company. n

Subsea technology firm awarded contract for Brazilian projects

Empresa de tecnologia submarina  
firma contrato para projetos brasileiros
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UK subsea firms are plumbing the 
depths of deepwater possibility

Brazil has over 14 billion barrels of proven oil reserves, the 
second-largest in South America after Venezuela, with the vast 
majority in the offshore Campos and Santos Basins, located off 

the country’s southeast coast. Recent discoveries of large offshore, 
pre-salt oil deposits could transform Brazil into one of the largest oil 
producers in the world. Petrobras alone pumped 2.35 million barrels of 
oil a day last November.

But all that wealth is found deep under the ocean – very deep. It is 
often quoted that we know more about the surface of the moon than 

O Brasil tem mais de 14 bilhões de barris de petróleo em reservas, 
a segunda maior na América do Sul (atrás apenas da Venezuela), 
com a maioria situada nas bacias offshore de Santos e Campos, 

na costa sudeste do país. Descobertas recentes de grandes depósitos 
de pré-sal offshore podem transformar o Brasil em um dos maiores 
produtos de petróleo do mundo. Só a Petrobras bombeou 2,35 milhões 
de barris de petróleo por dia no último mês de novembro.

Mas toda essa riqueza é encontrada no fundo do oceano, em 
grandes profundidades. Há uma frase famosa que diz que sabemos 

Há um excelente momento na produção e exploração no setor submarino 
brasileiro, com possíveis campos ainda em descoberta e tecnologia 
aumentando a vida útil de produção de campos ainda mais, mas o 
investimento contínuo em produtos e serviços submarinos avançados é 
essencial para manter o crescimento

Exploration and production in the Brazilian subsea sector is booming, 
with potential fields still being discovered and technology pushing the 
production life of existing fields ever further, but continued investment in 
advanced subsea products and services is vital to maintain growth

Empresas de tecnologia submarina do 
Reino Unido chegam às profundidades 
das possibilidades em alto mar

UK subsea products are widely employed across Brazilian plays but the 
sector is still growing and new technology is more and more in demand
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mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do oceano, mas 
a diferença é que apenas um desses ambientes oferece às empresas 
retornos de investimento confiáveis para o desenvolvimento comercial 
de tecnologias de produção e exploração.

A Subsea UK sabe disso e trabalha para unir o conhecimento de 
tecnologia e práticas recomendadas de todo o setor submarino do 
Reino Unido. Os resultados dessa colaboração foram incríveis e as 
empresas do Reino Unido têm firmado contratos por todo o mundo, 
incluindo no Brasil. Cerca de 53.000 funcionários estão produzindo 
tecnologias e prestando serviços com um valor estimado de US$ 15 
bilhões em todo o mundo.

“As empresas do Reino Unido têm o potencial de globalizar seus 
negócios em um momento no qual nossas habilidades e tecnologia 
estão em alta demanda em áreas como Ásia e América do Sul. Essas 
regiões estão reconhecendo a importância do que o Reino Unido pode 
colocar em jogo e estão em busca de interagir diretamente com a 
indústria”, comenta Neil Gordon, CEO da Subsea UK.

A indústria submarina do Reino Unido é um dos setores mais bem 
sucedidos, com alto desempenho e rápido crescimento da economia 
mundial. Reconhecido como um centro global de excelência, o setor 
submarino do Reino Unido lidera quando se fala em inovação e 
tecnologia.

Mas é importante continuar atualizado para manter essa liderança. 
“Não fugiremos da crescente concorrência global. Usaremos isso para 
superar cada vez mais nossos limites, demonstrando nossa capacidade, 
adptabilidade e resiliência”, continua Gordon.

As empresas do Reino Unido que trabalham em projetos brasileiros 
estão garantindo avanços na produção regional e criando um legado 
duradouro dentro do mercado local brasileiro.

“Desenvolver as habilidades necessárias para apoiar o crescimento 
será essencial e é vital que indústria, meio acadêmico e governo 
trabalhem juntos para garantir o desenvolvimento da próxima geração 
de engenheiros e técnicos submarinos”, acrescenta.

Os produtos e experiência submarina do Reino Unido ajudam 
empreendedores e operadores brasileiros a alcançar os vastos recursos 
submarinos presentes na costa e oferecem uma base sólida para 
crescimento futuro nas regiões da indústria de petróleo e gás.

we do about the bottom of the ocean, but the difference is that only 
one of those environments provides firms with reliable investment 
returns for the commercial development of exploration and production 
technologies.

Subsea UK knows this and works to pool and advance the technology 
and best practice knowledge of the entire UK subsea sector. The 
results of this collaboration have been tremendous and UK firms have 
subsequently been snapping up contracts across the globe, including 
Brazil. Around 53,000 employees are producing technologies and 
services with a total estimated value of around USD 15bn worldwide.

“UK companies have the potential to globalise their businesses at a 
time when our skills and technology are in high demand in areas such as 
Asia and South America. These regions are recognising the importance 
of what the UK can bring to the table and are looking to engage with 
industry directly,” Neil Gordon, Subsea UK chief executive officer, says.

The UK’s subsea industry is one of the most successful, highly 
performing and fastest-growing sectors of the country’s economy. 
Recognised as a global centre of excellence, the UK subsea sector leads 
in innovation and technology.

But it is important to stay sharp to maintain this lead. “We will not 
shy away from increased overseas competition; we will use it to push 
us further in demonstrating our capability, adaptability and resilience,” 
Gordon continues.

UK companies collaborating in Brazilian projects are advancing 
regional production and establishing a lasting legacy within the local 
Brazilian market.

“Developing the skills required to support the growth will be critical 
and it is essential that industry, academia and government work 
together to ensure the development of the next generation of subsea 
engineers and technicians,” Gordon adds.

Subsea products and expertise from the UK are helping Brazilian 
entrepreneurs and operators tap into the vast deepwater resources 
lying off their coast, and are providing a secure foundation for future 
growth in the regions oil and gas industry. n

Subsea UK is working to support UK firms enter 
and work within the Brazilian market through 
events, networking and professional development

Relatório de Tecnologia Submarina
Subsea Technology Report
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O Instituto Alberto Luiz Coimbra, ou COPPE, é uma escola de 
pós-graduação no Rio De Janeiro que oferece treinamento que 
forma engenheiros de petróleo e gás para revolucionar o futuro 

e realiza pesquisas com grande impacto em práticas e tecnologia de 
petróleo e gás brasileiras e internacionais.

 A contribuição mais celebrada para tecnologia de petróleo e gás 
da COPPE foi o LabOceano, cujo instituto afirma ser a instalação de 
testes mais profunda para equipamentos de petróleo e gás no mundo. 
A instalação está equipada com sistemas sofisticados de geração de 
vento e ondas multidirecionais para simular as condições enfrentadas 
em projetos de produção e exploração offshore e pode testar a 
confiabilidade de equipamentos que operam em alto mar em um 
conjunto de poços com profundidade de 25 metros.

Com equipamentos e instalações de ponta comparáveis apenas a 
poucos laboratórios em todo o mundo, o LabOceano pode oferecer 
serviços para a indústria com testes de modelo, cálculos de CFD e 

O Instituto Alberto Luiz Coimbra, Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação em Engenharia, ou COPPE, está oferecendo treinamento e 
conhecimento de teste de equipamentos que estão tornando campos cada 
vez mais profundos comercialmente viáveis

The Alberto Luiz Coimbra Institute, COPPE, is a postgraduate 
school in Rio De Janeiro that is offering  training that creates the 
game changing oil and gas engineers of the future, and which 

is providing research that is having a huge impact on Brazilian, and 
international, oil and gas technology and practices.

 COPPE’s most celebrated contribution to oil and gas technology 
research has been LabOceano, which claims to be the deepest 
test facility for subsea oil and gas equipment in the world. The 
facility is equipped with sophisticated multidirectional wave and 
wind generation systems to simulate the conditions found in 
offshore exploration and production projects, and can test equipment 
reliability working in deepsea conditions in a pool that plummets to 
depths of 25m.

With state-of-the-art equipment and facilities only comparable 
to a few laboratories worldwide, LabOceano can offer services to the 
industry with model tests, CFD calculations and numerical modelling of 

The Alberto Luiz Coimbra Institute – Graduate School and Research in 
Engineering, COPPE, is providing the training and equipment testing 
capability that is making ever deeper fields commercially viable

COPPE pushing the boundaries of 
offshore deepwater production

COPPE supera limites na produção 
em águas profundas offshore
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modelagem numérica de navios e estruturas offshore.
A COOPE está superando os limites da possibilidade de trabalho 

em alto mar ao liderar a busca por tecnologia desenvolvida para 
profundidades superiores a 3.000 metros.

As instalações para teste de nova tecnologia estão íntegras e em 
bom estado, mas isso é inútil caso não haja a experiência técnica para 
desenvolver e operar a tecnologia antes de tudo.

É por isso que a COPPE oferece cursos avançados voltados na 
área altamente técnica de engenharia submarina para a indústria de 
petróleo e gás. Seu plano de ensino inclui um curso de engenharia 
submarina e um curso sobre posição dinâmica, robótica submarina e 
sistemas de controle e automação.

A COPPE trabalha em conjunto com todas as principais empresas 
brasileiras de petróleo e gás para produzir soluções para os problemas 
enfrentados em todo o mundo na exploração de petróleo e gás em alto mar.

ships and offshore structures.
COPPE is pushing the boundaries of deepsea possibility by 

leading the drive for technology designed for depths greater than 
3000m.

The facilities to test new technology are all well and good, but it 
is useless if there isn’t the technical expertise needed to develop and 
operate the technology in the first place.

This is why COPPE is offering advanced courses that focus on 
the highly technical area of subsea engineering for the oil and gas 
industry. Its syllabuses include a submarine engineering course, and 
a course on dynamic position, submarine robotics, automation and 
control systems.

COPPE works in conjunction with all major Brazilian oil and gas 
companies to produce solutions to the problems that face worldwide 
deepsea oil and gas exploration. n

PRH-35 scholarship students in an ANP -sponsored visit to LabOceano
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Isso poderia ter saído direto das páginas mágicas de um dos livros de 
Júlio Verne. Uma fábrica completamente funcional, completa com 
sua própria fonte de alimentação e instalações de processamento, 

situada 300 metros abaixo d’água. Mas isso não é fiação cientifica, 
mas sim o plano da empresa norueguesa de exploração de petróleo e 
gás, a Statoil.

A lógica por trás desse plano aparentemente radical é que as descobertas 
de petróleo estão cada vez mais distantes da costa, em águas mais 
profundas e, muitas vezes, em condições muito inóspitas. “Acreditamos que 
as instalações de separação compactadas no leito do mar, ou que o que 

Com o advento de novas tecnologias, o plano para uma fábrica de 
processamento no leito do mar está prestes a se tornar uma realidade

Fábrica submarina se torna uma realidade

It could have leapt straight from the whimsical pages of a Jules 
Verne novel. A fully functioning factory complete with its own 
power supply and processing facilities 300 metres under the sea. 

But this in not science fiction, but the vision of a Norwegian oil and 
gas exploration company, Statoil.

The rationale behind this seemingly radical plan is that oil 
discoveries are now located further from land, in deeper waters and 
often in very inhospitable conditions. “It is our belief that compact 
separation facilities on the seabed, or what we call factory on the 
seabed will be vital for our success in areas such as the Gulf of 

With the advent of new technologies the plan for a processing 
plant on the seabed is close to becoming a reality

Subsea factory becomes a reality
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The typical layout of  a subsea factory

chamamos de fábrica no leito do mar, será essencial para o nosso sucesso 
em áreas como o Golfo do México, Ártico e Brasil”, conta o vice-presidente 
sênior de tecnologia da Statoil, Siri Espedal Kindem.

A fábrica no leitor do mar contaria com a cadeia de produção de 
todo o processo: a própria cabeça de poço, o sistema de compressão, 
separação e reinjeção, além de quaisquer bombas, aquecedores ou 
equipamentos auxiliares necessários. Ela atenderia a campos-satélite 
de até 250km de distância e bombearia apenas o óleo ou gás separados 
para uma plataforma de superfície única ou, idealmente, canalizaria 
diretamente para a costa.

Mexico, the Arctic and Brazil,” Siri Espedal Kindem, Statoil’s senior vice 
president for technology explains.

The factory on the seabed would comprise the entire process chain 
of production – the wellhead itself, the compression system, separation 
and re-injection as well as any pumps, heaters or other ancillary 
equipment required. It would service satellite fields up to 250km 
distant and pump only the separated oil or gas to either a single surface 
platform or ideally pipe it straight to shore.

“Subsea Increased Oil Recovery is obviously very important 
to Statoil, with over 500 subsea wells,” Oistein Boe, Statoil’s 
vice president Petroleum Technology Mature Fields, says. “About 
half of our production comes from subsea wells. Developing and 
applying subsea technology is one of the four cornerstones of our 
Corporate Technology Strategy set up to support Statoil’s ambition 
of profitable growth.

“We aim to have a complete subsea factory on the seabed, including 
subsea production, separation, boosting, compression, storage, and 
injection. We are well under way with the qualifications and have taken 
many components already in use in both new and mature fields.”

Karl Johnny Hersvik, head of research and development at 
Statoil takes up the story.  “Subsea technology is an enabling 
technology for a lot of field developments,” he says. “In the Arctic 
for example I am absolutely sure that it will evolve around subsea 
developments. Ultra-deep discoveries will fundamentally depend 
on subsea technology, compression, separation, lifting, boosting 
and power. Subsea is the next generation of field development. 
In the not too distant future you are going to see subsea to shore 
processing where you can draw a circle of a couple of hundred 
kilometres and say that everything inside it will be processed at a 
subsea hub and piped to land.

“There are three fundamental barriers to overcome to make 
this a reality. The first one is power because when you are talking 
about subsea compression or pumping – these have high power 
requirements and you need to find a way to deliver power reliably 
and with low loss to the end users. To achieve that you need 
pressurised electronics and power transport. This is both costly 

“Full subsea processing 
is unthinkable without a 
power grid directly on the 
sea bed.”  
Blades, Siemens Energy
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and challenging. Right now the limit for high power distribution 
of 10 to 20MW is probably 60 to 70km; what we need to do is 
to go 250km plus with low frequency, low loss and then have 
all the VBSDs and switchgear all located subsea in a pressurised 
setting – you will have a chamber the size of a U-boat with all 
the electronics in.

“The second is fluid transport. You need a lot of heat to ensure 
that oil flows which is fine for a short run of 30 to 40kms, but for 

“A recuperação de petróleo submarino é, obviamente, muito 
importante para a Statoil, com mais de 500 poços submarinos”, diz 
o vice-presidente de campos maduros de tecnologia de petróleo da 
Statoil, Oistein Boe. “Quase metade de nossa produção é proveniente 
de poços submarinos. Desenvolver e aplicar tecnologia submarina é 
um dos quatro pilares de nossa estratégia de tecnologia corporativa 
preparada para apoiar a ambição de crescimento lucrativo da Statoil.

“Buscamos contar com uma fábrica submarina completa no leito do 

The installation of  the compressor 
manifold station at Asgard
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mar, incluindo produção submarina, separação, ampliação, compressão, 
armazenamento e injeção. Estamos adiantados com as qualificações 
e já preparamos muitos componentes que já estão em uso em ambos 
campos maduros e novos.”

Karl Johnny Hersvik, chefe de pesquisa e desenvolvimento da 
Statoil, conta a história.  “A tecnologia submarina é facilitadora 
para diversos dos desenvolvimentos de campo”, conta. “No Ártico, 
por exemplo, tenho total certeza de que ela evoluirá ao redor 
de desenvolvimentos submarinos. As descobertas ultraprofundas 
dependerão fundamentalmente da tecnologia submarina, compressão, 
separação, içamento, ampliação e potência. A área submarina é a 
próxima geração do desenvolvimento de campo. No futuro não tão 
distante, veremos processamento submarino para costa, onde é possível 
marcar um círculo de algumas centenas de quilômetros e afirmar 
que toda a área interna será processada em um centro submarino e 
canalizada para a costa.

“Há três barreiras fundamentais a serem superadas para tornar isso 
uma realidade. A primeira é a alimentação, uma vez que estamos falando 
de compressão ou bombeamento submarino: essas atividades contam com 
altas exigências de potência e é necessário encontrar uma maneira para 
fornecer alimentação de forma confiável com baixa perda para os usuários 

a run of 200kms that power consumption would be unbearable. 
So we need to find a way of transporting difficult fluids more 
than 150km.

“The third problem is that if you are trying to transport these 
semi-processed fluids or gases you will need more processing and 
more compression to achieve this successfully. When you put all that 
together you get to what we call the Statoil Subsea Factory, which is 
our vision of putting everything subsea. You can get it from the ground, 
re-inject the water you are producing and transport only the oil and 
gas you want.”

Statoil and not taking on this challenge in isolation. They are 
working with Siemens and ABB on Subsea power and with Aker 
Solutions amongst others on other subsea technologies.

Subsea history
Technologies such as seismic surveying, high capacity computer 

modelling, horizontal drilling, Floating Production, Storage and 
offloading vessels (FPSOs), riserless drilling and Smart wells have all 
increased production. But probably the greatest boost to extending 
the life of fossil fuel reserves has been the development of subsea 
technology. This is allowing the production of oil and gas from deeper 

the Tordis field in the Norwegian North sea came in stream in 1994
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finais. Para alcançar isso, são necessários eletrônicos pressurizados e 
transporte de alimentação. Isso é algo caro e desafiador. No momento, o 
limite para a distribuição de alta potência, entre 10 a 20 MW, é de cerca 
de 60 a 70 km. Precisamos agora alcançar 250km com baixa frequência 
e baixa perda e contar com todos os VBSDs e distribuidores situados no 
submarino em um ambiente pressurizado. No final, há uma câmara do 
tamanho de um U-boat com toda a parte elétrica interna.

“A segunda questão é o transporte de fluidos. É necessário muito 
calor para garantir a vazão de óleo. Isso não é problema para um 
percurso curto de 30 a 40km, mas, para uma distância de 200km, o 
consumo de energia seria gigante. Dessa forma, precisamos encontrar 
uma maneira de transportar fluidos difíceis por mais de 150km.

“O terceiro problema é que, se você tenta transportar esses fluidos 
ou gases semiprocessados, será necessário mais processamento e 
compressão para alcançar esse objetivo com sucesso. Ao unir tudo 
isso, o resultado é o que chamamos de Fábrica submarina Statoil, que 
é a nossa visão de localizar todo o projeto em uma área submarina. 
É possível obter os recursos do solo, reinjetar a água que você está 
produzindo e transportar apenas o óleo e o gás desejados.”

A Statoil não enfrenta esse desafio sozinha. A empresa trabalha com 
a Siemens e a ABB para as tecnologias de alimentação submarina e com 
a Aker Solutions, dentre outras, para outras tecnologias submarinas.

Histórico submarino
Tecnologias como levantamento sísmico, modelagem de alta 

capacidade por computador, perfuração horizontal, FPSOs (unidades de 
produção, armazenamento e descarregamento flutuante), perfuração 
sem riser e poços inteligentes aumentaram a produção. Mas, 
provavelmente, o maior aumento para ampliar a vida útil das reservas 
de combustíveis fósseis foi o desenvolvimento da tecnologia submarina. 
Ele possibilita a produção de óleo e gás em poços mais profundos 
e amplie a vida útil de campos que eram, de outra forma, pouco 
econômicos para a continuidade da produção.

Tradicionalmente, petróleo e gás eram produzidos a partir de um 
poço submarino para uma plataforma de petróleo ou, posteriormente, 
para uma FPSO. Mas esse é um empreendimento incrivelmente caro. 

wells and extending the life of fields that were otherwise uneconomical 
to continue production.

Traditionally oil and gas were produced from a subsea well to either 
an oil rig, or more latterly an FPSO. But that is a vastly expensive 
enterprise. The answer was to have a single master hub – a surface 
platform and well-head on the seabed with smaller satellite wells tied 
back to the hub. 

The first step of this subsea evolution took place in 1986 when the 
well system on the Gullfaks oil field was moved from the platform to 
the seabed, heralding the dawn of the subsea era. This concept was 
further expanded by the use of tiebacks to the original well and then 
when water that was produced along with the oil that was separated 
at the seabed and re-injected into the well at the Troll field on the 
Norwegian Continental Shelf (NCS). Traditionally this separation took 
place on the surface platform.

The layout of  the Asgard field

 “Subsea technology is an 
enabling technology for a 
lot of field developments,” 
Hersvik, Statoil
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A resposta foi contar com um centro-mestre único: uma plataforma 
de superfície e cabeça de poço no leito do mar com poços-satélite 
menores ligados ao cubo. 

A primeira etapa dessa evolução submarina ocorreu em 1986, 
quando o sistema de poços no campo de petróleo de Gullfaks foi 
transferido da plataforma para o leito do mar, marcando o início da 
era submarina. Esse conceito foi ampliado ainda mais pelo uso de 
conexões de apoio ao poço original e quando a água que era produzida 
juntamente com o óleo foi separada no leito do mar e reinjetada no 
poço no campo Troll da plataforma continental norueguesa (NCS). 
Tradicionalmente, essa separação ocorreu na plataforma da superfície.

Um grande salto
Em 2015, a primeira estação de compressão submarina do mundo 

será instalada no campo de Asgard, na área offshore da Noruega. A 

A giant leap
In 2015 the world’s first subsea compression station will be installed 

at the Asgard field in offshore Norway. Reservoir pressure in producing 
gas fields falls over time causing gas output to decline. For production 
to continue and to maximise recovery from the fields, gas pressure 
must be raised or production will cease. The closer to the well the 
compression of the gas occurs the higher the efficiency will be. “Subsea 
compression enables an additional 280 million barrels of oil equivalent 
to be recovered and will maintain a high production profile to the 
Asgard B platform,” Bjorn Kare Viken, senior vice president, subsea and 
marine technology at Statoil says.

“Subsea compression can provide many benefits compared with the 
alternative of installing a new platform including improved recovery, 
smaller environmental footprint and safer operation. This project will 
be the first in the world to undertake this role. For the past 30 years 
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pressão de reservatório nos campos de produção de gás apresenta uma 
queda, fazendo com que a produção de gás diminua. Para a produção 
continuar e maximizar a recuperação dos campos, a pressão de gás 
deve ser elevada ou a produção cessará. Quanto mais próximo do poço 
a compressão de gás ocorrer, maior será a eficiência. “A compressão 
submarina possibilita 280 milhões de barris equivalentes de de petróleo 
adicionais a serem recuperados e manterá um perfil de alto produção 
para a plataforma Asgard B”, conta o vice-presidente sênior de 
tecnologia marinha e submarina da Statoil, Bjorn Kare Viken.

“A compressão submarina pode fornecer muitos benefícios quando 
comparada à alternativa da instalação de uma nova plataforma, 
incluindo melhor recuperação, menor emissão ambiental e operação 
mais segura. Esse projeto será o primeiro no mundo a cumprir essa 
função. Nos últimos 30 anos, isso foi uma meta essencial para a 
indústria, que buscava transformar o conceito em realidade.”

A plataforma de Agar possui dois campos-satélite, Midgard e 
Mikhel, localizados há cerca de 50km de distância e conectados à 
plataforma submarina principal. Dois compressores submarinos de 
11,5MW serão instalados em uma estação submarina, com peso de 
cerca de 4.800 toneladas, e entregarão 21 milhões de sm³/d de gás.

O compressor começou o processo de qualificação em 2005 e 
passou por um programa de testes longo e rigoroso nas instalações da 
Statoil desde 2008.  

Alimentando a fabrica
O principal facilitador para qualquer instalação submarina é o seu 

fornecimento de alimentação. Novamente, assim como com outras 
atividades, como compressão e separação, quanto mais próxima a fonte de 
alimentação puder estar situada da instalação, mais econômica ela será.

“O processamento submarino completo é impensável sem uma 
rede elétrica industrial, de serviço pesado e alta confiabilidade situada 
diretamente no leito do mar”, conta Tom Blades, CEO da divisão 
de petróleo e gás da Siemens Energy. “O esgotamento das reservas 
onshore está forçando as empresas de petróleo e gás a explorarem 
campos nos lugares mais remotos e em profundidades cada vez 
maiores.” No entanto, a incrível pressão em ambientes submarinos 
leva a uma lacuna de recuperação, comparada aos poços de superfície 
tradicionais, que pode chegar até 30%.”

Tratar da distribuição de alimentação para instalações remotas para 
explorar essas reservas está se tornando um desafio cada vez mais 
técnico. A solução engloba cabos de alimentação, transformadores, 
caixas de distribuição e unidades de velocidade variável até bombas 
ou turbocompressores elétricos de controle e alimentação, separadores 
e outros equipamentos de processamento. A potência necessária é 
fornecida por uma planta de alimentação de ciclo combinado em 
topside ou onshore industrial para a instalação submarina. 

“A solução de rede de alimentação completa é instalada em uma 
estrutura de base única no leito do mar”, conta Bjoern Einar Brath, 
responsável pelas aplicações submarinas na Siemens Oil & Gas. “Um 
design compensado de pressão diminuirá significativamente o peso e 

this has been a major goal for the industry as it has sought to transform 
this concept into reality.”

Agar has two satellite fields, Midgard and Mikhel, which are some 
50km distant and tied back to the main platform subsea. Two 11.5MW 
subsea compressors will be installed in a subsea station weighing 
around 4800 tonnes that will deliver 21 million Sm3/d of gas.

The compressor began qualification in 2005 and then undertook 
a lengthy and rigorous testing programme at Statoil’s facilities from 
2008 onwards.  

Powering the factory
The prime enabler for any subsea installation is to provide it 

with power. Again as with other activities such as compression and 
separation the closer the power can be located to the facility the more 
economical it will be.

“Full subsea processing is unthinkable without an industrial, 
heavy duty, high reliability power grid directly on the sea bed.” says 
Tom Blades, CEO of the Oil and Gas Division of Siemens Energy. “The 
depletion of onshore reserves is forcing oil and gas companies to 
exploit fields in the remotest places at ever greater water depths.” 
However, the tremendous water pressure in subsea environments leads 
to a recovery gap as compared to traditional surface wells that can be 
as high as 30 per cent?”

Addressing power distribution to remote facilities to exploit these 
reserves is becoming an ever greater technical challenge. The solution 
encompasses power cables, transformers, switchgear and variable 
speed drives, to power and control electrical driven pumps or turbo-
compressors, separators and other processing equipment. The requisite 
power is provided by an industrial onshore or topside combined cycle 
power plant remote to the subsea facility. 

A subsea gas booster
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aumentará a solidez de nossas soluções submarinas feitas sob medidas, 
permitindo que tenhamos um avanço ainda maior no processamento 
submarino para atender à necessidade dos operadores por uma 
produção confiável e ecologicamente correta em poços submarinos 
remotos. Outro recurso central é nosso compressor STC-ECO sem 
vedação exclusivo e alimentado por uma unidade elétrica sem mancal 
e livre de manutenção.”‘

Qualquer solução de alimentação submarina precisa superar 
os problemas operacionais, como equipamentos à prova d’água e 
isolamento de sistemas elétricos. Isso se aplica especialmente aos 
conectores usados, uma vez que água e eletricidade obviamente não 
se misturam.

As profundidades envolvidas significam que não é possível 
utilizar mergulhadores. Em vez disso, a manutenção precisa ser 
realizada através de veículos operados remotamente (ROVs). A rede 
de alimentação submarina foi desenvolvida para que a alimentação 
possa ser entregue de uma estação de alimentação costeira distante 
através de um cabo de alimentação submarino de longa distância ou 
de uma embarcação superior usando uma planta de alimentação de 
ciclo combinado.

“The complete power grid solution is mounted on a single base 
frame directly on the sea bed,” said Bjoern Einar Brath, who is 
responsible for subsea applications at Siemens Oil & Gas “A pressure 
compensated design will dramatically lower the weight and increase 
the robustness of our tailor made subsea solutions, enabling us to 
advance subsea processing even further to meet the operators’ need 
for reliable and environmentally friendly production on remote subsea 
wells. A further central feature is our proprietary seal-less STC-ECO 
compressor driven by a bearing-free and hence ‘zero maintenance’ 
integrated electrical drive” 

Any subsea power solution has to overcome operational issues such 
as waterproofing equipment and insulating the electrical systems. This 
especially applies to the connectors used, since water and electricity 
obviously do not mix.

The depths involved mean no divers can be used; instead, 
maintenance has to be carried out using remotely operated vehicles 
(ROV). The subsea power grid has been designed so that power 
can be delivered from a distant seashore power station through a 
long-distance undersea power cable or from a vessel above using a 
combined-cycle power plant. n

Cansado de ter que optar entre conectores horizontais e verticais? 

As equipes de serviços de campo e engenharia da VerdErg oferecem 
conexões submarinas personalizadas e orientadas de acordo com os 
ângulos de partida adequados para sua arquitetura de campo ideal e 
exigências de procedimento de instalação. Ao focar nossa oferta para 
suas necessidades, você pode encontrar seu caminho para o sucesso.

Conectores voltados 
para você
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A Digital Edge compreende que espaço vale ouro dentro de um 
equipamento de controle de mergulho/ROV, é por isso que ela 
acrescentou um monitor touchscreen remoto de 8” à sua linha 

EdgeDVR atual.
Seu novo produto, o EdgeTouch, permite que operadoras usem 

tecnologia touchscreen na interface de usuário gráfica usada para 
operar e configurar o ROV.

O novo sistema de interface possibilita maior conveniência de 
espaço sem perda de funcionalidade. O EdgeTouch ainda conta com 
os recursos tradicionais de iniciar/parar/pausar vídeo e clipes de vídeo, 
registrar instantâneos de múltiplos canais, alternar câmeras e abrir/
editar/fechar componentes de inspeção, além de uma opção de eventos 
simples com um toque. O design é incorporado com a nomenclatura 
automática de arquivos para que não haja necessidade de um teclado, 
e o operador possa continuar com sua inspeção submarina de ativos 
ininterruptamente.

A Digital Edge planeja acrescentar recursos adicionais, incluindo 
controles de câmera, ao dispositivo touchscreen por todo o ano de 2014.

A linha de produto também está sendo adaptada para tornar 

A Digital Edge Subsea tem aprimorado sua linha EdgeDVR para tornar a 
exploração de petróleo submarina mais fácil e gerenciável

Tecnologia digital melhora capacidade e 
segurança de ROVs

Digital Edge realises that space is of a premium within an ROV/
diving control shack, this is why it has added a remote 8” 
touchscreen monitor to its existing EdgeDVR range.

Its new product, EdgeTouch, enables operators to use touchscreen 
technology on the graphical user interface used to operate and setup the ROV.

The new interface system allows for greater space convenience 
without loss of functionality. The EdgeTouch still has the traditional 
features to start/stop/pause video and video clips, take multichannel 
screenshots, switch cameras, open/edit/close inspection components, as 
well as a simple one-touch eventing option. The design is inbuilt with 
auto-naming of files so that a manual keyboard is not required, and the 
operator can seamlessly continue with their subsea inspection of assets.

Digital Edge is planning to add additional features, including 
camera controls, to the touchscreen device throughout 2014.

The product range is also being adapted to make data management 
simpler and more reliable. Survey data is stored digitally and will cost 
either the operator or client thousands of dollars if lost or corrupted. It is 
also now a requirement that survey videos are kept not only for the life 
of the field, but for a possible seven years after production has ceased.

Digital Edge Subsea has been improving its EdgeDVR range to make subsea 
oil exploration easier and more manageable

Digital technology improving ROV capability and security
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It is for this purpose 
that Digital Edge has 
applied two portable 
storage solutions for use 
with the EdgeDVR range; the 
EdgeStore and the EdgeInspect.

The Edgestore comes with two 
Sata USB docks and six 3TB hard 
drives; the EdgeInspect also has six 
3TB hard drives, but has four USB docks 
– both come with a protective peilcase.

These storage products ensure that data 
is transported safely from the ROV to the 
client’s base.

Digital Edge Subsea is constantly adapting its products to 
make surveying in the oil and gas industry easier, and plan to launch 
up to six new models throughout 2014, including a Lite version of the 
Edge DVR range. n

This article was written by John Benson of Digital Edge Subsea

o gerenciamento de dados mais simples e confiável. Os dados de 
levantamento são armazenados digitalmente e geram custos de 
milhares de dólares para o operador ou para o cliente caso sejam 
perdidos ou corrompidos. Atualmente também é um requisito que 
vídeos de levantamento sejam mantidos não apenas pela vida útil do 
campo, mas também por até sete anos após o término da produção.

É para isso que a Digital Edge aplicou duas soluções de 
armazenamento portátil para uso com a linha EdgeDVR: a EdgeStore 
e a EdgeInspect.

A Edgestore acompanha dois docks USB da Sata e seis discos rígidos 
de 3 TB; a EdgeInspect também possui seis discos rígidos de 3TB, mas 
conta com quatro docks USB. Ambos possuem uma capa protetora.

Esses produtos de armazenamento garantem que dados sejam 
transportados de forma segura do ROV para a base do cliente.

A Digital Edge Subsea adapta seus produtos constantemente para 
facilitar os trabalhos de levantamento na indústria de petróleo e gás 
e planeja lançar seis novos modelos ao longo de 2014, incluindo uma 
versão Lite da linha Edge DVR.

Este artigo foi escrito por John Benson da Digital Edge Subsea
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Ter que remover escombros de um poço é uma tarefa demorada, e 
perder tempo é o mesmo que perder dinheiro. “O maior desafio é 
a restrição de profundidade ao remover acúmulos de perfuração 

sobre o poço”, explica John Bisset, diretor-gerente da Marin Aurora. 
“Em águas rasas, pode ser possível reencaminhar o cascalho para 
longe da plataforma, mas isso se torna menos eficiente em águas mais 
profundas.

“As bombas tradicionais podem ficar obstruídas e precisarem ser 
limpas, algo que pode resultar em tempo de inatividade.”

Tradicionalmente, a recuperação de lama sem riser (RMR) é usada 
para retornar lama e cascalho para a plataforma.  Um módulo de 
sucção é instalado no poço submarino para a coleta de escombros.  O 
material é então bombeado de volta para a superfície da plataforma 
usando um módulo de bomba submarina.

Sistemas eletro-hidráulicos convencionais (como aqueles usados 
na tecnologia RMR) são úteis apenas para profundidades até 1.000 

A Oil and Gas Technology falou com 
Marin Aurora, especialista em solções 
para poços, que fornece uma solução 
única e ecologicamente correta para a 
limpeza da parte superior de poços

A pressão para fornecer 
soluções de limpeza para 
águas profundas

Having to clear away debris from a wellhead is time consuming 
– losing time means losing money. “The major challenge is 
depth restriction when removing drill-cutting build-up over the 

wellhead,” John Bisset, managing director Marin Aurora, explains. “In 
shallow waters it may be possible to reroute the cuttings away from 
the platform, but this becomes less effective as water depths increase.

“Traditional pumps can become clogged and need to be cleaned – 
this can result in downtime.”

Traditionally, Riserless Mud Recovery (RMR) is used to return mud 
and cuttings to the rig.  A suction module is installed onto the subsea 
wellhead to collect debris.  This is then pumped back to the rig surface 
using a subsea pump module.

Conventional electro-hydraulic systems (like the ones used in RMR) 
are only useful for depths around 1000m.  Beyond this, the resistance 
from the hydraulic hoses and the increased hydrostatic pressure start 
to have a detrimental effect on the amount of power received at the 

Oil and Gas Technology spoke to Marin Aurora, the downhole solution 
specialist, who provides a unique and environmentally friendly solution 
for top-hole clean-up

The pressure’s on to provide deepsea 
clearance solutions

Marin CEO George Stroud watching EVO 250
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metros.  Além disso, a resistência das mangueiras hidráulicas e a 
maior pressão hidrostática começam a ter um efeito negativo sobre a 
potência recebida no conjunto de extração.

Bisset explica que a solução da Marin usa sua tecnologia EVO 
JETPROP.  Esse sistema é usado para escavação, recuperação de ativos 
e engenharia de leito do mar, além de limpeza da parte superior 
de poços. “A EVO JETPROP é movida a água do mar, acabando com 
quaisquer limitações de profundidade. Jatos patenteados montados em 
cada lado movem o propulsor.  Isso, por sua 
vez, oferece fluxo de massa hidrodinâmica, 
que é projetada no leito do mar.

“As ferramentas são facilmente 
implementadas na coluna de perfuração 
e alimentadas através de bombas de 
plataforma atuais. O sistema conta com 
um alcance triplo para fornecer uma 
solução independente do porte do projeto. 
Contamos com o EVO 250 (produzindo 
25.000m3 de propulsão de água salgada 
por hora), o EVO 750 (que produz 75.000m3 
de propulsão de água salgada por hora) e o 
EVO 250,000 (produzindo 250.000 milhões 
de toneladas de propulsão de água salgada 
por hora).  

O pré-planejamento no programa de 
perfuração é a maneira mais rápida concluir 
o poço. “A Marin oferece uma solução 
econômica e rápida ao mesmo tempo 
em que alcança resultados superiores”, 
continua. “A nossa solução é uma tecnologia de fácil implantação 
que pode ser utilizada em qualquer profundidade e possui emissão de 
carbono zero. Isso torna o método da Marin ecologicamente correto e 
econômico.” 

A Marin opera em todo o mundo há mais de 30 anos e já trabalhou 
com diversos clientes.  “Nosso método de limpeza da parte superior 
de poços com a tecnologia EVO foi usado recentemente na Olympus 
TLP, da Shell, no campo Mars B, situado no Golfo do México”, conta 
Bisset. “A solução removeu com sucesso o sobrepeso das laminações de 
cimento de um conjunto de 26 poços.

“A Marin abriu uma nova base submarina em Belle Chase, no estado 
da Louisiana, para apoiar operações globais.  A instalação conta com 
um total de 631 m² e uma oficina de 185 m². A Costa do Golfo é um 
mercado importante para nossas operações em alto mar. Nossa nova 
base oferecerá suporte estratégico e eficiente para nossos clientes.”

extraction package.
Bisset explains that Marin’s solution uses its EVO JETPROP technology.  

This system is used for excavation, asset recovery and seabed engineering; 
as well as top-hole clean-up. “The EVO JETPROP is seawater driven, so 
removing any depth limitations. Patented jets mounted on each prop 
drive the propeller.  This in turn provides the hydrodynamic mass flow 
which is projected onto the seabed.

“The tools are easily deployed on drill string and powered using 
existing rig pumps. The system has a triple 
range to provide a solution no matter the 
size of the project. We have the EVO 250 
(producing 25,000m3 of seawater thrust per 
hour), the EVO 750 (producing 75,000m3 
of seawater thrust per hour) and the EVO 
250,000 (producing quarter of a million tons 
of seawater thrust per hour).  

Preplanning at the drilling program is about 
the fastest way of getting the hole in the ground. 
“Marin provides a speedy and cost effective 
solution while achieving greater results,” Bisset 
continues. “Ours is a compact and easy to 
deploy technology that can be utilised at any 
water depth and has a zero carbon footprint. 
This makes Marin’s method environmentally 
friendly as well as economical.” 

Marin has been operating across the globe 
for more than 30 years, and has supported 
a variety of clients.  “Our top-hole cleaning 
method with the EVO was recently used on 

Shell’s Olympus TLP at the Mars B field in the Gulf of Mexico,” Bisset 
says. “It successfully removed overburden cement laminations from a 
26-wellhead cluster.

“Marin has opened a new subsea base in Belle Chase, Louisiana, 
in order to support global operations.  The facility covers a total 
of 6,800sq/ft with a workshop of 2,000sq/ft.  The Gulf Coast is an 
important market for our deepwater operations. Our new base will 
provide strategic and effective support for our customers.” n

EVO JETPROP 250 on moon-pool cart Noble Bully 1

EVO JETPROP 250 on 
deployed on drill string
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Desde sua criação em 1969, a Devon, uma empresa de engenharia 
do Reino Unido, fabrica equipamentos submarinos para diversos 
setores da indústria, de defesa até petróleo e gás. Sua nova linha 

de produtos inclui sondas e sensores de velocidade do som, altímetros, 
novos sensores de nível de rodar, medidores de corrente, medidores 
de onda, registradores de onda, CTDs, CTDs multiparâmetro e eco-
sondagem por GPS.

A Valeport tem, há muito tempo, a reputação de fornecer produtos 
confiáveis para operações de levantamento offshore. De sensores de 
profundidade e temperatura de condutividade (CTDs) no início da 
década de 80 até o renomado Midas SVX2, a empresa continua a 
responder às demandas de clientes e novos ambientes operacionais. 

Na velocidade do som
Para dados de velocidade do som que aprimora levantamentos por 

eco-sondagem de feixe único ou múltiplo, a Valeport oferece uma 
variedade de sensores e perfiladores. Seus mais recentes avanços no 
campo incluem o perfilador Rapid SV, desenvolvido para a rápida coleta 
de perfis de velocidade do som (SVPs) sem afetar a qualidade dos dados.

Utilizando dados de densidade e salinidade de um CTD, o MIDAS 
SVX2 combina ambas as tecnologias para oferecer o melhor dos 
dois mundos. Agora contando com um sensor de pressão de 0,01% 
de fábrica, o SVX2 também usa amostragem sincronizada para 
garantir perfis perfeitos. Uma vez que o tempo digital do sensor SV 
de voo é o mais preciso no mundo, também é possível comparar 
dados de velocidade do som reais com aqueles gerados por equações 
normalmente utilizadas.

Criando ondas

Since its inception in 1969, the Devon, UK-based engineering firm has 
produced subsea equipment for a variety of industry sectors, from 
defence to oil and gas. Its product range now includes sound velocity 

probes and sensors, altimeters, new Radar level sensors, current meters, tide 
gauges, wave recorders, CTDs, multi-parameter CTDs and GPS echo sounders.

Valeport has long had a reputation for providing reliable products 
for survey operations offshore. From conductivity temperature and 
depth sensors (CTDs) in the early 1980s, to the well-established Midas 
SVX2, it continues to responds to the demands of customers and new 
operational environments. 

Speed of sound
For sound velocity data to enhance single or multi-beam echo 

sounder surveys, Valeport offers a variety of sensors and profilers. Its 
latest refinements in the field include the Rapid SV profiler which has 
been developed for the fast collection of sound velocity profiles (SVPs) 
without compromising the quality of data.

Utilising the salinity and density data from a CTD, the MIDAS SVX2 
combines both technologies for the best of both worlds. Now fitted 
with a 0.01 per cent pressure sensor as standard, the SVX2 also uses 
synchronised sampling to ensure perfect profiles. Because the digital 
time of flight SV sensor is the most accurate in the world, it is also 
possible to compare the true sound velocity data with that generated 
by commonly used equations.

Unbeatable bathymetry
The new VA500 altimeter represents a new approach to the problem 

Valeport specialises in the manufacture of oceanographic, hydrographic and 
hydrometric instrumentation

A Valeport é especializada na fabricação de 
instrumentação oceanográfica, hidrográfica e 
hidrométrica

Making waves
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of underwater positioning. State-of-the-art signal processing offers 
unrivalled range and performance from a 500kHz transducer. Millimetre 
precision, 0.1m – 100m range, RS232/RS485/0-5V & 0-10V analogue 
outputs and a wide range power supply also address the needs of ROV, 
AUV and hydrographic users in a compact, robust package. 

The option of integrating a high-accuracy (0.01%) pressure sensor 
– as used in Valeport’s MiniIPS – offers an unbeatable package for 
underwater positioning use, especially if combined with the Midas 
Bathypack. Valeport is the only manufacturer offering a combined 
altimeter with pressure sensor in such a compact form.

The company’s quality, robust design and construction is also reflected 
in its new 3-year manufacture and 12-month service warranties – 
making any Valeport technology a reliable and economic choice. n

This article was written by Kevin Edwards, sales and marketing 
manager, Valeport

Batometria insuperável
O novo altímetro VA500 representa uma nova abordagem para o 

problema de posicionamento submarino. O processamento de sinais de 
ponta oferece alcance e desempenho sem precedentes através de um 
transdutor de 500kHz. Recursos de precisão milimétrica, alcance de 0,1 a 
100 metros, saídas analógicas RS232/RS485/0-5V e 0-10V e uma fonte de 
alimentação de grande faixa também abordam as necessidades de usuários 
de ROV, AUV e hidrográficos em um conjunto compacto e robusto. 

A opção de integração de um sensor de pressão de alta precisão 
(0,01%), assim como usada no MiniIPS da Valeport, oferece um conjunto 
insuperável para uso deposicionamento submarino, especialmente se 
combinada com o Midas Bathypack. A Valeport é a única fabricante 
que oferece um altímetro combinado com sensor de pressão de forma 
tão compacta.

A qualidade, design robusto e construção da empresa também são 
refletidas em suas garantias de 3 anos para fabricação e 12 meses 
de revisão, tornando qualquer tecnologia da Valeport uma escolha 
confiável e econômica.

Esse artigo foi escrito por Kevin Edwards, gerente de vendas e 
marketing da Valeport

Subsea Technology Report
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Condições ambientais extremas são enfrentadas em todos os 
aspectos de produção, processamento e transporte de petróleo 
gás. São poucas as indústrias que precisam levar em conta 

o efeito combinado de altas temperaturas, corrosão, alta pressão e 
desgaste mecânico diariamente. Situações extremamente perigosas 
podem ocorrer (em termos de segurança e saldo financeiro das 
empresas) se materiais incorretos forem escolhidos em qualquer 
aspecto da cadeia de fornecimento.

A alemã Evonik Industries é uma das líderes mundiais em substâncias 
químicas e é especializada em produtos e sistemas de polímeros de alto 
desempenho.

 “Contamos com uma linha de negócios chamada Polímeros de 
alto desempenho que aborda nossos negócios em plásticos de alto 
desempenho, dentro da qual contamos com diversas outras linhas de 
produtos. Vestamid NRG (produto a base de poliamida 12) e Vestakeep 
Peek (poliéter-éter-cetonas) são nossos principais produtos para a 
indústria de petróleo e gás”, conta Andreas Dow, diretor de aplicações 
para campos de petróleo da Evonik.

Essas poliamidas contam com resistência extraordinária a tensões 
mecânicas, fraturamento por tensão e substâncias químicas como 
petróleo cru. Graças a essas propriedades, elas podem ser usadas para 
proteger o exterior e o interior de dutos de petróleo e gás offshore e 
onshore.

Evonik adaptou seus produtos altamente renomados para uso 
eficiente em áreas offshore do Brasil.

“Estamos agora convertendo a tecnologia anticorrosão de nossos 

Adaptar as matérias-primas pode melhorar significativamente 
as oportunidades de aplicação dos componentes

Plástico do futuro:  
polímeros de alto desempenho  

melhoram a produtividade

Adapting the raw building materials can dramatically enhance the 
application opportunities of components

Extreme environmental conditions are experienced in all aspects 
of oil and gas production, processing and transport. Not 
many industries have to consider the combined effect of high 

temperature, corrosion, high pressure and mechanical wear on a daily 
basis. Extremely dangerous situations can occur – in terms of both 
safety and companies’ balance sheet – if the wrong materials are 
chosen in any aspect of the supply chain.

German-based Evonik Industries is one of the world leaders in chemicals, 
and specialises in high-performance polymer products and systems.

 “We have a business line called High Performance Polymers that covers 
our high-performance plastics business, within which we have a number of 
product lines. Vestamid NRG (polyamide 12-based product) and Vestakeep 
Peek (polyether ether ketone) are our key products for the oil and gas 
industry,” Andreas Dowe, director of oilfield applications at Evonik, says.

These polyamides have extraordinary resistance to mechanical 
stresses, stress fracturing, and chemicals such as crude oil. Thanks to 
these properties, they can be used to protect the exterior and interior 
of onshore and offshore oil and gas pipelines.

Evonik has adapted its highly regarded products for effective use 
offshore Brazil.

“We are now translating the anticorrosion technology of our 
polymers used in unbonded flexible pipes into rigid pipes,” Dowe adds. 
“Working on this with our partners in Brazil, we are transforming 
our polymers by introducing liner technology for pipelines in subsea 
environments. This is an alternative to the CRA and clad solutions 
currently being considered at Petrobas.” 

Power Plastics: High-performance  
polymers boosting productivity

More than 1.000 km unbonded 
flexible pipe have been manufactured 

using VESTAMIDR NRG
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polímeros usada em tubos flexíveis e não colados para tubos rígidos”, 
acrescenta Dowe. “Trabalhando nisso com nossos parceiros no Brasil, 
estamos transformando nossos polímeros ao introduzir tecnologia 
de revestimento para tubos em ambientes submarinos. Essa é uma 
alternativa para CRA e soluções de capeamento atualmente analisadas 
pela Petrobras.” 

O Vestamid NRG é um material de classe PA12 e altamente 
molecular. Suas características de desempenho feitas sob medida o 
tornam a escolha ideal para uma aplicação de revestimento exigente. 

Até hoje, mais de mil quilômetros de tubos flexíveis e não colados 
foram produzidos usando o produto Vestamid NRG. Ele foi usado em 
risers, linhas de vazão e jumpers para produção de múltiplas fases.

A Evonik é a única empresa no mundo que fornece produtos de 
poliamida 12 completamente integrados.

A poliamida 12 é altamente compatível com hidrocarbonetos e 
também é bastante resistente a CO² e H²S, sendo assim o material 
de escolha de tubos flexíveis não colados e revestimento interno 
para tubos de produção rídigos. O Vestamid NRG aumenta a vida útil 
operacional de peças flexíveis devido ao seu excelente desempenho 
antienvelhecimento. 

O Vestakeep Peek é usado principalmente em peças moldadas 
de injeção e peças usinadas de formas de estoque. As aplicações 
típicas são anéis de vedação traseira. Mas produtos extrudados como 
revestimento para invólucros de poço e fitas antidesgaste para peças 
flexíveis na estão cada vez mais em foco na indústria de petróleo e gás.

“Há três características-chave específicas que tornam o Vestakeep 
Peek altamente vantajoso: sua resistência a altas temperaturas entre 
150 e 230 °C com ótima capacidade mecânica, sua resistência a 
ataques de substâncias químicas e resistência contra desgaste e 
deformação mecânica”, comenta Dowe. 

A empresa está observando uma necessidade crescente por materiais 
de alta temperatura/alta pressão (HT/HP) e “busca apoiar ativamente a 
inovação neste campo em termos de novos produtos e modificações”.

O polímero Vestakeep Peek, com suas capacidades de alta 
temperatura combinadas à excelente resistência a impactos e alta 
resistência mecânica, oferece uma solução valiosa.

O principal desafio para uma fabricante de matéria-prima como a 
Evonik ao trabalhar na indústria de petróleo e gás fica por conta dos 
níveis de qualificação e aprovação para novos materiais, além de lidar 
com cadeias de tomada de decisões muitas vezes complicadas.

A Evonik vende normalmente materiais em formato granulado para 
fabricantes de equipamentos, que então produzem as peças a partir 
do material.

Atualmente, todos os produtos e materiais Vestamid são fabricados 
na unidade de Marl, na Alemanha, mas há planos em andamento para 
expansão em Singapura de forma a apoiar o crescimento nas indústrias 
de petróleo e gás.

A Evonik é uma empresa com 50 anos de experiência e mais de 
33.000 funcionários, composta por diversas unidades de negócios e 
linhas comerciais que fornecem produtos para todo o mundo.

Vestamid NRG is a high 
molecular grade PA12 material. 
Its tailored performance 
characteristics make it an 
ideal choice for demanding 
liner application. 

To date, more than a 
thousand kilometres of 
unbonded flexible pipe has 
been produced using their 
Vestamid NRG product. It has 
been used in risers, flow lines 
and jumpers for multi-phase 
production.

Evonik is the only company 
in the world to supply fully 
backward integrated polyamide 12 products.

Polyamide 12 is highly compatible with hydrocarbons and is also 
highly resistance to CO2 and H2S – therefore the material of choice for 
unbonded flexible pipes as well as for internal liner for rigid production 
pipes. Vestamid NRG increases the operational lifetime of flexibles due 
to its excellent ageing performance. 

Vestakeep Peek is mostly used in injection moulded parts are 
machined parts from stock-shapes. Typical applications are as back-
sealing rings. But also extruded products like liner for downhole casings 
and anti-wear tapes for flexibles are getting more and more in focus of 
the oil & gas industry.

“There are three chief specific characteristics that make Vestakeep 
Peek highly advantageous – its resistance to high temperatures 
between 150 and 230 degrees Celsius with excellent mechanical 
capability, its resistance to chemical attack, and its resistance to 
mechanical wear and creep,” Dowe says. 

The company is seeing a growing need for HT/HP materials and are 
“actively supporting innovation in this field in terms of new products 
and modifications”.

Vestakeep Peek polymer, with its high temperature capabilities 
combined with its excellent impact resistance and high mechanical 
strength, offers a valuable solution.

The main challenge for a raw materials producer, like Evonik, 
working within the oil and gas industry is the qualification and 
approval levels for new materials, as well as dealing with often 
complicated decision-making chains.

Evonik normally sell both materials in granule form to equipment 
manufacturer, who then produce the required parts out of it.

Currently, all Vestamid products and materials are produced at 
its facility in Marl, Germany, but there are plans afoot to expand to 
Singapore in order to support the growth in the oil and gas industries.

Evonik, a company with 50 years of industry experience and more 
than 33,000 employees, consists of several business units and business 
lines supplying products across the globe. n 

Andreas Dowe, 
director of  oilfield 
applications at 
Evonik
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Uma demonstração do Seatronics Predator II ROV foi realizada no 
Oceanology International 2014, o maior evento global dedicado 
aos campos de ciência e tecnologia marinha.

Os clientes e visitantes que compareceram ao evento puderam ver 
em primeira mão a vantagem de aplicar as mais recentes inovações 
tecnológicas ao design submarino. O ROV Predator II, de classe de 
observação, vem com o software SeeByte CoPilot incorporado e 
conta com o mais recente design de propulsor, o que significa que os 
clientes podem alcançar resultados extraordinários em inspeção de 
equipamentos e no leito do mar.

Completamente desenvolvido pela Seatronics, o Predator é um ROV 
de classe de inspeção com capacidade de 300 metros de profundidade 
para funcionar em todos os setores de mercado no mundo, incluindo 
a indústria de petróleo e gás. Ele foi desenvolvido para ser compacto e 
portátil e de fácil manutenção e uso.

A Seatronics destacou as melhorias feitas ao design do Predator e 
demonstrou que o custo de investimento era pequeno comparado aos 
enormes benefícios resultantes.

Isso foi comprovado quando os produtos exibidos funcionaram 
perfeitamente.

O sistema de ROV era visualmente incrível e impressionou a todos 
com a nova disposição superior. A tela era clara e de alta qualidade, 
mas, o mais importante: as novas melhorias no propulsor, em conjunto 
com o sistema SeeByte CoPilot, significam que o ROV oferece incríveis 
capacidades de manutenção de estação de meia água, movimentação 
contra correntes e ondas e rastreamento de objetos.

A tecnologia avançada permite que o Predator chegue onde precisa 
para ser seguro e realize a tarefa necessária de forma eficiente. 

Os engenheiros da Seatronics redesenharam completamente os 
propulsores, tornando-os mais poderosos e muito confiáveis. Eles 

ROVs que utilizam os mais inovadores 
materiais, técnicas de fabricação e software 
estão economizando dinheiro e custos de 
manutenção para os operadores

A demonstration of the Seatronics Predator II ROV has wowed 
audiences at Oceanology International 2014, the largest global 
event dedicated to marine technology and science.

Since the show Seatronics have taken three firm orders and have 
several other potential orders.

Key clients and visitors that attended the event were able to 
see first-hand the advantage of applying the latest technological 
innovations to small ROV design. The Predator II Observation class ROV 
comes with  SeeByte CoPilot software, numerous sensor options  and 
the latest thruster design – meaning clients can achieve extraordinary 
results in varying conditions and high resolution seabed inspection.

Hand-built by Seatronics, the Predator is a 300m-rated inspection 
class ROV designed to function in all market sectors across the world, 
including the oil and gas industry. It is designed to be compact and 
portable, easy to use and easy to maintain.

Seatronics has been keen to highlight the improvements made to 
the Predator design, and to demonstrate that the cost of investment 
was small compared to the huge benefits that resulted.

This was proven when the products on display performed perfectly 
and continuously for three days at OI. Demos every hour throughout 
the show highlighted the robust and reliable design.

The ROV’s system was visually stunning and impressed everyone 
with the new topside arrangement. The screen was clear and of high 
quality, the ROV diagnostics provided information normally only seen 
on workclass ROV’s.  Most importantly the new thruster enhancements, 
coupled with the SeeByte CoPilot system, meant that the ROV offered 
superb mid-water-station keeping, current and wave busting, effortless 
control with minimum pilot experience and object tracking capabilities.

Advanced technology allows the Predator to get where it needs to 
be safely, and to carry out the required task efficiently. 

ROVs that use the most innovative materials, manufacturing techniques and 
software are saving operators money in operating  maintenance costs

Seatronics’ latest ROV design  
shines at Oceanology International 2014

O mais novo design de ROV da Seatronic brilha na 
Oceanology International 2014

Seatronics Predator II ROV
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Seatronics engineers have totally redesigned the thrusters making 
them more powerful and ultra reliable. They  found that by working 
with new materials for its rotary seal, and by using specialised 
manufacturing techniques, They were able to achieve an almost 
maintenance-free thruster design with the bonus of a 30 per cent 
increase in thrust.

The vehicle comes equipped with a surface control unit, surface 
power unit, surface hand controller and an umbilical tether cable. 
And once the vehicle  reaches its destination, it has state-of-the-art 
equipment to accurately assess the situation, with the ability to use its 
SeeByte CoPilot software, the colour camera, TRDI doppler velocity log 
and the latest BlueView realtime Multibeam sonar.

Seatronics is a world leading specialists in the rental and sale 
of marine electronic equipment, covering a range of applications: 
geophysical survey; navigation and positioning; oceanographic 
systems; video inspection; ROV survey; ROV tooling and diving & non-
destructive testing. n

This article was written by Jamie Sangster, group marketing manager, 
Seatronics

 ROB de classe de inspeção desenvolvido para garantir 
confiabilidade e desempenho contínuo
O Seatronics Predator é um ROV de classe de inspeção com capacidade de operar em 
profundidades de 300 metros e adequado para uso em um amplo conjunto de indústrias, 
incluindo petróleo e gás, militar, pesquisa e resgate, pesca, levantamento próximo a costa, 
pesquisas científicas, telecomunicações e energia.

Dentre os acessórios para o ROV Predator de cinco propulsores (que tem como itens de 
fábrica uma câmera e iluminação LED), estão sonar, câmeras adicionais, iluminação adicion-
al, dimensionamento de imagens a laser, altímetro, manipuladores e o recém-integrado 
software SeeByte Copilot.

Acesse o site do ROV Predator para obter mais informações:

descobriram que, ao trabalhar com novos materiais para sua vedação 
rotativa, e ao usar técnicas de fabricação especializadas, era possível 
alcançar um design de propulsor praticamente livre de manutenção 
com 30% de aumento na propulsão.

A embarcação vem equipada com uma unidade de controle de 
superfície, unidade de alimentação na superfície, controlador manual 
para superfície e cabo de controle umbilical.

E depois que a embarcação atinge seu destino, ela conta com 
equipamentos de ponta para avaliar a situação de forma precisa, com 
a capacidade de usar seu software SeeByte CoPilot, a câmera colorida 
Bowtech-Mini, o registro de velocidade de radar Teledyne RDI e o mais 
recente sonar Teledyne.

A Seatronics é uma especialista mundial na locação e venda de 
equipamentos marinhos eletrônicos, atendendo a um grande conjunto 
de aplicações: levantamento geofísico, navegação e posicionamento, 
sistemas oceanográficos, inspeção por vídeo, levantamento por ROV, 
ferramentas por ROV e teste não destrutivo e por mergulhos.

Esse artigo foi escrito por Jamie Sangster, gerente de marketing do 
grupo Seatronics
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A tecnologia robótica submarina pode agora alcançar profundidades e 
realizar tarefas melhor do que nunca, reduzindo riscos humanos e atrasos 
durante atividades de levantamento e manutenção em equipamentos para 
águas profundas

A ECA Robotics projeta e fabrica sistemas robóticos para reduzir 
a exposição humana em ambientes perigosos e hostis e para 
liberar profissionais de tarefas tediosas e repetitivas.

Criada em 1936, a ECA Robotics projeta e fabrica veículos 
submarinos há mais de 40 anos. Até hoje, mais de 1.000 robôs 
submarinos, veículos submarinos autônomos (AUV) e veículos operados 
remotamente (ROVs) foram fabricados para clientes em mais de 25 
países. A empresa desenvolveu suas capacidades e experiência para se 
tornar líder mundial entre muitos mercados, incluindo a indústria de 
petróleo e gás.

Desde seu primeiro sistema submarino na década de 60, ela 
desenvolve e fabrica uma ampla gama de veículos submarinos 
offshore, de levantamentos em águas rasas até trabalhos em grandes 
profundidades em alto mar.

Dessa forma, a ECA Robotics fornece ROVs de inspeção com 
capacidade para operar em profundidades de 300 a 800 metros, como 
os modelos H300 e H800, e ROVs de classe de trabalho ultraleves, como 
os modelos H1000 e H2000, além de ROVs híbridos com esteiras, como 
o RovingBat.

No entanto, sua principal e inovadora solução para inspeção de 
dutos em águas ultra-profundas é o AUV de inspeção ALISTAR 3000.

O ALISTAR 3000 é o único veículo submarino autônomo capaz de 
simultaneamente realizar tarefas de inspeção, tarefas de levantamento 
gerais e levantamentos pós e pré-instalação de tubos em campos 

ECA Robotics designs and manufactures robotic systems to reduce 
exposure of humans in hostile and dangerous environments and 
to free humans of repetitive and tedious tasks.

Established in 1936, ECA Robotics has been designing and 
manufacturing underwater vehicles for more than 40 years. To date 
over 1000 underwater robots, autonomous underwater vehicles (AUV) 
as well as remotely operated vehicles (ROV), have been manufactured 
for customers in over 25 countries and it has developed its skills and 
experience to become a world leader across many markets, including 
the oil and gas industry.

Since its first underwater system in the 60’s, it has designed and 
manufactured a wide range of offshore underwater vehicles, from very 
shallow water surveys to ultra-deep underwater works.

In this way, ECA Robotics provides inspection ROVs depth rated 
from 300m to 800m, such as the H300 and H800, and very deep light 
work-class ROVs, like the H1000 and H2000, as well as hybrid crawling 
ROVs such as the RovingBat.

However, its main and innovative solution for ultra-deep water 
pipeline inspection is the ALISTAR 3000 Inspection AUV.

ALISTAR 3000 is the only autonomous underwater vehicle capable 
of simultaneously carrying out inspection tasks, general survey tasks, 
and pre-laying and post-laying surveys, whilst at on ultra-deep 
offshore oil and gas fields of 3000 depth meters.

Its main and best feature is its eight thruster design that allows it to 

Subsea robotic technology can now reach depths and perform tasks better 
than ever before, reducing human risk and delays when surveying and 
maintaining ultra-deep equipment

Advanced subsea robotics streamlining ultra-deep tasks

Robótica submarina  
avançada dinamiza tarefas 
em águas ultraprofundas
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remain flying between one and two metres above a pipeline carrying a 
complete suite of sensors, with a top speed of four knots and a payload 
up to 200kg. The vessel will last up to 20 hours at full capacity. This 
design also gives the vehicle a unique capability to perform close visual 
inspections (CVI) of underwater equipment at up to 3000 depth meters, 
and offers its operators greater flexibility and overall faster operations.

ALISTAR 3000 offers not only the possibility of collecting video 
and acoustic sensors (side scan and MBES) data during the inspection 
of subsea equipment, but can also feature leak detection, laser and 
environment sensors. 

Most other subsea vessels, whether ROVs or towed systems, require 
major external infrastructure and equipment to function, but the 
ALISTAR 3000 works without a cumbersome umbilical or its winch. n

With our line 
of standard or customized

ROVs & AUVs, 
we meet your demand.

ecahytec.sales@ecagroup.com | www.ecarobotics.com
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de petróleo e gás offshore ultraprofundos com até 3.000 metros de 
profundidade.

Seu principal e melhor recurso é o design de oito propulsores que 
permite que o equipamento flutue entre um e dois metros acima de um 
duto transportando um conjunto completo de sensores, com velocidade 
máxima de quatro nós e carga útil de até 200 kg. O equipamento dura 
até 20 horas em capacidade máxima. O design também oferece ao 
veículo a capacidade única de realizar inspeções visuais próximas (CVI) 
em equipamentos submarinos em profundidades de até 3.000 metros 
e oferece aos operadores maior flexibilidade e operações mais rápidas 
no geral.

O ALISTAR 3000 oferece não apenas a capacidade de coleta de 
dados de vídeo e sensores acústicos (varredura lateral e MBES) durante 
a inspeção de equipamentos submarinos como também conta como 
recurso de detecção de vazamentos, laser e sensores de ambiente. 

A maioria dos outros equipamentos submarinos, sejam ROVs ou 
sistemas rebocados, exige grande infraestrutura e equipamentos 
externos para funcionar, mas o ALISTAR 3000 opera sem um complicado 
umbilical ou seu guincho.
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A Conferência e Exposição Rio Oil and Gas está de volta no fim 
do ano após seu sucesso de 2012. Esse é o principal evento 
da indústria de petróleo e gás na América Latina, reunindo 

profissionais, engenheiros e tomadores de decisões de todos os setores 
da indústria de petróleo e gás. 

O evento permite que os especialistas na indústria da região se 
unam para discutir e demonstrar soluções para seus desafios e questões 
únicos, como rápidos desenvolvimentos em tecnologias submarinas e 
outros produtos feito sob medida para operações em alto mar.

Realizado no Centro de Convenções Riocentro entre os dias 15 a 18 
de setembro, haverá espaço para mais de 1.000 expositores no local 
com mais de 3.600 metros quadrados.

A última edição da Rio Oil and Gas atraiu mais de 53.000 visitantes, 
4.000 representantes e quatorze pavilhões internacionais.

 “Os olhos da indústria global estarão voltados para o Rio de Janeiro. 
Sem dúvidas, essa será uma excelente ocasião para agregar valor à sua 
empresa ao aumentar sua visibilidade no mercado internacional”, diz 
um porta-voz do evento.

Mais de 500 expositores nacionais e internacionais já confirmaram 
sua participação no evento para demonstrar seus mais recentes 
projetos e tecnologias.

A exposição é uma oportunidade excepcional para empresas estrangeiras 
e nacionais demonstrarem seus produtos e serviços. Da mesma forma, 
a conferência continua como um local proeminente para networking, 
discutir as principais questões tecnológicas e promover ideias inovadoras.

Esse é o ano da Conferência e 
Exposição Rio Oil and Gas, onde 
especialistas, engenheiros e líderes 
de negócios mal podem esperar para 
ver as mais recentes inovações e 
desenvolvimentos desde 2012

Rio Oil and Gas lança uma luz sobre o futuro 
dos hidrocarbonetos no Brasil

Rio Oil and Gas Expo and Conference is back later this year 
following its runaway success in 2012. It is the leading oil 
and gas industry event in Latin America and brings together 

professionals, engineers and decision makers from all sectors within 
the oil and gas industry. 

The event allows those that specialise in the region’s oil and 
gas industry to come together to discuss and showcase solutions 
to its unique issues and challenges, such as rapid developments in 
subsea technologies and other products that are tailored towards 
deepwater operations.

Held at the Riocentro Convention Centre from 15 – 18 September, 
there will be space for over a thousand exhibitors at the 39,500 square 
foot venue.

The last Rio Oil and Gas event attracted over 53,000 visitors, 4,000 
delegates and fourteen international pavilions.

 “The eyes of the global industry will then all be turned to Rio de 
Janeiro. It will doubtlessly be a great occasion to add value to your 
company by increasing its visibility in the international market,” says 
an event spokesperson.

Over 500 international and domestic exhibitors are already confirmed 
as coming to the event to showcase their latest designs and technology.

The expo is an outstanding opportunity for domestic and international 
companies to display their products and services. Similarly, the 
conference stands as a prominent place for networking, discussing major 
technological issues and promoting innovative ideas. n

This year is a Rio Oil and Gas Expo 
and Conference year, and experts, 
engineers and business leaders can’t 
wait to see the latest innovations and 
developments since 2012

Rio Oil and Gas will shine a light on Brazil’s 
hydrocarbon future
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ECA Robotics
ZI Toulon Est, 262 Rue des Frères Lumière
83130 LA GARDE, FRANCE
Phone : +33 (0) 494 08 90 00
Fax : +33 (0) 494 08 90 70
Email : eca-robotics@ecagroup.com
www.eca-robotics.com

Evonik Corporation 
High Performance Polymers 
299 Jefferson Road 
Parsippany, NJ 07054 
United States 
phone: +1 973 929-8000
www.evonik.com 

Digital Edge Subsea Ltd
Doubletree Court
Cavendish Street
Ulverston, Cumbria
LA12 7AD, UK
Tel: +44 (0)1229 206456
www.digitaledgesubsea.com

Seatronics Do Brasil Ltda.
Rua Saturno, No 402, Granja Dos 
Cavaleiros, CEP 27930 - 190
Macae, RJ, Brasil
Phone:  +55 22 2765 7630
Email: brasil@seatronics-group.com
www.seatronics-group.com

Seatronics Ltd.
Denmore Industrial Estate, Bridge of Don
Aberdeen, AB23 8JW, 
United Kingdom
Phone: +44 (0)1224 853100
Email: info@seatronics-group.com
www.seatronics-group.com

Valeport Limited
St Peter’s Quay, Totnes, Devon, TQ9 5EW, UK
Phone: +44 (0)1803 869292
Fax: +44 (0)1803 869293
Email: kedwards@valeport.co.uk
www.valeport.co.uk

Useful Links:
Society of Petroleum Engineers, Brazil Section http://connect.spe.org/brazil/Home/
Brazilian Petroleum, Gas and Biofuels Institute http://www.ibp.org.br/
National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels http://www.anp.gov.br/
Subsea Forum Rio 2014 http://www.subseaforum.com.br/
SUT Brazil – Society of Underwater Technology Brazil  http://www.sut.org.uk/htmfoldr/sutbrazil.htm
Subsea UK http://www.subseauk.com/
Brazil Oil & Gas Technology http://www.oilandgastechnology.net/

ECA Robotics - ECA HYTEC
501 rue de la Croix de Lavit - BP 4403
34197 Montpellier - Cedex 5, FRANCE
Phone: +33 (0) 467 63 64 00
Fax: +33 (0) 467 52 14 88
Email: eca-robotics@ecagroup.com
www.ecahytec.com 

Evonik Industries 
High Performance Polymers 
Paul-Baumann-Straße 1 
45772 Marl 
Germany 
phone: +49 2365 49-9227 


