
Sub-Bottom Imager™ (SBI™) 
A evolução em visualização do subsolo oceânico 

 
O Sub-Bottom Imager usa acústica avançada para proporcionar a visualização em tempo 
real do subsolo oceânico em 3D, em uma faixa longitudinal contínua de 5m de largura por 
5m de profundidade de penetração abaixo do solo. O SBI é passível de ser integrado com 
um software padrão para identificar objetos, estratigrafia e acidentes geográficos com res-
olução de decímetros. O SBI pode ser operado a partir de uma embarcação de superfície 
em águas rasas, ou a partir de WROV em águas profundas.

Aplicações e Capacidades 
• Estudos de traçado (Pre-Route Engineering) e sondagens de descomissionamento 
 Identificação de rochas e outros itens submersos ao longo da rota do duto/cabos,  
    área de descomissionamento ou centro de perfuração (Ártico/Águas congeladas) 
• Levantamentos As-Laid/As-Built 
 Imagem precisa do duto ou cabo e do leito oceânico circundante a profundidades de 5m 
    abaixo da superfície do solo oceânico 
    Retrata claramente linhas de fluxo ocultas e cabos umbilicais 
    Magnetização e/ou geração de tom não requeridas 
    Identifica cabos energizados 
• Levantamentos de Integridade 
 Detecção precisa de áreas ao longo do duto/cabo que necessitem de manutenção

Benefícios 
• Sondagem das rotas predefinidas de cabos e dutos para a identificação de obstáculos  
• Mapeamento de dutos e cabos para confirmar a cobertura, monitorar movimentação e 
garantir o cumprimento de normas 
• Detectar e mapear objetos no leito marinho para remoção e descomissionamento 
• Localizar rochas em leitos complexos na fase de planejamento de operações de draga-

PanGeo Subsea Sub-Bottom Imager – 
palete acoplado ao ROV

Funcionalidades 
• Profundidade de cobertura para dutos e cabos a profundidades de 5m 
• Estratigrafia de alta resolução 
• Detecção de acidentes geográficos  
Rochas, munições não-detonadas (UXO), bolsões de gás no subsolo, camadas densas

beneath seafloorCable Top of Cable

Visão estratigráfica em faixa de cabo HDVC/CCAT mostrando 1.5m de profundidade 
reduzindo quase até a superfície e aumentando até 2m de profundidade

Vista do plano a 0.2m abaixo do leito marítimo 

100 m

2 m1.5 m

Vista do plano a 0.9m abaixo do leito marítimo

Amostras de Imagens de um levantamento de cabo HDVC/CCAT com o SBI 
acoplado a ROV



Item Peso no ar 
(kg)

Peso na água 
(kg)

Altura 
(m)

Comprimento 
(m)

Largura 
(m)

Frame Frontal do SBI (incluindo Hidrofones/
Projetores)

510 135 0.59 1.49 3.54

SBI Subsea garrafas eletrônicas e rack 
(excluindo palete)

170 65 0.36 1.63 1.06

SBI Total *flutuação pode ser adicionada 
para deixar o peso submerso neutro*

680 *200

Palete de ROV típico 200 150 0.802 2.66 1.85

Informações de Contato :
PanGeo Subsea Inc. 
277 Water Street 
St. John’s, NL 
Canada A1C 6L3 
Tel +1 709 739 8032 Ext. 224 
Fax +1 709 739 8035

PanGeo Subsea Scotland Ltd. 
8 Abercrombie Court 
Prospect Road, Arnhall Business Park 
Westhill, UK AB32 6FE 
Tel +44 1224 766180 
Fax +44 1224 766181

Email: sales@pangeosubsea.com
www.pangeosubsea.com

SBI Payload do Equipamento: 
• 5 x 8 conjuntos de canais hidrofônicos  
• 3 x HF transmissores de frequência modu-
lada pulsada (chirp) 4-14 kHz 
• INS/DVL – IXBLUE PHINS ou similar 
• Lançamento e recuperação com conjunto 
dobrável

Especificações 
Operacionais
•  Profundidade mínima de operação: 3m 
• Profundidade máxima de operação: 
1,000m 
• Altitude do levantamento: 3.5m +/- 
0.5m acima do leito marítimo (nominal) 
• Velocidade do levantamento: até 2 nós

Interface ROV 
• 115 volts AC, 50/60 Hz, 5 amps 
•  1000 Base-T 1 Gb Ethernet (Ou Fibra 
Óptica Extra) 
• 1 porta JIC4 @ 2500 spi  

Lançamento e Recuperação
• ROV: maioria dos sistemas ROV LAR  
• Embarcação: sistema de braço em trilho 
(trailing guide arm mount)

Especificações gerais para o SBI

Mosaico SBI de destroços de navio: 
campo expandido de escombros enterra-
dos mostrando canhões de bronze.

2.3m

Transmissores 
Chirp

5x8 conjuntos de 
canais hidrofônicos

SBI totalmente montado com Palete ROV Shilling

Conjunto externo se 
dobra para lançamen-
to e recuperação

1.8m

3.54m open
(2.64m closed)

Plano do Frame Frontal

Compatibilidade atual do SBI 
com ROV: 
• Schilling       •  Millenium 
•  Supporter    •  Zeus 

Imagem 3D de leito marinho sonificado 
ao longo da rota do duto/cabo

Frame frontal de águas rasas para SBI para braço 
utilizado em embarcação de superfície 


