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Resumo 
_________________________________________________ 
 

Esta dissertação descreve a utilização de novas Tecnologias das Áreas de 
Telecomunicações, Redes e Automação Industrial para aumento da Segurança 
Operacional e obtenção de Melhorias Operacionais nas Plataformas Petrolíferas 
Offshore. 

A solução apresentada representa a junção de vários módulos destas áreas, 
possibilitando a Supervisão e Controle das Plataformas Petrolíferas Offshore a 
partir de uma Estação Onshore, de forma semelhante a um controle remoto, em 
virtude da possibilidade de visualização e audição da área operacional através de 
câmeras e microfones, aparentando o operador do sistema estar “presente” na 
plataforma. Desta forma, diminui-se a necessidade de pessoas embarcadas, 
aumentando a Segurança Operacional. 

Como conseqüência, temos a obtenção de Melhorias Operacionais, em virtude 
da utilização de um canal digital de banda larga multi-serviço. Neste canal 
trafegam simultaneamente sinais digitais de dados (Rede Ethernet), telefonia 
(Telefone VoIP), imagem e som. 

 

Palavra-chave: Telecomunicações, Automação Industrial, Supervisão e Controle, Offshore. 
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Abstract 
_________________________________________________ 
 

This dissertation describes the use of new Technologies of the Areas of 
Telecommunications, Networks and Industrial Automation for increase of the 
Operational Safety and obtaining of Operational Improvements in the Platforms 
Petroliferous Offshore. 

The presented solution represents the junction of several modules of these 
areas, making possible the Supervision and Control of the Platforms Petroliferous 
Offshore starting from an Station Onshore, in way similar to a remote control, by 
virtue of the visualization possibility and audition of the operational area through 
cameras and microphones, looking the operator of the system to be “present” in 
the platform. This way, it diminishes the embarked people's need, increasing the 
Operational Safety. 

As consequence, we have the obtaining of Operational Improvements, by 
virtue of the use of a digital link of large band it releases multi-service. In this link 
traffic simultaneously digital signs of data (Ethernet Network), telephony (Phone 
VoIP), image and sound. 

Keywords: Telecommunications, Industrial Automation, Supervision and Control, Offshore. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
_______________________________________________________________________________ 

A automação industrial tem crescido continuamente devido à necessidade 
de substituir os antigos métodos de controle manual pelos eficientes métodos de 
controle automatizados. Neste contexto, a utilização de um hardware de controle 
possibilita o armazenamento de dados de processo, gerando um maior grau de 
confiabilidade para seu funcionamento, quando associado às técnicas de controle. 
Os Sistemas Supervisórios (softwares de supervisão) permitem coletar dados de 
processo, monitorar e atuar sobre o mesmo (nível de supervisão) por intermédio 
do hardware de controle [14]. 

Neste contexto, as próximas seções abordarão os aspectos gerais da 
Automação de Processos industriais e dos Sistemas de Supervisão. 

1.1. AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS 
A tecnologia que utiliza sistemas mecânicos, eletromecânicos e 

computacionais para operar no controle industrial de processos pode ser definida, 
no contexto industrial, como Automação. Os principais motivos que levam as 
empresas a automatizarem seus processos industriais são [27]: 

• Redução de custos de pessoal devido à substituição por máquinas; 

• Aumento da qualidade dos produtos devido à precisão das máquinas; 

• Redução de produtos em estoque devido ao aumento da produtividade; 

• Redução de perdas de produtos; 

• Diminuição no tempo de fabricação; 

• Redução dos riscos para as pessoas. 

Os processos automatizados utilizam técnicas que permitem, pela 
utilização de controladores e algoritmos de controle, armazenar suas informações, 
comparar o valor desejado para uma variável de processo com o seu valor atual e 
tomar alguma ação corretiva, se necessário. Este comportamento representa o 
funcionamento de um sistema realimentado ou em malha fechada. Uma 
representação da Automação Industrial em Níveis de Abstração pode ser 
observada na figura 1.1. 

A estrutura topológica que representa a distribuição dos principais 
elementos envolvidos na automação de um Processo Industrial é mostrada na 
figura 1.2. 

1.1.1. Processos Físicos 
Os processos físicos representam o objeto da Automação, sendo 

supervisionados e monitorados, fornecendo informações que são utilizadas tanto 
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no Controle de Processo quanto na Gerência dos Dados. 

 

FIGURA 1.1 – AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EM NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO. 

 

FIGURA 1.2 – TOPOLOGIA DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. 

1.1.2. Sensores e Atuadores 
Os sensores podem ser analogamente comparados aos sentidos humanos, 

pois capturam as informações relativas ao estado do processo físico industrial e 
as transmitem ao controlador do processo, semelhante à captura das imagens 
pelos olhos e a transmissão para o cérebro. 

Os instrumentos de medição utilizados na indústria têm os sensores como 
elementos primários e podem ser classificados em digitais ou analógicos, 
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dependendo do tipo de sinal transmitido. Uma outra classificação divide os 
sensores em detectores (estados ON/OFF) e medidores (informam o valor da 
grandeza medida). 

Os atuadores podem ser comparados aos músculos, pois eles executam as 
tarefas ordenadas pelo controlador sobre o processo, igualmente as mãos 
executam as tarefas ordenadas pelo cérebro. Estão incluídos os relés auxiliares, 
os contactores, os conversores eletrônicos e os variadores de 
freqüência/velocidade. Na figura 1.2 é possível observar a relação dos sensores e 
atuadores com um processo automatizado e seu controlador [27]. 

1.1.3. Controladores Lógicos Programáveis – CLP’s 
Um CLP é um aparelho digital que executa instruções formadas por 

funções lógicas, como seqüenciamento, temporização, contagem e cálculo 
matemático, para controlar diversos tipos de máquinas e processos. A forma 
básica de sua programação é oriunda da lógica de programação dos diagramas 
elétricos a relés (Programação LADDER). O seu funcionamento consiste da 
execução de uma rotina cíclica de operação, operando somente com variáveis 
digitais, o que o caracteriza como um controlador discreto. Quando são 
manipuladas variáveis analógicas, ele é chamado Controlador Programável (CP). 
As principais vantagens do CLP são [27]: 

• Interfaces de operação e programação facilitadas para o usuário; 

• Instruções aritméticas e de manipulação de dados; 

• Recursos de comunicação em Rede de CLP’s; 

• Confiabilidade; 

• Flexibilidade; 

• Velocidade. 

1.1.4. Rede de Comunicação 
A comunicação entre todos os elementos da estrutura de automação é 

realizada por um meio físico adequado definido para a transmissão de dados, 
criando um sistema de comunicação em rede em que os elementos podem trocar 
dados e compartilhar recursos entre si. Com a integração dos dados entre os 
mais diferentes níveis hierárquicos dentro de uma indústria, são atingidos os 
motivos da Automação Industrial e se estabelece um novo conceito: integração de 
seus componentes de diversos fornecedores nos mais diferentes níveis [27]. 

1.1.5. Supervisão 
Os Sistemas de Supervisão são capazes de processar as informações e 

torná-las disponível para o operador do processo ou qualquer outro usuário. 
Podem realizar também atividades de controle no nível de supervisão, com 
possibilidade de tomar decisões e executar ações sobre o processo, 
automaticamente. 
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1.1.6. Gerência de Informações 
O nível de gerência representado na figura 1.1 é responsável pela 

manipulação e manutenção de uma base de dados com as informações sobre a 
coordenação, o planejamento e as vendas de uma empresa. Acrescentar as 
informações de processo a isto, a partir de dados coletados de um sistema de 
supervisão, implica em beneficiar todas as tarefas do nível de gerenciamento, 
melhorando a coordenação, a programação e o controle da produção, planejando 
o processo de fabricação como um todo e estabelecendo uma nova Gestão de 
Gerenciamento de Negócios e realizar a Otimização dos Processos [27]. 

1.2. SISTEMAS SUPERVISÓRIOS 
Os Sistemas de Supervisão de Processos Industriais são também 

conhecidos por Sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – 
Supervisão, Controle e Aquisição de Dados), ou apenas Supervisório. Os 
primeiros supervisórios, basicamente telemétricos (apenas informavam os valores 
das grandezas medidas), permitiam informar periodicamente o estado corrente do 
processo industrial monitorando apenas sinais representativos de medidas e 
estados de dispositivos através de um painel de lâmpadas e indicadores, sem que 
houvesse qualquer interface de aplicação com o operador. Com a evolução da 
tecnologia, iniciou-se a coleta e a disponibilização dos dados do processo. O 
acesso remoto aos dados facilita tanto o monitoramento quanto o controle do 
processo, fornecendo, em tempo útil (tempo suficiente para realização de 
procedimentos necessários a uma eficiente operação), o estado atual do sistema 
através de gráficos, previsões e relatórios, viabilizando a tomada de decisões, 
seja por iniciativa do operador ou automaticamente [27]. 

Os supervisórios desempenham três atividades básicas: 

• Supervisão, baseada em gráficos de tendências das variáveis de 
processo, relatórios em vídeo e impresso, etc.; 

• Operação, substituindo as mesas de controle, otimizando os 
procedimentos de ligar e desligar equipamentos ou seqüências de 
equipamentos, ou mudar o modo de operação dos equipamentos de 
controle; 

• Controle, ajustando os pontos de operação dos mecanismos de controle 
executados no CLP, de acordo com a dinâmica do processo. 

Na figura 1.3 [20] é mostrado um exemplo de uma janela apresentada no 
Supervisório. Estão representados dois vasos separadores bifásicos (gás e 
petróleo) de produção e o fluxo do gás e do petróleo, estando fora de operação o 
V-155 pela representação em vermelho das solenóides desligadas (abertas) das 
válvulas SDV-155 e da PV-155. O Vaso V-160 está em operação e são mostradas 
as seguintes informações (as mais importantes) no instante das 15:03:15 do dia 
04/07/2006: 
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FIGURA 1.3 – JANELA DE UM SISTEMA SUPERVISÓRIO. 

• TIT-161 (Temperatura do Gás): 32,9 °C; 

• PIT-161 (Pressão do Gás): 2,99 kgf/cm²; 

• LI-160 (Nível de Petróleo no Vaso): 41,60%; 

• PI-160 (Pressão do Vaso): 6,00 kgf/cm²; 

• TI-160 (Temperatura do Vaso): 30,3 °C; 

• TIT-162 (Temperatura do Petróleo): 30,7 °C; 

• PIT-162 (Pressão do Petróleo): 0,36 kgf/cm²; 

• FQIT-161 Gás (Volume de Gás): 767.340,7 m³ já produzidos com um 
volume instantâneo de 21.795,69 m³/d; 

• FQIT-161 Óleo (Volume de Petróleo): 0 m³ já produzido com um volume 
instantâneo de 0 m³/d; 

• Nenhuma chave de pressão e nível do Vaso V-160 está em alarme 
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(LSH, LSL, PSH, PSL), sendo os seus valores de alarme informados; 

• A chave de pressão PSL e a chave de nível LSL do Vaso V-155 estão 
em alarme (vermelhas), em virtude dos valores das variáveis de 
processo (pressão e nível no vaso) estarem abaixo de seus sets de 
alarme (o vaso está fora de operação); 

• A bomba B-640C (bombeamento de petróleo) está ligada; 

• Fluxograma resumido do processo de separação de produção. 

Na parte superior são mostrados os botões de acesso ou navegação para 
outros subsistemas apresentados no Supervisório. 

Clicando-se sobre as válvulas LV-155, LV-160, PV-155 e PV-160, é 
mostrada uma nova janela onde são configurados os parâmetros do Controlador 
PID associado. 

1.3. SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 
Com a aplicação destes conceitos de Automação Industrial em Plataformas 

Petrolíferas Offshore, fica evidente a necessidade de manter as pessoas o menor 
tempo possível expostas ao perigo pela permanência nas mesmas. Assim, a 
realização da supervisão e controle remotos das plataformas é muito bem-vinda. 

Os Sistemas de Telecomunicações são formados essencialmente por um 
rádio-modem transmissor que converte os sinais de entrada em sinais 
eletromagnéticos de alta freqüência e transmite-os pela atmosfera para outro 
rádio-modem receptor que converte estes sinais eletromagnéticos em sinais 
inteligíveis novamente. Há algum tempo, a capacidade de transmissão era muito 
pequena, muito ruidosa (com erros de transmissão) e para pequenas distâncias, o 
que não permitia a realização do controle remoto de forma confiável. 

Com a evolução dos Sistemas de Telecomunicações, tornou-se possível 
transmitir grandes volumes de dados à longa distância com rapidez, segurança e 
confiabilidade elevadas. Esta evolução só foi possível graças à evolução dos 
componentes eletrônicos, permitindo realizar as transmissões em freqüências 
mais altas que são mais imunes a interferências e permitem taxas de transmissão 
maiores [27]. 

Os Sistemas de Telecomunicações também tinham o inconveniente de 
serem dedicados apenas à transmissão de um tipo de informação, não sendo 
possível compartilhar este canal de comunicação com outros tipos de dados. Com 
o surgimento dos multiplexadores, foi possível realizar o compartilhamento, sendo 
este transparente aos usuários [16]. 

Então, de posse destes Sistemas de Telecomunicações e multiplexadores, 
podemos realizar o controle remoto das plataformas, pois podemos trafegar no 
mesmo canal de dados os sinais de supervisão, controle, imagem, som e 
telefonia. 
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1.4. OBJETIVOS 
A troca de dados por meios eletrônicos é cada vez mais necessária e 

fundamental no ambiente empresarial, pois garante a contínua permuta de 
informações e a operação segura dos processos em tempo real. 

O uso de eficientes Sistemas de Telecomunicações dedicados e de alta 
confiabilidade garante o contínuo controle de operação e envio de informações 
fundamentais à interoperabilidade dos processos. 

Estes Sistemas de Telecomunicações ainda são pouco utilizados nas 
Plataformas Petrolíferas Offshore, apesar de estarem consolidados no mundo. 

Esta dissertação tem como objetivo prover a utilização de elementos dos 
Sistemas de Telecomunicações existentes no mercado, criando uma solução 
padrão para ser adotada nas Plataformas Petrolíferas Offshore. 

Esta solução contempla o controle remoto (Supervisão e Controle) das 
Plataformas Petrolíferas Offshore a partir de uma Estação Onshore, com o intuito 
de aumentar a Segurança Operacional, devido à diminuição do contingente 
humano embarcado e menor tempo de exposição nos locais de maior 
periculosidade. 

Como subproduto, será possível a obtenção de Melhorias Operacionais, 
devido à utilização de facilidades de comunicação telefônica, Rede Ethernet com 
e sem fio (Wireless) e também a Supervisão e Controle locais, quando houver a 
necessidade de pessoas embarcadas para a realização das manutenções e 
melhorias das Plataformas Petrolíferas Offshore. 

A solução não se destina especificamente às Plataformas Petrolíferas 
Offshore, podendo ser utilizada nas Estações Onshore. 

1.5. SUMÁRIO 
Este documento está estruturado em sete capítulos: 

1. Introdução: o presente capítulo descreve de forma resumida o papel da 
Automação Industrial e das Telecomunicações, os problemas 
existentes, os objetivos a serem atingidos com a implementação das 
melhorias e a estruturação desta dissertação; 

2. Indústria do Petróleo: descreve onde e como surge o petróleo e as 
estruturas utilizadas para realizar sua produção (extração do subsolo); 

3. Transmissão de Dados: descreve os meios de transmissão de dados 
que serão utilizados na solução apresentada; 

4. Implementação: descreve os módulos da solução adotada que foram 
implementados e os resultados alcançados; 
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5. Conclusões: analisa as vantagens da solução adotada e sua 
aplicabilidade a situações similares; 

6. Referências Bibliográficas: mostra as fontes de informação para o 
desenvolvimento da solução adotada; 

7. Apêndice: informa as especificações técnicas das principais 
equipamentos utilizados na solução. 
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CAPÍTULO 2 – INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 
_______________________________________________________________________________ 

A crescente utilização do petróleo como fonte de energia é um dos fatores 
que mais tem contribuído para a evolução tecnológica da produção e 
beneficiamento desta matéria-prima, principalmente pela crescente dificuldade da 
produção em águas cada vez mais profundas. Atualmente, com o crescimento da 
petroquímica, a utilização dos derivados de petróleo tem sido cada vez mais 
comum. Além disso, centenas de novos compostos utilizados diariamente 
passaram a ser produzidos como plásticos, tintas, corantes, adesivos, solventes, 
detergentes, etc. Assim, o petróleo passou a ser indispensável às comodidades 
da vida moderna, além de ainda ser utilizado como combustível para mover 
motores e gerar calor [27]. 

2.1. PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 
Até o petróleo estar produzido, são necessárias várias etapas que 

garantam sua existência numa determinada região e viabilizem física e 
economicamente sua produção. Estas etapas consistem (resumidamente) [20]: 

• Prospecção. Busca de novas jazidas com o objetivo de localizar dentro 
de uma bacia sedimentar as situações geológicas que tenham 
condições para a acumulação de petróleo e/ou gás (hidrocarbonetos). 
Estas bacias foram formadas pela deposição de arenitos (areia) sobre 
matéria orgânica animal e/ou vegetal a milhões de anos. Com a grande 
pressão e temperatura criadas pelo peso dos arenitos depositados, há a 
conversão deste material orgânico em petróleo e gás. Estas áreas 
também incluem as áreas submersas (pluviais ou marítimas), onde 
estão os maiores depósitos de hidrocarbonetos, no caso do Brasil; 

• Sísmica da área determinada. São detonadas pequenas cargas 
explosivas alinhadas na superfície. Devido à mudança de estrutura ou 
densidade do subsolo, ocorrem reflexões e refrações das ondas de 
choque para a superfície dentro do subsolo. As reflexões são captadas 
por microfones e gravadas em fitas para posterior análise; 

• Processamento das fitas. A partir do processamento das fitas, são 
gerados mapas com a representação bidimensional da estrutura 
geológica do local (campo de produção) no sentido vertical, onde foi 
realizada a linha de sísmica. É possível determinar regiões onde a 
probabilidade de existir hidrocarbonetos é maior, identificando através 
de métodos geológicos e geofísicos. Assim, é indicada a localização 
mais propícia para a perfuração dos poços de exploração. A figura 2.1 
mostra um exemplo de Seção Sísmica; 

• Perfuração de Poços. Com as informações obtidas nas etapas 
anteriores, são identificados os locais dos poços e perfurados com uma 
sonda, como mostrado nas figuras 2.2 e 2.3. Durante a perfuração do 
poço, são realizadas análises do subsolo extraído, determinando se 
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existem hidrocarbonetos. Após a perfuração do poço, são realizados o 
revestimento e a cimentação do poço para produção [20,27]; 

 

FIGURA 2.1 – EXEMPLO DE SEÇÃO SÍSMICA. 

 

FIGURA 2.2 – SONDA DE PERFURAÇÃO TERRESTRE. 
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FIGURA 2.3 – SONDA DE PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO OU PRODUÇÃO OFFSHORE. 
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FIGURA 2.4 – SONDA DE COMPLETAÇÃO TERRESTRE. 

• Avaliação da Formação. Definição quantitativa e qualitativa do 
potencial de uma jazida petrolífera, determinando sua capacidade 
produtiva e o valor estimado de suas reservas de petróleo e gás. A 
principal técnica é a Perfilagem, que apresentam gráficos (perfis) com 
as características das rochas perfuradas em relação à profundidade. 
Analisando os perfis, decidem-se quais intervalos (zonas) do poço são 
de interesse econômico potencial para um possível teste de formação, 
colocando o poço em fluxo, que fornecerá dados sobre a capacidade 
produtiva do poço; 

• Completação. Conjunto de operações destinadas a preparar e equipar 
o poço para a produção de óleo e/ou gás de forma segura e econômica 
durante toda a sua vida produtiva. Uma das atividades realizadas pela 
Completação é o Canhoneio. Esta operação faz túneis no sentido radial 
do poço, dentro das zonas de produção, com a utilização de esferas 
metálicas expelidas a grande velocidade por ar comprimido, semelhante 
às balas de canhão, para que o petróleo e/ou gás possa fluir do 
reservatório para dentro do poço. A figura 2.4 mostra uma Sonda de 
Completação ou Produção Terrestre. A figura 2.3 mostra uma Sonda de 
Perfuração e Completação Marítima [20]; 

• Produção. Os métodos de produção são classificados em naturais e 
artificiais. Na produção natural, os fluidos contidos no reservatório 
subterrâneo alcançam a superfície devido à pressão do próprio 
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reservatório ser suficiente para os fluídos atingirem a superfície, sendo 
chamados de poços ou campos surgentes. A produção artificial é 
utilizada quando a pressão do reservatório subterrâneo é insuficiente ou 
deseja-se maior volume de produção. Os principais métodos artificiais 
são Gas-lift (GL), Bombeio Centrífugo Submerso (BCS), Bombeio 
Mecânico com Hastes (BM) e Bombeio por Cavidades Progressivas 
(BCP). A escolha depende de fatores como o número de poços, a 
produção de areia, a profundidade do reservatório, a disponibilidade de 
energia elétrica, a temperatura dos hidrocarbonetos, a salinidade, a 
presença de sulfeto de hidrogênio ou gás sulfídrico (H2S, extremamente 
tóxico e mortal), entre outros. Também é dimensionada uma estação de 
coleta e tratamento do petróleo e/ou estação de compressão de gás e 
formas de estocar e escoar este petróleo e/ou gás para uma refinaria ou 
unidade de tratamento. A figura 2.5 mostra um poço terrestre equipado 
com o método de Bombeio Mecânico com Hastes [20,27]; 

 

FIGURA 2.5 – POÇO TERRESTRE EQUIPADO COM BOMBEIO MECÂNICO COM HASTES. 

• Refino. Na refinaria são separados os vários compostos (produção de 
derivados) por métodos de fracionamento (craqueamento) e destilação 
fracionada, e enviados às fábricas para produção de produtos mais 
elaborados (plásticos, tintas, corantes, adesivos, solventes, 
detergentes, etc.) ou já saem prontos para consumo, como por exemplo 
a gasolina, o óleo diesel ou apenas diesel, o querosene, o QAV 
(querosene de aviação), o GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás de 
cozinha e o GNV (gás natural para veículos) [20,27]. 

2.2. CAMPOS DE PRODUÇÃO 
Os campos de produção podem estar localizados em terras emersas 

(Terrestres ou Onshore) ou em terras submersas (Lacustres, Marítimas ou 
Offshore) [20]. 

A Produção Onshore é a mais simples, não necessitando, geralmente, de 
grande contingente humano e grandes estruturas industriais. Os hidrocarbonetos 
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surgem normalmente em profundidade de até 4.000 m e pressão de até 50 
kgf/cm². Os poços são perfurados, essencialmente, na posição vertical, com 
pouco desvio (menor que 25 m) [20]. 

 

FIGURA 2.6 – TANCAGEM PARA ARMAZENAMENTO DO PETRÓLEO PRODUZIDO. 

Na figura 2.6 é mostrada a tancagem (conjunto de tanques de 
armazenamento) onde é estocado o petróleo produzido [20]. 

Na figura 2.7 são mostradas as esferas onde é armazenado o GLP [20]. 

 

FIGURA 2.7 – ESFERAS PARA ARMAZENAMENTO DO GLP. 
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FIGURA 2.8 – PLATAFORMA PETROLÍFERA OFFSHORE DE PEQUENO PORTE. 

A Produção Offshore é mais complexa que a Onshore, podendo ser 
dividida em 3 tipos [20]: 

• O campo de produção está localizado a pouca distância (menos de 2 
km) de uma área terrestre. É utilizado o chamado Poço Direcional: é 
iniciada a sua perfuração a partir da terra, mas, com o aumento da 
profundidade, ele é direcionado (desviado) para atingir o campo de 
produção. Desta forma, o custo de perfuração aumenta, mas a forma de 
produção é semelhante a um Campo de Produção Onshore; 

• O campo de produção está localizado em lâmina d’água menor que 150 
metros. São utilizadas plataformas petrolíferas fixas, onde seus 
alicerces (pés) são fixados ao leito submerso. Podem ser compostas 
apenas de estruturas de produção (pequenas e menos custosas, 
conforme mostrado na figura 2.8) ou completas (com geração de 
energia para consumo da plataforma, hotelaria para acomodar as 
pessoas embarcadas, produção, tratamento, armazenamento e 
escoamento dos hidrocarbonetos produzidos, como mostrada na figura 
2.9), sendo bem mais dispendiosas; 
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• O campo de produção está localizado em lâmina d’água superior a 150 
metros. São utilizadas plataformas petrolíferas flutuantes (navio-
plataforma ou plataforma semi-submersíveis) ancoradas ou com 
posicionamento dinâmico por satélite. Elas são muito mais 
dispendiosas, sendo semelhantes às plataformas fixas em sua 
composição. A figura 2.10 mostra um Navio-Plataforma. A figura 2.11 
mostra uma Plataforma Semi-submersível. Ela tem este nome em 
virtude da existência de quatro “pseudo-submarinos” que interligam os 
seus pés, promovendo a elevação em relação ao nível do mar e a 
mantêm nivelada. 

 

FIGURA 2.9 – PLATAFORMA PETROLÍFERA OFFSHORE DE GRANDE PORTE. 

A Produção Offshore também é mais insegura, pois as profundidades no 
subsolo atingem até 6.500 m, as pressões até 600 kgf/cm², a lâmina d’água 
atualmente até 2.200m, podendo também estar localizada a até 220 km da costa, 
perto dos limites do mar territorial brasileiro, onde as condições climáticas são 
bem mais adversas (vento e chuva). Desta forma, é melhor que haja menos 
pessoas presentes (embarcadas) ou nenhuma, diminuindo os riscos pessoais 
[20]. 
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FIGURA 2.10 – NAVIO-PLATAFORMA PETROLÍFERA OFFSHORE DE GRANDE PORTE. 

 

FIGURA 2.11 – PLATAFORMA PETROLÍFERA OFFSHORE SEMI-SUBMERSÍVEL. 

2.3. SALA DE CONTROLE 
Os Supervisórios da Plataforma Petrolífera Offshore ficam localizados na 

Sala de Controle da mesma [20]. Com a implementação da solução apresentada 
nesta dissertação, eles ficariam instalados em uma Sala de Controle na Estação 
Onshore, interligados por um Sistema de Telecomunicações por onde trafegariam 
os sinais compartilhados dos Supervisórios, da Telefonia, do Som e da Imagem. 

2.4. CONCLUSÃO 
Neste capítulo foi apresentado como os hidrocarbonetos (gás e petróleo) 

chegam até os consumidores através da utilização de seus derivados, como 
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plásticos, tintas, corantes, adesivos, solventes, detergentes, etc. ou pela simples 
separação de seus componentes, como gasolina, óleo diesel ou diesel, 
querosene, GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás de cozinha, QAV (querosene 
de aviação), GNV (gás natural para veículos), etc., a partir das buscas realizadas 
pela prospecção, passando pela perfuração dos poços, a produção propriamente 
dita e o refino. 

Para que haja produção, é necessária a utilização de Estações Onshore e 
Plataformas Petrolíferas Offshore. 

Nas Plataformas Petrolíferas Offshore fica evidente o elevado grau de 
insalubridade e de periculosidade das operações realizadas, sobretudo naquelas 
que operam com produção de gás ou que necessitam de controle constante de 
lastro para mantê-las elevadas em relação ao nível do mar e mantê-las niveladas, 
como nas Plataformas Semi-submersíveis. 

A comunicação também é deficiente. São utilizados rádios Walk-Talk e 
telefones celulares com antena direcional, quando existe uma ERB (Estação 
Rádio-Base) acessível. A transmissão é muito ruidosa, sem sigilo (para os rádios) 
e entrecortada (com falhas). É impossível a utilização de Rede Ethernet devido à 
falta de comunicação de dados com as outras localidades. 

O nível de estresse também é muito elevado devido ao período de 
embarque. Dependendo da localidade, pode variar de 7 dias embarcados para 7 
dias em casa a até 14 dias embarcados para 28 dias em casa. 

Assim, se for possível manter um nível mínimo de pessoas embarcadas ou 
até nenhuma, melhor será a Segurança Operacional. Mas, para isto, é necessário 
que todo o Controle Operacional possa ser realizado de forma remota. Para o 
controle remoto da Plataforma Petrolífera Offshore, é necessária a existência de 
canais de telecomunicações confiáveis, de alta velocidade e de alta capacidade. 

Esta dissertação descreve estes Sistemas de Telecomunicações e a forma 
de utilizá-los. A comunicação pode ser melhorada com a utilização de Telefones 
VoIP com fio e Wireless. É possibilitada a utilização da Rede Ethernet com a 
interligação a outras localidades. Torna-se disponível o som e a imagem da 
Plataforma Petrolífera Offshore através de câmeras ligadas a servidores de som e 
imagem na Rede Ethernet ou diretamente na Rede Ethernet. Para que tudo isto 
ocorra sem a necessidade da instalação de um Sistema de Telecomunicações 
dedicado para cada tipo de sinal, utiliza-se um Multiplexador Multi-serviço com a 
finalidade de transmitir todos os tipos de sinal em um mesmo Sistema de 
Telecomunicações. Ele permite também a utilização de Canais de Transmissão 
de Dados Redundantes, garantindo a operação do sistema mesmo com a falha de 
um canal. 

No próximo capítulo é descrito o funcionamento dos Sistemas de 
Telecomunicações utilizados na solução descrita nesta dissertação. 
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CAPÍTULO 3 – SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 
_______________________________________________________________________________ 

A melhor forma de diminuir o número de pessoas embarcadas é prover o 
controle remoto para a realização das Operações Offshore. Para que isto seja 
possível, é necessário utilizar um canal de comunicação de dados de alta 
velocidade e alta confiabilidade como as Novas Tecnologias de 
Telecomunicações que já estão consolidadas no mercado. 

Exemplos destas Novas Tecnologias seriam a utilização de Canais de 
Transmissão Digital de Dados de Longa Distância em Banda Larga (maior que 
256 kbps a mais de 5 km) [6,16,21,28,29,30,31], Rede Ethernet Cabeada e 
Wireless [1,4,5,10,11,18,19,29], Telefone VoIP (Voice over IP – Voz sobre IP) 
com e sem fio [2,3,4,7,8,9,10,11,12,15,16,17,19,23,25,27,28,29,30,31], 
visualização de imagem com som em tempo real [24] e equipamentos multi-
serviços (multiplexadores de dados digitais, telefonia, som e imagem) [16]. 

Associando a estas tecnologias a utilização de Portas de Comunicação em 
Rede Ethernet nos Controladores Lógicos Programáveis (CLP’s) do Sistema de 
Automação Industrial [22] e também em todos os outros dispositivos que 
necessitem de Supervisão e Controle nas Plataformas Petrolíferas Offshore, 
diminui-se substancialmente o risco para as pessoas que necessitem estar 
presentes na realização das operações, em virtude de poderem fazê-las 
remotamente, sem riscos pessoais. Ou seja, operar as Plataformas Petrolíferas 
Offshore por controle remoto. 

3.1. RÁDIO-ENLACE 
Para que um grande volume de informações trafegue de um ponto a outro 

é necessária a utilização de um meio de comunicação com grande capacidade de 
transportar dados. 

Um rádio-enlace analógico, que transmite a 4.800 bps, não tem condições 
de transportar um volume de dados aceitável para a realização do controle remoto 
de uma Plataforma Petrolífera Offshore. 

Os rádios-enlace digitais estão transmitindo com maiores velocidades (por 
exemplo: 1 Mbps), a maiores distâncias (por exemplo 70 km ou mais) e com 
excelente desempenho, permitindo, assim, maior volume de informação 
transmitida e uma maior área de cobertura. Estes rádios-enlace podem ser 
instalados de forma paralela, somando as capacidades de transmissão 
[6,16,21,28,29,30,31]. 

Quando o Canal de Transmissão Digital de Dados era Banda Estreita 
(menor que 256 kbps), era possível apenas acessar os dados disponibilizados da 
Rede Industrial, no caso da Automação Industrial que é o foco deste trabalho, não 
permitindo outro tipo de transmissão ou compartilhamento. 

Para a transmissão de um volume grande de dados, os rádios-enlace 
utilizam altas freqüências de transmissão de rádio. Nestas altas freqüências, não 
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podem existir obstáculos que interfiram na visada direta (estar na mesma linha de 
visão), o que torna muito bem indicado para Plataformas Petrolíferas Offshore por 
estarem em mar aberto [6,16,21,28,29,30,31]. 

A figura 3.1 mostra uma forma simplificada de Rádio-enlace. 

 
FIGURA 3.1 – RÁDIO-ENLACE TÍPICO. 

A Bridge ou Switch de Rádio mostrada na figura 3.1, bloqueia o tráfego que 
não necessita passar para o outro lado da rede, tornando mais eficiente a 
utilização do rádio-enlace [31]. 

Uma variante à utilização do rádio-enlace é a fibra óptica, mas existe um 
agravante: o alto custo de instalação offshore. Para diminuir este custo, pode-se 
realizar a instalação da fibra óptica no mesmo momento do lançamento dos dutos 
que transportam os fluidos (gás e petróleo) da Plataforma Petrolífera Offshore à 
Estação Onshore, mas não foi previsto o lançamento na época da construção do 
sistema da presente implementação. 

3.2. MULTIPLEXADORES MULTI-SERVIÇOS 
Até a algum tempo, não era possível compartilhar dados digitais, telefonia, 

som analógico e vídeo em um mesmo canal de rádio. 

Com o advento dos multiplexadores multi-serviços (Megaplex), que tem 
esta capacidade, é possível o controle remoto sem grandes dificuldades, com 
grande robustez e estabilidade, compartilhando o canal digital de rádio-enlace. 

3.3. REDE ETHERNET 
O avanço tecnológico e a diminuição dos custos dos Switches também 

permitiram o aumento do volume de dados transmitidos por utilizarem uma maior 
taxa de transmissão (100/1000 MBps) entre os nós da rede local [16]. 

Os Switches surgiram da evolução dos Roteadores (Routers, 
equipamentos utilizados para interligar redes de diferentes topologias e 
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velocidades e redes de longa distância – WAN), Pontes (Bridges, equipamentos 
utilizados na segmentação de redes, permitindo o isolamento do tráfego de 
dados) e HUB’s (concentradores de interligação de rede que apenas repetiam os 
dados recebidos em uma porta nas outras portas, incluindo os pacotes de dados 
errados) [1,18]. 

Os Switches permitem que equipamentos de velocidades diferentes sejam 
interligados (troquem informação), permitem a otimização do tráfego de dados por 
entregarem os pacotes apenas aos destinos corretos e não propagam pacotes 
errados, sendo configuráveis, gerenciáveis e reservarem banda de transmissão 
para serviços prioritários. 

3.4. WIRELESS 
A Rede Ethernet continua evoluindo e chegou à Rede Ethernet sem Fio 

(Wireless), que possibilita mobilidade no ambiente sem a necessidade de 
conexão física com um concentrador de dados (HUB ou Switch) através de cabo. 
Esta mobilidade permite o acesso à Rede Ethernet da Plataforma Petrolífera 
Offshore sem a necessidade de embarcar, bastando estar nas proximidades da 
mesma, estando em um helicóptero ou embarcação. Estando embarcado, é 
possível acessar a Rede Ethernet nas áreas de cobertura da Rede Wireless 
[1,4,5,10,11,18,19,29]. 

Existem, basicamente, 4 possíveis tipos de tecnologias de transmissão 
empregadas na construção de redes locais sem fios [1,4,5,10,11,18,19,29]: 

• Infravermelho – a maior vantagem é a sua capacidade de carregar 
uma grande largura de banda, podendo atingir até 16 Mbps, operando 
na faixa de 100 THz. O infravermelho pode ser facilmente obstruído. A 
luz não atravessa objetos sólidos e opacos como paredes e pode 
receber interferência da iluminação ambiente. Os sistemas 
infravermelhos diretos de baixo custo fornecem uma distância muito 
limitada (em torno de 1,5 metro). São comumente utilizados em PAN 
(Personal Area Network), como, por exemplo, PDA, PocketPC, 
telefones celulares, etc.; 

• Microondas – a tecnologia de microondas não é exatamente uma 
tecnologia de LAN (Local Area Network – Rede Local). Seu principal 
uso é interconectar redes locais em diferentes prédios. Devem ser 
usados aparatos para microondas (microwave dish – com formato de 
uma Antena Parabólica) em ambos os lados da conexão. Estes 
aparatos devem ter visada direta para transmitir e coletar os sinais de 
microondas; 

• LASER – os sinais a lazer são os mais comumente utilizados para 
conexões ponto-a-ponto de longa distância, como a interligação de 2 
LAN’s. Os sistemas assim baseados necessitam de visada direta entre 
os pontos para poder operar, isto é, o receptor deve estar na mesma 
linha do transmissor para haver comunicação entre os pontos de 
conexão. São sujeitos a interferências climáticas, como chuvas e 
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nevoeiros, que podem interromper a transmissão; 

• Spread Spectrum – é a tecnologia mais utilizada por ser menos 
sensível a interferências do meio e atravessar obstáculos com mais 
facilidade que sistemas que utilizam Microondas e Laser, por fazer uso 
de freqüências menores, portanto mais fáceis de ultrapassar paredes, 
por exemplo. 

A função fundamental dos Sistemas Spread Spectrum é aumentar a largura 
da banda passante (bandwidth). Existem 2 tipos de técnicas 
[1,4,5,10,11,18,19,29]: 

• FHSS (Freqüência Saltadora): o transmissor envia o sinal sobre uma 
série aparentemente randômica de freqüências de rádio. Um receptor, 
“saltando” entre tais freqüências em sintonia com o transmissor, capta o 
sinal. A mensagem é totalmente recebida apenas se a série de 
freqüências for conhecida, ou seja, apenas o receptor que conhecer as 
freqüências que o transmissor “saltará” para enviar o sinal, poderá 
receber os dados com sucesso; 

• DSSS (Seqüenciamento Direto): os transmissores enviam o sinal com a 
adição de bits redundantes de dados chamados “chips”, ou seja, com 
um falso ruído (“pseudo-noise” ou “PN-code”), garantindo resistência a 
interferências. São adicionados pelo menos 10 chips para cada bit de 
dado, também com a finalidade de aumentar a probabilidade de 
recuperação da informação original. O sinal codificador é um sinal 
binário gerado numa freqüência muito maior do que a taxa do sinal de 
informação. Um receptor precisa conhecer o código de difusão de um 
transmissor para poder decifrar os dados corretamente. Uma vez que o 
receptor tenha captado todos os sinais de dados, ele usa um correlator, 
baseado no código de difusão, para remover os chips e truncar o sinal 
ao tamanho original. O código de difusão é o que permite que diversos 
sistemas operem em uma mesma área sem um interferir no outro. 

A figura 3.2 mostra as diferenças entre as duas Técnicas Spread Spectrum 
[1,4,5,10,11,18,19,29]. 

Algumas características do FHSS: 

• Poder ser fixo (estático) ou variável (muda de canal constantemente); 

• Utiliza toda a largura da banda; 

• Alta taxa de ocupação do espectro por curtos períodos de tempo. 

Algumas características do DSSS: 

• É estático, não muda de freqüência; 

• Usa somente uma parte da banda; 
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• Baixa ocupação do espectro por longos períodos. 

 

FIGURA 3.2 – COMPARAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS SPREAD SPECTRUM. 

A figura 3.3 mostra como são utilizados os “chips” no DSSS. 

 

FIGURA 3.3 – FORMA DE ONDA NA TRANSMISSÃO DSSS. 

A WLAN (Wireless Local Area Network – Rede Local sem Fio ou apenas 
Wireless ou Wi-Fi) é uma tecnologia de redes de computadores, com as mesmas 
funcionalidades das redes de computadores com fio. Por meio do uso de rádio, é 
estabelecida a comunicação entre os computadores e dispositivos de rede. Os 
dados são modulados na portadora de rádio e transmitidos através de ondas 
eletromagnéticas. Múltiplas portadoras de rádio podem coexistir num mesmo 
meio, sem que uma interfira na outra. Para extrair os dados, o receptor sintoniza 
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numa freqüência específica e rejeita as outras portadoras de freqüências 
diferentes. Várias conexões podem existir em um mesmo ambiente sem que uma 
interfira na outra, permitindo a existência de várias redes em um mesmo local, em 
virtude de operarem em freqüências diferentes [1,4,5,10,11,18,19,29]. 

Num ambiente típico, como mostrado na figura 3.4 [23], o dispositivo 
transceptor (transmissor/receptor) ou ponto de acesso (Access Point) é conectado 
a uma Rede Ethernet convencional (com fio). Os pontos de acesso não apenas 
fornecem a comunicação com a rede convencional, como também intermediam o 
tráfego com os pontos de acesso vizinhos. Em uma área que compreenda vários 
pontos de acesso conectados à mesma rede, as áreas de cobertura das várias 
células são ditas sobrepostas. A sobreposição é importante, pois permite aos 
usuários com estações portáteis de trabalho movimentem-se livremente entre as 
células sem que ocorra perda da conexão, num esquema de micro células com 
Roaming semelhante a um sistema de telefonia celular, tornando possível a 
liberdade de movimento e é transparente ao usuário [1,4,5,10,11,18,19,29]. 

 

FIGURA 3.4 – TÍPICA REDE WIRELESS. 

Um grupo de empresas está coordenando o desenvolvimento do protocolo 
IAPP (Inter-Access Point Protocol), cujo objetivo é garantir a interoperabilidade 
entre fabricantes, fornecendo suporte a roaming através de células. O protocolo 
IAPP define como os pontos de acesso de comunicarão através do backbone 
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(tronco principal) da rede, controlando os dados de várias estações móveis 
[1,4,5,10,11,18,19,29]. 

O padrão 802.11 é uma arquitetura definida pelo IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) para as redes sem fio, onde a área coberta 
pela rede é dividida em partes denominadas células. Cada célula é chamada de 
BSA (Basic Service Area). O tamanho da BSA depende das características do 
ambiente e da capacidade dos transmissores usados na rede. 

Como no padrão Ethernet, a Rede Wireless possui um protocolo de 
Controle de Acesso ao Meio (MAC – Medium Access Control, CSMA/CA – Carrier 
Sense Multiple Access – Collision Avoidance). Assim, caso aconteça algum 
problema na transmissão de dados, o transmissor é capaz de reconhecer e 
reiniciar a retransmissão do pacote de dados. 

Para a utilização dos Pontos de Acesso Wireless nas Plataformas 
Petrolíferas Offshore é necessária a proteção dos mesmos em virtude da 
atmosfera ser extremamente agressiva (corrosiva) e existe a presença de gases 
inflamáveis que podem explodir se entrarem em contato com faísca ou superfície 
aquecidas. 

3.5. VOIP 
O desenvolvimento tecnológico da transmissão de voz digitalizada avançou 

muito graças à maior capacidade (velocidade) de digitalização, à evolução dos 
padrões empregados, ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos aparelhos 
telefônicos VoIP, ao aumento da velocidade de transmissão e à maior 
disponibilidade (menos perdas de comunicação ou apenas de pequena duração) 
dos meios de transmissão. Desta forma, a transmissão VoIP está tornando-se 
eficiente, com a diminuição dos custos de comunicação entre localidades 
distantes, sendo muito bem aplicável às Plataformas Petrolíferas Offshore. 

Assim, podemos melhorar a comunicação de voz com a utilização de um 
ramal telefônico, até mesmo VoIP ou VoIP Wireless, em substituição dos rádios 
Walk-Talk nas faixas de freqüência de VHF e UHF, e também os Telefones 
Celulares com Antena Direcional. Estas formas de comunicação são precárias: os 
pequenos rádios têm pouca potência para vencer as grandes distâncias 
envolvidas, com interferência (ruído) e baixa qualidade sonora, e os telefones 
celulares necessitam de antena externa, devido à grande distância da ERB 
(Estação Rádio-base) mais próxima, perdendo mobilidade por estar “preso” ao 
cabo da antena externa. 

Para haver comunicação entre 2 pontos, tanto transmissor quanto receptor 
devem estabelecer uma linguagem de comunicação comum (codificação) e 
conhecida por ambos [13]. 

A ITU-T (instituto normalizador) padronizou várias codificações 
(recomendações) ao longo dos anos para o VoIP. O maior avanço nestes padrões 
é utilização de taxas de transmissão mais baixas e suportarem atraso (Look-
ahead) na transmissão. 
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A tabela 3.1 enumera as principais recomendações, contendo informações 
relevantes de cada uma delas. 

Recomendação Codificação Taxa (kbps) Quadro / Look-ahead 
(Atraso) (ms) Ano 

G.711 PCM 64 0,125 / 0 1972 
G.726 ADPCM 40, 32, 24, 16 0,125 / 0 1990 
G.728 LDCELP 16 0,625 / 0 1996 
G.729 CS-ACELP 8 10 / 5 1996 

MP-MLQ 6,3 30 / 7,5 1996 G.723.1 
ACELP 5,3 30 / 7,5 1996 

Tabela 3.1 – Alguns Padrões de Codificação do Sinal de Voz. 

Vários fatores influenciam na Qualidade de Serviço (QoS) da transmissão 
VoIP para que esta seja viável e atinja qualidade desejável pelos projetistas e 
usuários de sistemas de áudio [1,4,5,10,11,18,19,29]: 

• Banda – cada tipo de codificador necessita de uma banda mínima para 
transmissão de um canal de voz. A fim de minimizar o requisito de 
banda, as técnicas mais empregadas são a compressão de cabeçalhos 
dos pacotes IP e a supressão de silêncio na conversação; 

• Atraso (Look-ahead) – o tempo necessário para que um pacote de 
áudio gerado chegue até seu destino não deve ultrapassar um patamar 
adequado, sob a pena de degradar a qualidade da aplicação. O 
patamar ideal depende fundamentalmente de 3 aspectos: o tipo de 
interatividade entre os usuários da aplicação, o nível de exigência dos 
usuários da aplicação e o quanto se está disposto a gastar para 
viabilizar uma solução que resulte em pequenos atrasos. Considerando 
uma conversa entre 2 ou mais pessoas, o tempo entre a geração do 
pacote de voz e a entrega no destino deve estar entre 200 e 300 ms. As 
principais parcelas que compõem o atraso total de sistema são: o 
processo de codificação, o tempo de transmissão e o tempo de 
propagação na rede; 

• Jitter – outro fator importante para garantia de qualidade do sinal de 
voz recebido é a variação do tempo entre chegadas de pacotes 
consecutivos. Até determinados limiares, um tempo entre chegadas 
maior, mas com uma variação menor, é considerada como de melhor 
qualidade do que o contrário. Na transmissão IP, os datagramas podem 
tomar caminhos diferentes na rede, resultando em diferentes tempos de 
propagação ou podemos ter congestionamentos momentâneos que 
levem a maiores retardos. Para contornar este problema, são usados 
buffers nas entradas dos equipamentos decodificadores, a fim de 
guardar alguns pacotes como “reserva” em uma fila, que é servida de 
forma mais constante possível. Mesmo que alguns pacotes sofram uma 
demora maior que a normal para chegada, guardando certos limites, os 
pacotes no buffer são enviados ao decodificador com uma cadência 
homogênea. A quantidade ótima de pacotes armazenados nestes 
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buffers depende do tamanho dos pacotes de voz, taxa de transmissão, 
atraso médio da rede e exigência da qualidade de voz requerida; 

• Taxa de Perdas e Erros – na utilização do VoIP não podemos pedir 
retransmissões dos pacotes com erros ou perdidos, sob pena de queda 
na qualidade do sinal resultante, devido à grande variação de tempo 
entre chegadas de quadros consecutivos. Uma alternativa estudada 
para as perdas e erros em rajadas de poucos pacotes é o uso de 
algoritmos de FEC (Forward Error Correction), onde um mesmo pacote 
IP conteria vários quadros de voz, implicando em redundância de 
quadros quando tomados pacotes consecutivos. Esta alternativa deve 
ser considerada apenas para o caso de uso de técnicas que gerem 
pequenos atrasos de codificação e podem ser utilizadas bandas 
pequenas. 

O processo de transmissão de voz através de uma rede digital envolve 
alguns atrasos, caracterizados a seguir [1,4,5,10,11,18,19,29]: 

• Atraso de Algoritmo – gerado pelo módulo de codificação do sinal. É 
causado pelo tempo necessário para a formação de um quadro, mais o 
tempo de look-ahead (atraso de transmissão); 

• Atraso total de CODEC – refere-se à soma do atraso de algoritmo ao 
tempo de processamento necessário para codificar o sinal na origem e 
decodificar no destino (somados). É claro que o tempo para 
processamento depende do potencial do equipamento usado, mas é 
próximo ao tempo de codificação; 

• Atraso total de sistema – refere-se à soma do atraso total de CODEC 
aos tempos necessários à serialização e propagação do sinal digital, da 
origem ao destino, e ao tempo despendido para enfileiramento dos 
quadros (buffer para amenizar o efeito do Jitter - variação do tempo de 
chegada de pacotes consecutivos). 

A figura 3.5 mostra de forma gráfica os Atrasos do Sistema VoIP. 

Na comunicação apenas entre a Plataforma Petrolífera Offshore e a 
Estação Onshore, os atrasos são minimizados em função da não existência de 
roteamento (passagem por roteador), a baixa quantidade de dados transmitidos e 
a utilização de Switches para otimizar o tráfego. Mas, na comunicação da 
Plataforma Petrolífera Offshore com outra localidade que necessite de 
roteamento, os atrasos poderão ser significativos. 

Para a utilização os Telefones VoIP Wireless nas Plataformas Petrolíferas 
Offshore é necessária a proteção dos mesmos em virtude da atmosfera ser 
extremamente agressiva (corrosiva). 

A figura 3.6 mostra de forma simplificada a arquitetura da Telefonia VoIP 
com a Telefonia Fixa. 
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FIGURA 3.5 – ATRASOS DO SISTEMA VOIP. 

 

FIGURA 3.6 – DIAGRAMA SIMPLIFICADO DA COMUNICAÇÃO UTILIZANDO VOIP. 

3.6. SOM E IMAGEM 
A transmissão de imagem, com o desenvolvimento de padrões de 

compactação (MJPEG, etc.), foi facilitada por utilizar uma banda menor para a 
sua transmissão e também pela possibilidade de transmissão cadenciada (em 
quadros com periodicidade constante, no formato MJPEG) [24]. 

A figura 3.7 mostra de forma simplificada como é possível ver, ouvir e falar 
através da rede simultaneamente, com a utilização de programas específicos [24]. 

A transmissão de imagem pela Rede Ethernet está consolidada com a 
utilização de servidores de imagens com câmeras acopladas ou as próprias 
câmeras ligadas à rede. Estas câmeras podem “enxergar” em baixas 
luminosidades e até mesmo no escuro (infravermelho), ter movimento (inclinação 
vertical e rotação horizontal, Pan e Tilt) e zoom controlados remotamente. Podem 
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ser associados o som ambiente (através de microfones) e alto-falantes para obter-
se conversação full-duplex, da mesma forma que um telefone. 

Para a utilização das Câmeras, Microfones e Alto-falantes nas Plataformas 
Petrolíferas Offshore é necessária a proteção dos mesmos em virtude da 
atmosfera ser extremamente agressiva (corrosiva). 

 

FIGURA 3.7 – DIAGRAMA SIMPLIFICADO DO SISTEMA PARA OUVIR, FALAR E VER REMOTAMENTE. 

3.7. SEGURANÇA 
Não deve ser permitido o acesso indiscriminado a uma Rede de 

Automação Industrial, pois pode causar uma catástrofe, caso seja alterado algum 
valor de forma aleatória. Para que isto não seja permitido é necessária a 
utilização de um Firewall, com a finalidade de permitir somente a “passagem” de 
endereços e serviços cadastrados [1,4,5,10,11,18,19,29]. 

Existem alguns problemas de segurança que devem ser considerados no 
uso de WLANs. Nestas redes, qualquer pessoa com equipamento adequado 
poderá capturar os dados transmitidos. Além disso, por serem simples de instalar, 
muitas pessoas estão utilizando redes desse tipo em casa, sem nenhum cuidado 
adicional, e até mesmo em empresas, sem o conhecimento dos administradores 
de rede. 

Vários cuidados devem ser observados quando se pretende conectar a 
uma WLAN. As principais são usar firewall e antivírus, aplicar as últimas 
atualizações de softwares e retirar o compartilhamento de pastas e impressoras 
sempre que não houver uso. 

Os administradores de rede devem implementar o WEP (Wired Equivalent 



 
 

Capítulo 3 – Sistemas de Telecomunicações – 30 
_________________________________________________________________________ 

 

Privacy), que permite criptografar o tráfego entre os computadores. No entanto, o 
protocolo WEP possui diversas fragilidades e deve ser encarado como uma 
camada adicional de segurança. Por isso mesmo, é importante implantar soluções 
de criptografia e adotar outros mecanismos de segurança, como, por exemplo, 
usar SSH (Secure SHell) para conexões remotas. 

É necessário saber montar uma WLAN, pois a rede pode abranger uma 
área muito maior que a planejada, permitindo o uso não autorizado ou a captação 
indevida de dados transmitidos. É o que acontecia com o “warchalking” ou “guerra 
de giz”: um recurso empregado por hackers para marcar com giz em postes, 
muros e calçadas, símbolos que informam aos seus companheiros a existência, 
na localidade, de uma rede sem fio e sua condição (aberta, fechada ou protegida), 
como mostrado na figura 3.8 [11]. As marcas são feitas com giz para que possam 
ser atualizadas. Os símbolos indicam se a rede é “aberta” (dois semicírculos em 
oposição), “fechada” (um circulo vazio) ou “WEP” (indicado por um círculo com 
um “W” no centro, cujo acesso é mais difícil porque o protocolo WEP usa 
criptografia). Acima do símbolo há um código (o SSID – Service Set Identifier, que 
funciona como uma senha para conectar-se àquele ponto) e, abaixo, o valor da 
taxa de transferência (bandwidth) alcançada naquele ponto (nem sempre é 
informado). Achado um símbolo, basta ligar o laptop e tentar conectar-se 
[1,4,5,10,11,18,19,29]. 

 

FIGURA 3.8 – EXEMPLO DE IDENTIFICAÇÃO DE WIRELESS PELOS HACKERS. 

As WLAN’s oferecem e oferecerão cada vez mais recursos úteis. O simples 
fato de poder utilizar a rede ou Internet em qualquer ponto do local, sem a 
necessidade de conectar cabos já representa uma grande vantagem. Não é 
preciso realizar nenhuma alteração na estrutura do prédio para instalar uma rede 
sem fio, o que poupa gastos e impede a interrupção das atividades 
[1,4,5,10,11,18,19,29]. 
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Apesar de haver problemas de segurança, nada impede que as WLAN’s 
sejam cada vez mais usadas. Mesmo porque novas soluções de proteção estão 
sendo pesquisadas tão logo quanto possível. 

No caso da utilização das WLAN’s nas Plataformas Petrolíferas Offshore, 
pode-se incluir também o controle da sua ativação no Sistema de Supervisão e 
Controle para aqueles pontos de acesso que se estendem para áreas ao redor da 
plataforma. Desta forma, ele só estaria ligado nos momentos que houvesse 
realmente a necessidade de sua utilização. 

3.8. CONCLUSÃO 
Os avanços tecnológicos dos Sistemas de Telecomunicação mostrados 

neste capítulo devem ser aplicados nas Plataformas Petrolíferas Offshore para o 
aumento da Segurança Operacional e para a obtenção de Melhorias 
Operacionais. 

O modo normal de trabalho do operador de campo é sair com um Rádio 
Walk-Talk, trocando informações com o operador que fica na Sala de Controle da 
Plataforma Petrolífera Offshore. Esta comunicação é ruidosa, intermitente e sem 
privacidade. O operador de campo comporta-se como uma extensão do operador 
da Sala de Controle. 

A utilização da Rede Ethernet convencional (cabeada) permite a rápida 
troca de grande volume de dados entre elementos da mesma, possibilitando a 
integração de vários serviços (Supervisão e Controle, Imagem, Som, Telefonia, 
etc.). 

Aliando a utilização da Rede Ethernet Wireless, torna-se possível realizar 
os mesmos serviços, mas de forma mais livre, sem a necessidade de estar 
conectado por um cabo a um ponto de Rede Ethernet. Assim, o operador de 
campo pode percorrer a área industrial da Plataforma Petrolífera Offshore munido 
de um Notebook ou PocketPC à prova de explosão (pois a área industrial tem 
presença de gases que podem explodir se entrarem em contato com alguma 
faísca ou ponto com alta temperatura) com Rede Ethernet Wireless, realizando a 
Supervisão e o Controle da plataforma, utilizando o Telefone VoIP Wireless para 
comunicar-se com outras pessoas da plataforma ou de outra localidade e 
monitorando outros pontos da plataforma pelo sistema de câmeras e microfones. 
Estas são algumas das Melhorias Operacionais conseguidas com a solução 
apresentada por esta dissertação. 

Com a utilização do Canal de Dados Digitais de Longa Distância em Banda 
Larga, torna-se possível realizar a Supervisão e o Controle do Sistema de 
Automação Industrial e o Monitoramento da Plataforma Petrolífera Offshore a 
partir de uma Estação Onshore, aumentando a Segurança Operacional pela 
diminuição do número de pessoas embarcadas. 

É necessária a implementação das camadas de segurança da Rede 
Ethernet, principalmente na Rede de Automação Industrial, permitindo que 
apenas os equipamentos antecipadamente cadastrados em firewalls possam ter 
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acesso a ela a partir da Rede Corporativa ou permitir que somente equipamentos 
cadastrados tenham acesso à Rede Ethernet Wireless. Sem esta camada de 
segurança, um acesso indevido pode alterar algum tag do Sistema de Automação 
Industrial e provocar um incidente. 

Esta solução pode ser estendida às Estações Onshore, onde a partir de 
uma Sala de Controle Central pode-se realizar a Supervisão e o Controle do 
Sistema de Automação Industrial de várias Estações Onshore e monitorá-las pelo 
Sistema de Som e Imagem. 

No próximo capítulo é descrita a implementação da solução. 
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CAPÍTULO 4 – IMPLEMENTAÇÃO 
_______________________________________________________________________________ 

Com a utilização de Rádio-enlace digital de alta capacidade entre a 
Plataforma Petrolífera Offshore e a Estação Onshore, torna-se possível o 
aumento da Segurança Operacional da plataforma, devido à menor necessidade 
de translado para a mesma com a finalidade de verificar ocorrências, em 
decorrência da disponibilidade do som full-duplex, imagem e acesso aos seus 
CLP’s a partir da estação. São obtidas, também, Melhorias Operacionais 
significativas, pois, estando na plataforma, a comunicação com a estação ou outra 
localidade é melhorada com a utilização do ramal telefônico VoIP com e sem Fio 
(Wireless) ou microfones/alto-falantes locais do Sistema de Visualização em 
Tempo Real e acesso à Rede Ethernet com e sem Fio (Wireless). Uma 
embarcação (navio, barco ou helicóptero) que se aproxime da Plataforma 
Petrolífera Offshore poderá ter acesso à Rede Ethernet Wireless e realizar as 
mesmas operações se porventura estivesse embarcado. 

4.1. OBJETIVO 
O principal objetivo da solução apresentada por esta dissertação é permitir 

o Controle Remoto Total da Plataforma Petrolífera Offshore com a utilização do 
Enlace de Rádio Digital em Banda Larga associado ao Multiplexador Multi-
serviço. Desta forma, aumenta-se o leque de opções disponibilizadas, desde o 
acesso remoto aos CLPs, passando pela disponibilização de ponto de Rede 
Ethernet até sem Fio (Wireless), da Telefonia VoIP até a monitoração dos 
acontecimentos, incluindo conversação. 

A tabela 4.1 compara o momento passado com a situação conseguida com 
a implementação das melhorias. Nem todas as melhorias ainda foram 
conseguidas devido à instalação dos módulos em partes. 

Descrição Passado Melhoria 

Comunicação de Voz 
Rádio Walk-Talk VHF e 
UHF e Telefone Celular 

(onde disponível) 

Acréscimo de Ramal Telefônico 
Digital (até mesmo sem fio) 
também nas Embarcações 

Supervisão e Controle 
do CLP 

Somente os Tag’s 
disponibilizados Todos os Tag’s possíveis 

Programação Remota 
Online do CLP Não Sim 

Programação Local 
Online do CLP Sim Sim, com maior velocidade 

Ponto de Rede 
Ethernet com e sem 

Fio (Wireless) 
Não 

Sim, com acesso à Rede 
Corporativa e Industrial, Intranet 

e Internet e Telefone VoIP 
Wireless 

Som (full-duplex) e 
Imagem Remotos Não Sim, com possibilidade de 

gravação 
Tabela 4.1 – Comparação entre o momento passado com as melhorias disponíveis, com sua implantação. 
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4.2. SOLUÇÃO DESENVOLVIDA 
Os equipamentos (módulos) da solução desenvolvida são os seguintes: 

• Switch da Estação Onshore: concentra a comunicação da Rede 
Ethernet de Automação Industrial da Estação Onshore; 

• Gravador de Imagem e Som na Estação Onshore: armazena as 
imagens e os sons gerados na Plataforma Petrolífera Offshore, para 
que, caso haja necessidade, serem consultadas posteriormente; 

• Firewall da Estação Onshore: propicia a segurança na Rede de 
Automação Industrial, bloqueando qualquer acesso externo indevido; 

• PABX da Estação Onshore: permite a existência dos Telefones VoIP na 
Plataforma Petrolífera Offshore; 

• Roteador da Estação Onshore: interliga a Rede Ethernet de Automação 
Industrial Local com a Rede Corporativa; 

• Canal Digital de Banda Larga com Multi-serviços: interliga a Estação 
Onshore com a Plataforma Petrolífera Offshore, com grande 
capacidade de transferência de dados e compartilhamento de recursos 
(dados digitais, telefonia, imagem e som); 

• Switch da Plataforma Petrolífera Offshore: concentra a comunicação da 
Rede Ethernet de Automação Industrial da Plataforma Petrolífera 
Offshore; 

• Ponto de Acesso Wireless da Plataforma Petrolífera Onshore: 
disponibiliza uma Célula de Comunicação Ethernet Wireless nas suas 
proximidades. Poderá ser instalado mais de um para aumentar a área 
de abrangência; 

• Telefone VoIP da Plataforma Petrolífera Offshore: permite a 
comunicação telefônica com a Estação Onshore ou outra localidade 
qualquer. Pode ser Convencional (com fio) ou Wireless (sem fio); 

• Servidor de Imagem da Plataforma Petrolífera Offshore: converte as 
imagens captadas pelas câmeras ligadas a ele em imagens MPEG3 
(JPG) e as disponibiliza na Rede Ethernet; 

• Câmera com Som da Plataforma Petrolífera Offshore: converte a 
imagem captada em imagem MPEG3 (JPG) e as disponibiliza na Rede 
Ethernet; 

• Equipamentos Wireless na Plataforma Petrolífera Offshore: podem 
utilizar a Rede Ethernet Wireless da Plataforma Petrolífera Offshore, 
para acesso à Rede Corporativa e de Automação Industrial. 
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A figura 4.1 mostra todos os equipamentos projetados. 

 

FIGURA 4.1 – DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS. 

4.3. FUNCIONALIDADES 
Com a existência da Rede Ethernet na plataforma, agregam-se novas 

funcionalidades, listadas a seguir: 

• Disponibilização de ponto de Rede Ethernet com Fio (convencional) 
para utilização por microcomputador e laptop, com acesso à Rede de 
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Automação Industrial, à Rede Corporativa, à Intranet e à Internet; 

• Disponibilização de Rede Ethernet sem Fio (Wireless) para utilização 
por laptops ou PDA, semelhante à utilização da Rede Ethernet com Fio 
(Cabeada, convencional); 

• Disponibilização de Rede Ethernet sem Fio (Wireless) para acesso da 
embarcação (marítima ou aérea) utilizando laptops, PDA ou telefone 
VoIP, sem a necessidade de subir na Plataforma Petrolífera Offshore, 
da forma semelhante se estivesse a bordo da mesma; 

• Supervisão, Controle e Configuração Remota dos CLP’s e outros 
dispositivos instalados na Rede Ethernet utilizados na Automação 
Industrial das Plataformas Petrolíferas Offshore, com maiores 
velocidades de transmissão e maior quantidade de informações a partir 
da Estação Onshore (Terrestre); 

• Supervisão, Controle e Configuração Remota dos CLP’s e outros 
dispositivos instalados na Rede Ethernet utilizados na Automação 
Industrial das Plataformas Petrolíferas Offshore, com maiores 
velocidades de transmissão e maior quantidade de informações a partir 
de embarcação (marítima ou aérea) colocada ao lado da Plataforma 
Petrolífera Offshore, com a utilização da Rede Ethernet Wireless; 

• Supervisão e Controle da Automação Industrial da Plataforma 
Petrolífera Offshore através do Sistema Supervisório a partir da mesma 
ou da Estação Onshore; 

• Supervisão e Controle da Automação Industrial da Plataforma 
Petrolífera Offshore através de Laptop, PDA ou outro equipamento com 
Rede Ethernet Wireless através do Sistema Supervisório a partir da 
mesma ou de embarcação (marítima ou aérea); 

• Transmissão de som (full-duplex) e imagem com a utilização de 
Microfones, Alto-falantes e Câmeras com Interface de Rede Ethernet e 
controle remoto da posição e zoom das mesmas (PTZ – Pan/Tilt/Zoom). 
Possibilidade de gravação dos sons e imagens, permitindo, também, a 
conversação entre o usuário do microcomputador (que observa a 
Plataforma Petrolífera Offshore através de programas específicos) e as 
pessoas embarcadas, utilizando os alto-falantes e microfones do 
mesmo; 

• Telefone VoIP com fio ou Wireless na Plataforma Petrolífera Offshore; 

• Telefone VoIP Wireless na embarcação marítima ao aproximar-se da 
Plataforma Petrolífera Offshore; 

• Telefone VoIP Wireless no helicóptero ao aproximar-se da Plataforma 
Petrolífera Offshore. 
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4.4. INSTALAÇÃO 
O sistema já se encontra quase totalmente instalado como mostrado na 

figura 4.2. 

 

FIGURA 4.2 – ESQUEMA ATUAL DA INSTALAÇÃO. 

Existem algumas salas dedicadas aos Sistemas na Estação Onshore e na 
Plataforma Petrolífera Offshore: 

• Sala de Telecomunicações: climatizada, onde são instalados os 
equipamentos de Telecomunicações (rádios, multiplexadores multi-
serviço, switches, roteadores, etc.); 

• Sala de Painéis Elétricos: onde são instalados os painéis elétricos de 
potência; 
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• Sala de Painéis de Automação: climatizada, onde são instalados os 
equipamentos de Automação Industrial (CLP’s, Servidor de Imagem, 
Servidor de Som, etc.); 

• Sala de Controle: climatizada, onde ficam os operadores e os 
microcomputadores do Sistema de Supervisão e Controle. 

Os módulos já instalados e operacionais são os seguintes: 

• Switch da Estação Onshore, instalado na Sala de Telecomunicações; 

• PABX da Estação Onshore, instalado na Sala de Telecomunicações; 

• Roteador da Estação Onshore, instalado na Sala de Telecomunicações; 

• Canal Digital de Banda Larga com Multi-serviços, instalado na Sala de 
Telecomunicações; 

• Switch da Plataforma Petrolífera Offshore, instalado na Sala de 
Telecomunicações; 

• Servidor de Imagem da Plataforma Petrolífera Offshore, instalado na 
Sala de Telecomunicações; 

• Telefone VoIP da Plataforma Petrolífera Offshore Convencional (com 
fio). 

 

FIGURA 4.3 – NOVO DRIVER DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA SUPERVISÓRIO. 
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FIGURA 4.4 – CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE ETHERNET DA CPU1 DO CLP DA PLATAFORMA PETROLÍFERA 
OFFSHORE. 

 

FIGURA 4.5 – CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE ETHERNET DA CPU2 DO CLP DA PLATAFORMA PETROLÍFERA 
OFFSHORE. 
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O Supervisório necessitou de uma pequena manutenção para adequar-se 
às modificações oriundas da implantação do Sistema de Telecomunicações: 
foram substituídos seus Softwares de Comunicação (Drivers) da Rede de 
Automação Industrial de Rádio Serial para Rede Ethernet. A figura 4.3 mostra o 
novo driver. 

Os CLPs do Sistema de Automação Industrial da Plataforma Petrolífera 
Offshore sofreram upgrade em sua CPU para possibilitar a sua interligação em 
Rede Ethernet. Este upgrade resultou na substituição do Chain 1 (Canal 1) de 
Rede RS485 para Rede Ethernet, com a substituição das CPUs. As figuras 4.4 e 
4.5 mostram do canal 1 (Rede Ethernet) a configuração das mesmas. 

A diferença de configuração da Interface Ethernet das CPUs 1 e 2 dos 
CLPs da Plataforma Petrolífera Offshore é apenas no IP Address (Endereço IP). 

 

FIGURA 4.6 – TELA DE CONFIGURAÇÃO DO MULTIPLEXADOR MULTI-SERVIÇO - MEGAPLEX. 

 

FIGURA 4.7 – JANELA DE CONFIGURAÇÃO DA REDE ETHERNET DO SERVIDOR DE IMAGEM DO SISTEMA DE 
CÂMERAS. 
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A figura 4.6 [16] mostra a tela inicial de configuração do Multiplexador 
Multi-serviço (MEGAPLEX). A tela mostra a configuração do equipamento, 
semelhante à disposição dos cartões instalados no mesmo. O programa de 
configuração permite acessar o Multiplexador Multi-serviço de qualquer ponto da 
Rede Corporativa e ele tem privilégios de usuários para Segurança de Acesso. 

 

FIGURA 4.8 – MENU PRINCIPAL DO SERVIDOR DE IMAGEM DO SISTEMA DE CÂMERAS. 

A figura 4.7 [24] mostra a janela de configuração da Rede Ethernet, onde é 
configurado o Endereço IP do Servidor de Imagem do Sistema de Câmeras, e a 
figura 4.8 [24] mostra a sua janela de entrada. Por ele ter um Web Server 
embutido, ele é acessado pelo Browser, no caso o Microsoft Internet Explorer. 

As CPU’s dos CLPs da Estação Onshore não sofreram upgrade pois já 
foram adquiridas com Rede Ethernet. 

O PABX da Estação Onshore foi apenas configurado para suportar os 
novos ramais telefônicos VoIP da Plataforma Petrolífera Offshore. 

As facilidades que faltam ser instaladas são as seguintes (em fase de 
implantação): 

• Instalação do Firewall, que está sendo adquirido; 
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• Instalação do Microcomputador Gravador de Som e Imagem (em fase 
de instalação) e adquirindo o software; 

• Instalação da Câmera com Interface Ethernet com Sistema de Áudio 
(microfones e alto-falantes), que estão sendo adquiridos; 

• Instalação dos Pontos de Acesso Wireless, em fase de estudo quanto à 
Segurança da Rede. 

4.5. RESULTADOS 
Uma comparação simplificada das características principais entre a 

Transmissão Analógica a 4.800 bps e a Transmissão Digital a 1 Mbps, está 
descrita na tabela 4.2. Ela demonstra a evolução que sofreu o sistema somente 
com a substituição do antigo Canal com Rádio Analógico a 4.800 bps pelo atual 
Canal com Rádio Digital a 1Mbps. 

Forma de Transmissão Característica Rádio Analógico Rádio Digital 
Taxa de Transmissão 4.800 bps 1 Mbps 

Transmissão de Dados 
Industriais 

Apenas os disponibilizados 
nas tabelas de comunicação Todo o equipamento 

Transmissão de Imagem Não Sim 
Transmissão de Som Não Sim 

Comunicação Telefônica (VoIP) Não Sim 
Acesso à Rede Corporativa Não Sim 

Acesso à Rede Internet Não Sim 
Tabela 4.2 – Comparação entre as Formas de Transmissão. 

Conclui-se que, com a Transmissão Digital em Banda Larga com 
Multiplexador Multi-serviço, é possível agregar muitas outras funcionalidades que 
não eram possíveis com a Transmissão Analógica em Banda Estreita. 

Na tabela 4.3 é mostrada uma comparação entre as duas formas de 
transmissão, quanto ao tempo de transmissão para vários tamanhos de pacotes 
de dados (média de 3 transmissões até 100 kBytes transmitidos e 1 transmissão 
com 1 MBytes transmitidos): 

Tempos para cada Forma de Transmissão 
(segundos) Característica 

Rádio Serial Analógico Rádio Digital 

Comparação 
(%) 

Taxa de Transmissão 4.800 bps 1 Mbps 21.833,333 
1 kByte transmitidos 2,35 0,0113 0,475 

10 kBytes transmitidos 26,1 0,119 0,455 
100 kBytes transmitidos 290 1,25 0,432 

1 MBytes transmitido 3.697 14,4 0,390 
Tabela 4.3 – Tempos Médios de Transmissão (em segundos), medidos em 05/03/2003 (analógico) e 

02/06/2006 (digital). 

Observa-se que o crescimento do tempo de transmissão com o aumento 
da quantidade de dados transmitidos é devida à ocorrência de mais erros para 
maiores pacotes. Este crescimento é maior na forma analógica que na forma 



 
 

Capítulo 4 – Implementação – 43 
_________________________________________________________________________ 

 

digital e que o tempo de transmissão digital é muito menor (< 0,5 %) do que a 
transmissão analógica, diminuindo com o aumento da quantidade de dados 
transmitidos. Os testes foram realizados em um dia de sol sem nuvens durante o 
horário do almoço (período com menor utilização dos Rádios Walk-Talk que 
podem interferir no Sistema de Rádio). 

A figura 4.9 mostra um exemplo das imagens simultâneas captadas pelas 6 
câmeras da Plataforma Petrolífera Offshore na Estação Onshore, utilizando-se 
apenas o Internet Explorer (Web Server embutido no servidor de imagem). O 
acesso é protegido por senha com níveis de acesso (administrador e usuário). 

 
FIGURA 4.9 – EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO DAS 6 CÂMERAS INSTALADAS (21/02/2006). 

Ainda não foram implementados todos os módulos planejados, mas já foi 
atingido o principal objetivo perseguido: redução do número de pessoas 
embarcadas para realizarem as Operações Offshore, aumentando a Segurança 
Operacional. 

4.6. CONCLUSÕES 
Com os atuais avanços tecnológicos nas Áreas de Telecomunicações, 

Redes e Automação Industrial apresentados neste capítulo, torna-se possível o 
aumento da Segurança Operacional devido à menor necessidade de 
deslocamento ou embarque nas Plataformas Petrolíferas Offshore, apenas com a 
utilização dos novos recursos que estão disponíveis pelos fornecedores 
especializados. Também é possível a realização de significativas Melhorias 
Operacionais nas Plataformas Petrolíferas Offshore, como a utilização do 
Telefone VoIP e acesso à Rede Ethernet. 

A pesquisa da solução apresentada por esta dissertação foi realizada por 
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consultas pela internet, por e-mail e em contatos telefônicos com os fornecedores 
dos módulos utilizados. 

Um Canal Digital de 1 Mbps é, teoricamente, mais de 200 vezes mais 
rápido do que um Canal Analógico de 4800 bps. Este desempenho aumenta, se 
for realizada a transmissão de maiores volumes de dados. Assim, este 
desempenho sustenta a aquisição de um Canal Digital de 1 Mbps, ainda mais por 
ele compartilhar vários tipos de sinais (Rede de Automação Industrial, Rede 
Corporativa, Som, Imagem, Telefonia, etc.). 

Para a realização das implementações não foi necessário um grande 
dispêndio financeiro comparado às melhorias conseguidas. Também não foi 
necessário um grande dispêndio humano, pois, praticamente, os equipamentos só 
necessitam ser instalados: eles são desenvolvidos para atividades específicas, 
necessitando de pouca configuração. 

O upgrade das CPUs dos CLPs do Sistema de Automação Industrial da 
Plataforma Petrolífera Offshore foi realizada apenas pela substituição das 
mesmas, sendo o aplicativo convertido do modelo de CPU com Rede RS485 para 
o modelo com Rede Ethernet, então descarregado nas novas CPUs e configurado 
o Endereço da Rede Ethernet, conforme mostrado nas figuras 4.4 e 4.5. 

A manutenção do Sistema Supervisório não foi complicada em virtude da 
experiência adquirida com a implantação de outros Sistemas Supervisórios para 
comunicação com CLPs em Rede Ethernet : sua utilização e configuração são 
padronizadas. 

A implementação do Canal de Dados Digitais de Longa Distância em 
Banda Larga e dos Telefones VoIP foi mais complicada em virtude das distâncias 
envolvidas e da necessidade de haver pessoas com conhecimento apurado em 
ambos os lados. 

A instalação dos Multiplexadores Multi-serviço (um na Plataforma 
Petrolífera Offshore e outra na Estação Onshore) foi simples devido à sua 
configuração ser extremamente dirigida. 

O Sistema de Visualização permite ampliação com a instalação de outros 
Servidores de Imagem com Câmeras ou Câmeras ligadas diretamente à Rede 
Ethernet. 

O suporte dos fornecedores também foi crucial para a melhor configuração 
e utilização dos equipamentos. 

A solução apresentada por esta dissertação tem total aplicação para 
Estações Onshore. 

Ela também permite seu crescimento, pois utiliza a Rede Ethernet como 
padrão de comunicação, sendo esta utilizada por quase todos os fornecedores. 

No próximo capítulo serão descritas as funcionalidades alcançadas e as 
que serão conseguidas com a implementação dos módulos faltantes. 
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Também serão descritas as dificuldades e preocupações inerentes à 
utilização dos equipamentos em um local com alto grau de salinidade e 
intempéries e as formas para proteger os equipamentos. 

Inclui, também, um resumo conclusivo das facilidades já conseguidas com 
a implementação dos módulos já instalados. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 
_______________________________________________________________________________ 

Os módulos anunciados por esta dissertação foram ou estão sendo 
adquiridos no decorrer do período de sua implementação. 

A implementação dos módulos ainda não instalados é relativamente 
simples: os novos equipamentos, que forem instalados na área externa da 
Plataforma Petrolífera Offshore, devem estar abrigados da atmosfera marítima 
(salinidade, altamente corrosiva) e das intempéries. Além disto, se a montagem 
for em área classificada (local onde há acúmulo de gases, o que leva a perigo de 
explosão), deverão ser instalados em painéis pressurizados por ar comprimido de 
instrumentação ou em caixa à prova de explosão. Estas preocupações são 
destinadas às novas câmeras, aos microfones, aos alto-falantes e aos pontos de 
acesso da Rede Ethernet Wireless. O consumo de energia dos mesmos é 
reduzidíssimo, mas deve ser levado em conta, caso a geração de energia seja 
alternativa (eólica ou solar). 

Com as melhorias já implementadas, foram disponibilizadas novas 
funcionalidades que não existiam (por exemplo, a Rede Ethernet) ou eram 
realizadas de forma precária (por exemplo, a comunicação). 

Qualquer pessoa de qualquer lugar da Rede Corporativa da PETROBRAS, 
com a utilização de softwares e privilégios de usuário, poderá monitorar os 
acontecimentos oriundos da Plataforma Petrolífera Offshore, com mostrado na 
figura 4.9, inclusive nos microcomputadores instalados na própria plataforma. 

É possível, utilizando um telefone VoIP, realizar comunicação telefônica 
para qualquer ramal de qualquer localidade da PETROBRAS, sem ruído, de 
forma privada e sem interrupções. Caso este ramal tenha privilégios para realizar 
ligações externas, também poderá fazê-lo. 

Com a existência da Rede Ethernet na Plataforma Petrolífera Offshore, as 
pessoas que porventura estiverem embarcadas, podem acessar a Rede 
Corporativa e Intranet para desenvolver suas atividades (correio, troca de 
informações, etc.), como também acessar a Rede Internet para momento de 
lazer, aperfeiçoamento e consultas. 

Caso haja necessidade de alteração de alguma configuração dos CLP’s do 
Sistema de Automação Industrial da Plataforma Petrolífera Offshore, não se torna 
necessário o deslocamento da pessoa até a Sala de Painéis de Automação onde 
estão instalados os CLP’s: deve-se apenas utilizar o software de configuração em 
um microcomputador ligado a Rede Ethernet (até mesmo em sua sala de 
trabalho) e executar a alteração. Como ainda não foi instalado o Firewall para 
proteger a Rede Ethernet de Automação Industrial da entrada indiscriminada, os 
CLPs estão configurados com senha de acesso e sua chave de modo de 
operação está constantemente em modo de execução, não permitindo alteração 
de sua programação sem a alteração da chave para modo de programação. 
Assim, quando o Firewall estiver instalado e operante, a chave poderá 
permanecer no modo remoto, permitindo a mudança para o modo de 
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programação e retorná-lo para o modo de execução remotamente. 

Com a utilização do Canal de Dados Digitais de Longa Distância em Banda 
Larga interligando a Plataforma Petrolífera Offshore à Estação Onshore, podem 
ser realizadas as mesmas atividades na Estação Onshore, semelhante a estar 
presente à Plataforma Petrolífera Offshore. 

Com o uso do Multiplexador Multi-serviço, são utilizados 2 Canais de 
Dados Digitais de Longa Distância em Banda Larga independentes e de forma 
balanceada (o tráfego é dividido igualmente pelos 2) e redundante (caso um canal 
caia, todo o tráfego é passado pelo outro). Sem o advento dos Multiplexadores 
Multi-serviço, seria necessário a utilização de 2 canais de transmissão para cada 
serviço (Supervisão e Controle, Corporativo,Telefonia, Som e Imagem), para que 
houvesse redundância. 

Ainda está faltando alguns módulos serem instalados. 

Com a implementação do servidor de som associado às novas câmeras, 
será possível conversar com as pessoas que estiverem na Plataforma Petrolífera 
Offshore sem a necessidade de utilização de rádio ou telefone. A saída de áudio 
do sistema de som será ligada ao Sistema de Intercomunicação da plataforma e 
serão distribuídos microfones nos mesmos locais das câmeras, sendo a seleção 
do microfone em uso, realizada por um sistema multiplexador digital. Isto agrega 
uma nova funcionalidade: possibilidade de procurar uma pessoa na plataforma, 
não estando presente na mesma. Ou seja, maior Segurança Operacional 
agregada. 

Com a presença, em breve, do Gravador de Som e Imagem na Estação 
Onshore, será possível gravar as imagens de todas as câmeras de forma 
cadenciada (1 imagem a cada 1 segundo, a princípio) e o som de um microfone. 
Caso haja necessidade de averiguar algum acontecimento, as imagens poderão 
ser revistas. 

Implementando a Rede Ethernet Wireless, são possibilitadas 2 novas 
funcionalidades: a utilização de Telefone VoIP Wireless e ter acesso à Rede 
Ethernet de qualquer ponto que haja cobertura pelos Pontos de Acesso Wireless. 

A primeira funcionalidade permite o operador de campo, ao invés de 
carregar um Rádio Walk-Talk para a Área Industrial, levar um Telefone VoIP 
Wireless à prova de explosão [4], que lhe permitirá falar de forma privada, sem 
ruído e sem interrupções, semelhante ao telefone convencional instalado na 
plataforma. 

A segunda funcionalidade permite o operador de campo levar um notebook 
ou PocketPC com características que permita o mesmo estar em Área 
Classificada, realizar a Supervisão e o Controle do Sistema de Automação 
Industrial no local, vendo o resultado de sua operação. Assim, ele torna-se mais 
ágil para realizar as suas atividades. 

A área de cobertura do sinal dos Pontos de Acesso Wireless possivelmente 
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ultrapassará os limites da Plataforma Petrolífera Offshore. Desta forma, os Pontos 
de Acesso que porventura estiverem nesta situação, e se for conveniente, serão 
desabilitados a partir do Sistema de Automação Industrial ou outra forma que 
melhor convier, quando não estiverem sendo utilizados. 

Para tornar a Rede Ethernet de Automação Industrial segura, será 
instalado um Firewall com o objetivo de filtrar os pacotes que podem chegar a ela. 
O Sistema de Automação Industrial não pode ser indiscriminadamente alterado 
sob pena de causar um grande incidente. Esta alteração só deve ser realizada 
pelo Sistema de Supervisão e Controle, que também deve ser protegido contra 
invasão. 

A solução apresentada é flexível para suportar novos módulos, como, por 
exemplo, câmeras com visão de infravermelho e ultravioleta para detecção de 
vazamento de petróleo no mar, ou transmitir novos sinais encapsulados em Rede 
Ethernet, como, por exemplo, medidores de corrosão ou detectores de areia 
misturada à produção. 

A aplicação da solução aqui apresentada não é restrita às Plataformas 
Petrolíferas Offshore, podendo ser utilizada também em qualquer lugar que 
necessita de funcionalidades semelhantes, como as Estações Onshore. 
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A.1. MULTIPLEXADOR MULTISERVIÇO 
A figura A.1 [16] é um resumo da arquitetura do Multiplexador Multi-serviço, 

retirado de seu datasheet [16]. 

 

FIGURA A.1 – RESUMO DA ARQUITETURA DO MULTIPLEXADOR MULTI-SERVIÇO. 

Este Multiplexador Multi-serviço é de grande versatilidade, como mostrado 
na figura A.1 [16]. Algumas de suas características estão descritas a seguir: 

• Permite a utilização de vários tipos de canal de comunicação (E1, T1, 
E2, V5.1, V5.2, R2 CAS,HDSL, Fibra Óptica, X.21, V.35, TDMoIP e 
Ethernet 10/100BaseT); 

• Podem ser utilizados módulos de entrada e saída digital; 

• Permite a utilização de módulos de baixa velocidade (X.50, X.58, 
V.24/RS-232); 

• Permite a utilização de módulos de alta velocidade (V.11, V.35, 
V.36/RS-449, RS-530, X.21, G.703 co-direcional); 
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• Permite a utilização de Rede Ethernet 10/100BaseT com a LAN sendo 
uma extensão da WAN e funcionando como Switch Nível 3 
(possibilidade de criação de VLAN’s); 

• Permite a utilização de Rede Digital ISDN/IDSL com interface 2B+D ou 
IJ; 

• Permite a utilização de canais de voz com interfaces E1, T1, FXS, FXO, 
E&M e PCM/ADPCM, com vários algoritmos de compressão, loop start, 
medição de pulsos e identificação de chamadas; 

• Permite a utilização de módulo de vídeo, com entrada para câmeras 
analógicas e controles de relês; 

• É totalmente gerenciável e configurável a partir de qualquer acesso 
digital. 

A.2. RÁDIO-ENLACE DIGITAL DE BANDA LARGA 
A figura A.2 [6] é um resumo das especificações do rádio-enlace digital 

utilizado, retirado de seu datasheet [6]. 

 

FIGURA A.2 – RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES DO RÁDIO-ENLACE DIGITAL. 

As principais características do Rádio-Enlace Digital são as seguintes: 

• Freqüências de transmissão e recepção sintetizadas, e selecionadas 
por software; 
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• Interface E1 padronizada pela ITU-T G.703 com 2 Mbps; 

• Correção de erros avançada. 

A.3. SERVIDOR DE IMAGEM 
A figura A.3 [24] é um resumo das especificações do servidor de imagem, 

retirado de seu datasheet [24]. 

 

FIGURA A.3 – RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIDOR DE IMAGEM. 

Suas principais características são as seguintes: 

• Suporta vários Protocolos de Rede (HTTP, TCP/IP, FTP, Telnet, ARP, 
RARP, PPP, PAP, CHAP, JAVA, DHCP, e-mail, etc.); 

• Tem algoritmo de compressão em tempo real para até 30 quadros por 
segundo em MJPEG e 5 níveis de qualidade da imagem; 

• Resolução de vídeo em vários tamanhos para padrão NTSC e PAL; 

• A configuração pode ser realizada pela porta serial ou Rede Ethernet 
(10/100BaseT auto-negociável); 

• A segurança é conseguida com níveis de acesso para os usuários, filtro 
de endereço de rede e criptografia de imagem; 
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• Pela Porta Serial é possível realizar o controle de PTZ (Pan/Tilt/Zoom) 
das câmeras; 

• Possui entrada para 6 câmeras; 

• Suporta a instalação do Voice Kit. 

A.4. SERVIDOR DE SOM 
A figura A.4 mostra como é interligado o servidor de som ao servidor de 

imagem [24]. 

 

FIGURA A.4 – INTERLIGAÇÃO DO VOICE KIT AO SERVIDOR DE IMAGEM. 

Suas principais características são as seguintes: 

• Possibilita a transmissão full-duplex de som associado à imagem 
MJPEG sobre TCP/IP; 

• Utiliza o padrão ITU-T G.723.1 com uma banda de 5 kbps. 

 




