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O monitoramento da posição em tempo real das plataformas de produção de petróleo marítimas, também 
conhecidas como UEPs (Unidades Estacionárias de Produção), tem uma importância fundamental quando se pensa no 
aumento da segurança operacional destas instalações e na proteção ao meio ambiente marinho. Este incremento na 
segurança deve-se ao fato de que o monitoramento permite uma rápida detecção da mudança na posição da plataforma e 
também se esta mudança é significativa para a continuidade da operação da mesma, ou seja, se este deslocamento pode 
ter provocado algum potencial dano ao sistema de ancoragem e/ou risers de produção, sendo possível planejar e 
executar preventivamente ações corretivas na unidade, evitando assim danos à mesma e/ou ao meio ambiente. 
Basicamente, o monitoramento geodésico da posição é realizado através de um sistema de posicionamento instalado na 
própria unidade marítima, que é composto por receptores DGNSS, sensores de aproamento, antenas e rádios UHF, 
computador e com a utilização de um software de posicionamento. O software que é utilizado nesse sistema de 
monitoramento foi desenvolvido pela própria equipe da Petrobras, que é chamado de PETRONAV. Este software 
permite que a unidade de produção consiga acompanhar, em tempo real, o seu deslocamento em relação ao ponto de 
projeto (ponto neutro ou de instalação), além da possibilidade de acompanhamento contínuo no escritório da Geodésia 
(com a utilização da intranet da Petrobras) dos deslocamentos de todas as unidades de produção onde os sistemas de 
monitoramento estão instalados, através de monitores de LED, independente da distância e/ou local que a plataforma 
esteja operando. Nos últimos anos a Petrobras vem aumentando significativamente suas atividades de exploração e 
produção de óleo e gás em águas ultraprofundas (chegando próximo dos 3.000 metros de profundidade abaixo da linha 
d’agua) aumentando o desafio no que se refere ao monitoramento destas unidades de produção. Com o intuito de 
aprimorar este monitoramento, foi desenvolvido um projeto de modelagem espacial dos sistemas de ancoragem e 
produção (risers), que estabelece os limites aceitáveis do passeio de cada UEP. O conjunto desses limites, tal como o 
próprio projeto, foi denominado de Diagrama de Offset (DOF). Basicamente, a funcionalidade do DOF está baseada em 
quatro polígonos de referência, sendo dois para o sistema de produção (risers) e dois para o sistema de ancoragem de 
cada unidade. O cálculo destes modelos matemáticos (polígonos) levam em consideração além das informações de 
posição (X,Y e Z) das linhas de ancoragem e dos risers situados na massa d’água, também as condições 
meteoceanográficas (predição) anuais e centenárias. Assim, sempre que uma UEP cruzar qualquer um desses limites 
(polígonos), o PETRONAV emite um alarme visual e sonoro, de modo que os técnicos embarcados possam tomar 
conhecimento desse deslocamento excessivo para elaborar uma avaliação quanto à integridade dos sistemas de 
ancoragem, além de verificar as condições ambientais (vento, corrente, onda, ...) e tomar as providências corretivas, 
caso seja necessário. Este sistema de monitoramento instalado na unidade também pode ter em sua composição outros 
sensores de movimento (sensor de atitude, necessário para a obtenção dos dados de roll, pitch e heave) que fornecem 
informações fundamentais para a realização dos voos operados no helideck. Para complementar, a US-SUB/GDS/PLG 
possui em seu escritório em Macaé, um grupo de suporte de posicionamento da geodésia, dedicado à verificação da 
operacionalidade dos sistemas de monitoramento geodésico instalados nas unidades. A gerência possui toda a 
infraestrutura necessária para visualizar simultaneamente, todos os computadores (consequentemente todo o sistema) 
instalados nas plataformas, além de solicitar manutenções preventivas e corretivas e de realizar as análises temporais da 
posição destas unidades (através de banco de dados com dados históricos) para auxiliar as demais gerências envolvidas 
e os ativos de produção da empresa na tomada de decisão quanto à segurança operacional das plataformas de produção. 


