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Preâmbulo 

• As informações disponibilizadas nesta apresentação 

poderão ser ajustadas à medida que as iniciativas de 

prospecção tecnológica dos itens afins avancem na 

PETROBRAS. 
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 Objetivos 

 Gestão do Espectro na PETROBRAS 
 Estrutura 

 Banco de Dados de Radiofrequências 

 Ferramenta de Predição de Propagação 

 Vigilância Estratégica 

 Aplicações de LTE 
 Onshore 

 Offshore 

 Legislação específica para o Pré-sal 
 Regulamentação com base nos mecanismos de propagação 

 Licença especial para blocos do espectro no Pré-sal 

 Conclusão 

Sumário 
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Apresentar: 

 Gestão do espectro radioelétrico na PETROBRAS. 

 Aplicações pretendidas em um futuro próximo. 

 Propostas de flexibilização na utilização do espectro. 

 

Objetivos 
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Gestão do Espectro na PETROBRAS 

 Estrutura 

 Banco de Dados de Radiofrequências 

 Ferramenta de Predição de Propagação 

 Vigilância Estratégica 
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Consultas sobre 

regulamentação  

Consultas sobre Serviços 

& Faixas de Frequências 

Licenciamento de EPTA e 

obtenção de CHT 

Elaboração de Planos de 

Frequências 

Estudos de compatibilidade 

eletromagnética 

Regularizações especiais 

Solicitante REG/CAE 
Administração de Espectro 

REG 
Licenciamento 

Obtenção de Certificados 

de Aprovação de Projetos 

Gestão do Espectro na PETROBRAS (Cont.) 
 

 Estrutura 
 Cinco Engenheiros especializados 

 Um Consultor Técnico 

 Apoio Matricial das Áreas Geográficas da Companhia 

  CAE - Coordenação de Administração do Espectro 

 EPTA - Estações Prestadoras de Serviços de 

Telecomunicações e Tráfego Aéreo 

 CHT - Certificado de Habilitação Técnica 
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Gestão do Espectro na PETROBRAS (Cont.) 

 
 

 Banco de Dados de Radiofrequências 

 

  Otimização da gestão das radiofrequências. 

Banco de dados que concentra todas as 

informações das estações licenciadas pela 

Petrobras junto aos Órgãos Reguladores. 
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8 

BDRP 

Banco de Dados de Radiofrequências da 

PETROBRAS 
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Gestão do Espectro na PETROBRAS (Cont.) 

 
 

 Banco de Dados de Radiofrequências 

 

  Facilidades do Banco de Dados de Radiofrequências 

da PETROBRAS - BDRP 

 Controle fino e atualizado da rede. 

  Permite estudos detalhados de compatibilidade 

eletromagnética.  

 Mapeamento georreferenciado das estações. 

  Contribuições consistentes nas consultas públicas: 

Rápido levantamento dos impactos na rede da 

Petrobras, permitindo defender os interesses da 

empresa junto ao órgão regulador. 
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Gestão do Espectro na PETROBRAS (Cont.) 

 

Ferramenta de Predição de Propagação 

 Implantada em conjunto com o Banco de Dados – 

BDRP. 

 Ferramenta de Predição desenvolvida com diversas 

customizações e utilizando os modelos das 

Recomendações da UIT (incluindo as atualizações). 

 Aprimoramento dos estudos de compatibilidade 

eletromagnética na escolha das radiofrequências para 

os radioenlaces, levando em consideração os sistemas 

internos e de terceiros. 
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12 



2º Seminário de Gestão do Espectro – 17 e 18 de setembro de 2015 

                        13 

Gestão do Espectro na PETROBRAS (Cont.) 
 

Vigilância estratégica 

 Adequação constante da rede conforme as 

alterações no Marco Regulatório. 
 

 Identificar antecipadamente os impactos a serem 

causados por nova regulamentação que afete a 

utilização de faixas do espectro. 
 

 Participação nas CBCs da ANATEL e nos SGs da 

UIT relativos à Administração do Espectro & 

Propagação.  

 Coordenação do Grupo Ad Hoc Propagação. 
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Utilização do LTE 

 Perspectiva de uso pela PETROBRAS em ambientes onshore 

como offshore.  
 

  ONSHORE: Existe a necessidade de disponibilizar uma 

maior banda para a estrutura existente de poços terrestres, 

que se limitam hoje a baixas taxas específicas para 

sistemas de automação.   

  Por se tratarem de unidades remotas, eventualmente não 

assistidas, existe o requisito de inclusão de novos serviços 

demandantes de banda, como o transporte de vídeo. A 

tecnologia LTE pode ser utilizada como rede de acesso em 

uma topologia ponto-multiponto. 
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Utilização do LTE ONSHORE (Cont.) 
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Utilização do LTE OFFSHORE (Cont.) 

 OFFSHORE: No contexto a curto prazo existe a necessidade 

de melhor atendimento a plataformas com restrições de banda 

disponível, e integração das mesmas com sondas e embarcações 

de apoio. 

 A tecnologia LTE pode ser utilizada como rede de acesso em 

uma topologia ponto-multiponto. Em um cenário de médio prazo, 

pode-se considerar o uso da tecnologia para cobertura de sinal na 

própria plataforma em questão, unificando o atendimento e 

diminuindo o número de sistemas instalados. 
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Utilização do LTE OFFSHORE (Cont.) 
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Legislação específica para o Pré-sal 

 
Regulamentação com base nos mecanismos de propagação 

 Devido as distâncias envolvidas as emissões geradas no 

território (mesmo que no litoral) não chegam com níveis 

relevantes na área offshore de exploração de óleo e gás (Pré-

sal). A recíproca é verdadeira. 

 

• New modus operandi to telecommunication regulation based on propagation mechanism for offshore systems 

• http://www.canavitsas.com.br/artigos/Artigo_Canavitsas_SilvaMelo.pdf 
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Desse modo, estima-se que algumas faixas de frequências, 

mesmo que destinadas para serviços distintos do SLP, 

poderiam ser reutilizadas sem prejuízo operacional ou 

financeiro. 

Legislação específica para o Pré-sal (Cont.) 

 
Regulamentação com base nos mecanismos de propagação 
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Legislação específica para o Pré-sal (Cont.) 

 
Regulamentação com base nos mecanismos de propagação 
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Legislação específica para o Pré-sal (Cont.) 

 
Regulamentação com base nos mecanismos de propagação 

Portanto, com base nos mecanismos de propagação é 

possível liberar o reuso seguro de determinadas faixas de 

frequências, com as devidas distâncias da costa, obtendo-se 

maior eficiência de uso do espectro, conforme tabela abaixo. 
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Legislação específica para o Pré-sal (Cont.) 

 
Licença especial para blocos do espectro no Pré-sal 

 Ainda com base nos mecanismos de propagação e nas 

especificidades da área do Pré-sal, sugere-se um estudo para 

que o uso blocos de faixas de frequências fossem 

regulamentados com apenas uma licença, independente do 

serviço ou aplicação, ficando na gestão do usuário.  
350 km 
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Resumo 

 Gestão do espectro radioelétrico na PETROBRAS. 

Valorização do recurso espectro radioelétrico. 

  Uso eficiente, seguro e econômico. 

 Aplicações pretendidas em um futuro próximo. 

 LTE Onshore & Offshore. 

 Propostas de flexibilização na utilização do espectro. 

Reuso de faixas do espectro em regiões Offshore. 

 Licença de blocos do espectro para a área do Pré-sal. 
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 A apresentação demonstra a gestão do espectro na 

PETROBRAS, que busca a excelência no atendimento 

às regulamentações, visando manter seus sistemas 

com total aderência às normas em vigor. 

 Há interesse na utilização do LTE. 

 Identifica-se uma oportunidade de modernização da 

legislação referente ao uso do espectro no Pré-sal.  

 

Conclusão 
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