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RESUMO 

 

Na indústria do petróleo são comumente empregados oleodutos e gasodutos para 

executar o transporte dos fluidos de produção a grandes distancias. As 

manutenções desses dutos passam pela análise de diversas ferramentas, dentre as 

mais empregadas atualmente destaca-se as células de inspeção de duto, 

popularmente conhecida como PIG. Dentre as variantes existentes no mercado, o 

chamado PIG instrumentado possui relevância significativa, visto que através dos 

inúmeros sensores existentes nele, o equipamento pode detectar falhas ou 

potenciais de falha ao longo da linha inspecionada. Apesar de sua versatilidade, o 

PIG instrumentado sofre com variações de velocidade, o que prejudica a leitura dos 

sensores embutidos nele. Como o PIG desloca-se em função da velocidade do fluido 

de produção, uma forma de controlar a velocidade dele é controlar a vazão deste 

fluido, através do controle da pressão, reduzindo a velocidade de escoamento do 

fluxo produzido, resultando na redução da produção total do fluido nos próprios 

dutos ou com o emprego de um elemento restritivo (válvula) instalado nele. A 

característica da razão vazão/perda de pressão de elementos restritivos do tipo 

orifício é normalmente deduzida da equação ideal de energia (equação de Bernoulli) 

e, em seguida, corrigida para as perdas, normalmente por meio de testes 

experimentais. Assim, com o objetivo de controlar a vazão de um fluido que passa 

pelo PIG, foi desenvolvido uma válvula com obturador acionado por meio de 

solenóide. Esta configuração permite uma maior facilidade de controle e 

estabilização do ajuste de vazão, com consequente resposta na quedas de pressão 

entre à montante e à jusante da restrição. Para definição de coeficientes de vazão, 

foi montada uma bancada para realização de ensaios, composta por um duto de 

quatro polegadas de diâmetro interno, uma conjunto de obturadores dispostos em 

arranjo em uma placa e medidores de pressão para verificação de quedas de 

pressão no ensaio. A linha foi pressurizada e com base nas coletas de queda de 

pressão foi possível traçar uma curva que caracterize o coeficiente de vazão do 

protótipo da válvula de controle e simular em bancada o funcionamento dela, 

resultando em reduções de velocidade do PIG em aproximadamente 68%. 



ABSTRACT  

 

In the Oil industry, oil and gas pipelines are commonly utilized to perform the 

transportation of production fluids to longer distances. The maintenance of the 

pipelines passes through the analysis of several tools, in which the most currently 

used are the pipelines inspection cells, popularly knowing as PIG. Among the 

variants existing in the market, the instrumented PIG has a significant relevance; 

acknowledging that through the numerous sensors existing in the equipment, it can 

detect faults or potential failure along the inspected line. Despite its versatility, the 

instrumented PIG suffers from speed variations, impairing the reading of sensors 

embedded in it. Considering that PIG moves depending on the speed of the 

production fluid, a way to control his speed is to control the flow of the fluid through 

the pressure control, reducing the flow rate of the produced flow, resulting in 

reduction of overall production the fluid in the ducts own or with the use of a 

restrictive element (valve) installed on it. The characteristic of the flow rate/pressure 

drop from restrictive elements of the orifice plate is deducted usually from the ideal 

energy equation (Bernoulli’s equation) and later, the losses are corrected normally 

through experimental tests. Thus, with the objective of controlling the fluids flow 

passing through the PIG, a valve shutter actuated by solenoid has been developed. 

This configuration allows an ease control and stabilization of the flow adjustment, 

with a consequent response in the pressure drops between upstream and 

downstream of the restriction. It was assembled a test bench for better definition of 

flow coefficients; composed by a duct with intern diameter of four inches, one set of 

shutters arranged in a plate and pressure gauges for checking the pressure drop in 

the test. The line was pressurized and based on the pressure drop it was possible to 

draw a curve able to characterize the flow coefficient of the control valve prototype 

and simulate in mockup the functioning, resulting in PIG speed reduction of 

approximately 68%. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento de novas tecnologias na indústria de petróleo e gás são 

essenciais para diminuir os onerosos custos de manutenção dos equipamentos 

utilizados nas mais diversas operações encontradas nesta indústria. Além disso, 

pode-se melhorar as condições de aplicação destes equipamentos empregando 

novas tecnologias. Para Mokhatab (2014, p.27) "O transporte é um aspecto 

essencial no negócio de gás, uma vez que as reservas de gás costumam estar bem 

distantes dos principais mercados". Duto é a designação da ligação de tubos 

destinados ao transporte de petróleo, seus derivados ou gás natural. Eles são 

classificados em oleodutos, quando transportam líquidos, ou seja, petróleo e seus 

derivados e em gasodutos quando transportam gases. Os oleodutos que 

transportam derivados de petróleo e álcool também são chamados de polidutos 

(ANP, 2008). 

Dutos de transporte de petróleo e gás que entrem em colapso durante a 

operação geram conseqüências potencialmente graves. Para diminuir a 

probabilidade de ocorrência destas falhas, são inspecionados em operação 

periodicamente com as técnicas aplicáveis a cada tipo de duto. Dentre as 

possibilidades existentes para executar este tipo de inspeção, a que merece 

destaque é o PIG (Pipeline Inspection Gauge). A sigla PIG, no Brasil, faz referencia 

a porco (tradução livre de pig, em inglês), justificado pelo acúmulo de sujeira e 

barulho característico quando o equipamento é utilizado. Estas ferramentas 

percorrem internamente os dutos, realizando e registrando medições que permitem 

obter uma avaliação quanto a existência de corrosão, trincas, defeitos de fabricação, 

deformações, entre outras anomalias, com desempenho que varia de acordo com a 

tecnologia empregada. 

No caso dos PIGs, que é utilizado na desobstrução de dutos suscetíveis à 

ação de depósitos orgânicos e, como citado anteriormente, na inspeção da 

integridade física dos dutos, é importante estabelecer as condições de 

funcionamento no interior da tubulação para que este não ocasione interrupção na 

produção em função dos problemas advindos do seu deslocamento. A eficiência e 

segurança de uma operação com PIG demandam que diversos parâmetros 

operacionais, tais como pressões máximas e mínimas no duto e velocidade de 
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movimentação do PIG sejam bem avaliados durante a etapa de planejamento e 

mantidos dentro de determinados limites durante o acompanhamento da operação. 

Devido ao grande risco acoplado à operação de inspeção de dutos através 

da passagem de PIG, este procedimento tornou-se um trabalho cauteloso para as 

empresas de produção de petróleo e gás. Segundo Silva et al. (2012) "Várias 

tecnologias para tentar controlar a velocidade do PIG em tubulações estão em 

estudo, uma vez que ao desenvolver altas velocidades (cerca de 20m/s) podem 

causar acidentes fatais". Todos os PIGs são mais eficazes quando operam a 

velocidades constantes, e são totalmente ineficazes para operações em alta 

velocidade. Segundo Nguyen et al.(2001), operações rotineiras de PIG, como 

inspeção, limpeza e remoção de líquido em gasoduto são feitas normalmente com 

velocidade igual a do fluido de produção. Esta velocidade é normalmente de um a 

cinco metros por segundo para dutos e sete metros por segundo para gasodutos. A 

faixa de velocidade ideal para PIGs instrumentados é mais restrita, porque para a 

aquisição de dados precisos a velocidade da ferramenta não pode exceder o seu 

limite. Intervalos entre meio metro por segundo até quatro metros por segundo são 

recomendados para ferramentas de inspeção de corrosão, e ligeiramente maior para 

ferramentas de inspeção de espessura. Daí a importância da estimativa e controle 

da velocidade do PIG durante o procedimento de inspeção, também conhecido 

como PIG tracker ou corrida de PIG. 

Tem-se atualmente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), no Laboratório de Avaliação e Medição em Petróleo (LAMP), um grupo que 

atua em pesquisas sobre controle de velocidade de PIG. Uma das pesquisas 

desenvolvidas atualmente está sendo fomentada pela bancada de ensaios 

construída para idealização deste trabalho. A bancada permitiu simular condições de 

perda de carga no PIG em movimento, utilizando o sistema de controle de 

velocidade proposto.  

O presente trabalho tem como objetivo propor um sistema de controle de 

velocidade para PIGs instrumentados, empregando uma válvula bypass acionada 

eletronicamente para controlar as pressões a montante e a jusante do equipamento, 

permitindo que o mesmo opere em velocidades pré-estabelecidas. Foi construído 

uma bancada para ensaios e um protótipo da válvula, para que seu comportamento 

fosse estudado, e assim ter a sua funcionalidade comprovada. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será apresentado toda a fundamentação teórica acerca das 

células de inspeção de dutos, os PIGs. Serão mostrados os tipos de PIG, dando 

ênfase ao PIG instrumentado, depois passando-se pelas formas de controlar a 

velocidade do equipamento. Posteriormente uma apresentação das válvulas de 

controle do tipo bypass e os atuadores comumente existentes, assim como o 

consumo de energia para o uso desses atuadores. Por fim, tem-se os cálculos para 

obtenção do coeficiente de vazão para uma válvula de controle e o Estado da Arte. 

 

2.1 Aspectos e Fundamentos teóricos 

 

A história de operação dos PIGs é bastante interessante e contém 

informações duvidosas. A primeira atividade registrada com PIG aconteceu por volta 

do ano de 1870 (DIAZ 2008). Após transportar petróleo por um ou dois anos, a 

vazão das linhas começava a decrescer e a pressão nas bombas a aumentar, 

indicando que depósitos estariam se formando na parede dos dutos (DIAZ 2008). 

Muitos artifícios foram testados para remover a parafina, mas por um longo tempo 

eles não surtiram efeito. Surgiu a ideia de se bombear algo por dentro do duto, como 

um feixe de trapos, e o resultado foi positivo. Posteriormente, os trapos foram 

trocados por couro (SOUZA, 2003). 

Um outro evento com a utilização de PIG ocorreu em 1904, em que uma 

bola de borracha foi lançada numa linha de 4 polegadas para verificar se um 

deslocamento de uma rocha, ocorrido durante a construção do duto, teria causado 

alguma restrição em sua vazão (SOUZA, 2003). 

A origem do termo PIG nunca foi satisfatoriamente explicada. A versão mais 

aceita é de que o som produzido pelos antigos PIGs quando viajavam pelo duto e a 

sua aparência quando da sua retirada se assemelhavam de várias formas aos 

porcos dentro de um chiqueiro (SOUZA, 2003). 

A sigla PIG, iniciais de Pipeline Inspection Gauge, é aceita para designação 

de equipamentos que se deslocam dentro de dutos, propulsionados pela vazão do 

fluido de produção. Souza (2003) destaca que os PIGs podem ser classificados em 
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duas categorias: Utility PIGs e Smart PIGs. Os Utility PIGs realizam funções mais 

básicas da manutenção, desde separação de produtos, remoção de água, limpeza e 

até mesmo desamassamento do duto. Já os Smart PIGs, também conhecidos como 

PIG inteligente ou PIG instrumentado, atuam como verdadeiros inspetores das 

condições atuais dos dutos analisados. Eles conseguem informar precisamente o 

tipo, a extensão e a localização dos defeitos. Para isso, utilizam-se de técnicas como 

fuga de fluxo magnético MFL (Magnetic Flux Leakege), Ultra-som e Correntes de 

Eddy. Segundo Souza (2003), atualmente existem mais de 350 tipos de PIGs 

projetados para atender os mais diversos intuitos de empresas operadoras de dutos. 

Alguns fatores influenciam as medições dos PIGs instrumentados, como o 

tipo de fluido de trabalho e principalmente a velocidade de deslocamento do 

equipamento. O efeito de "parada-partida", produzido pela queda de pressão ou 

mossas na linha é altamente indesejado para o PIG tracker, também conhecido 

como corrida de PIG. No entanto, para Lima et al. (2014), dos comportamentos 

apresentados pelo PIG durante sua corrida, o mais perigoso para a atividade é o 

fenômeno chamado de tiro. Na ocorrência de uma obstrução presente no duto 

causada por sujeira, o PIG tem seu deslocamento impedido e sua pressão a 

montante aumenta até que seja suficiente para vencer o obstáculo (figura 2.1). Lima 

et al. (2014) ressalta que nesse momento, no qual o PIG volta a se deslocar, ocorre 

um aumento súbito em sua velocidade, até valores bem acima do desejado para seu 

correto funcionamento. Esse pico de velocidade é o que caracteriza o tiro (LIMA et 

al. 2014). 

Figura 2.1 – PIG tentando vencer obstáculos. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

Empregando a válvula apresentada neste trabalho, o PIG poderá conter 

esse abrupto ganho de velocidade, já que a válvula proposta, conforme esboçado na 

figura 2.2, irá regular os níveis de pressão a montante e a jusante do PIG. 
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Figura 2.2 – Representação da válvula bypass. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

 

2.1.1 Tipos de PIGs 

 

Os PIGs são divididos em tipos, classificados de acordo com a atividade fim 

para qual são empregados. Existem os chamados Utility PIGs, subdivididos em duas 

categorias: Cleaning PIGs e Sealing PIGs. Os Primeiros, como o próprio nome 

sugere, são responsáveis por efetuar a limpeza das tubulações de transporte de 

petróleo e seus derivados. Diaz (2008) afirma: PIGs de limpeza realizam função de 

limpeza, separação de produtos, remoção de água e desamassamento dos dutos. 

Os PIGs de limpeza executam a sua corrida de maneira antecedente aos PIGs 

instrumentados. Antes das inspeções, as tubulações passam por várias etapas de 

preparação nas quais os PIGs de limpeza são introduzidos e lançados no interior 

dos dutos removendo parafinas, incrustações e possíveis objetos metálicos 

(FRANZOI et al. 2001). A figura 2.3 expõe um tipo de PIG de limpeza:  
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Figura 2.3 – PIG de limpeza. 

 

Fonte: SMARTPIGS (2015). 

 

Já os Sealing PIGs são responsáveis por vedar a tubulação durante a sua 

corrida, varrendo líquidos ou permitindo uma interface entre dois fluidos diferentes 

dentro do duto. Na figura 2.4 tem-se um exemplo de Sealing PIGs: 

 

Figura 2.4 – Sealing PIG. 

 

Fonte: GREENE´S (2015). 

 

Ainda nos Utility PIGs, existe uma classificação quanto a forma geométrica. 

Os Mandrel PIGs possuem um tubo ou mandril como órgão central, podendo ter 

vários elementos montados sobre o mandril, visando atender a aplicação específica 

de cada um deles. A figura 2.5 exibe modelos de Mandrel PIGs. 
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Figura 2.5 – Três tipos de Mandrel PIGs. 

 

Fonte: ENGINEERING (2015). 

 

Os Foam PIGs são moldados de espuma de poliuretano, com várias 

configurações de tiras de poliuretano sólido ou materiais abrasivos 

permanentemente ligados a eles. A figura 2.6 demonstra alguns Foam PIGs, que 

são basicamente empregados como ferramentas de limpeza. 

 

Figura 2.6 – Alguns exemplos de Foam PIGs. 

 

Fonte: ENGINEERING (2015). 

 

Ainda no grupo de dos PIGs de limpeza, existem os Super Cast PIG, que 

contam com um aumento sutil de dureza do poliuretano, sendo construído em corpo 

único e possuindo uma durabilidade cerca de dez vezes maior que os Foam PIGs. 

Os tipos básicos de Super Cast PIGs podem ser vistos na figura 2.7: 
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Figura 2.7 – PIGs de poliuretano de corpo sólido. 

 

Fonte: ENGINEERING (2015). 

 

Os PIGs em formato de esferas são conhecidos como Spherical PIGs ou 

somente Spheres. São construídos em uma única peça de poliuretano e são inflados 

com glicol e/ou água. A principal característica desse tipo de PIG encontra-se no 

desgaste, que é uniforme, resultado da geometria esférica, conforme pode ser 

observado na figura 2.8: 

 

Figura 2.8 – Spherical PIGs. 

 

Fonte: ENGINEERING (2015). 

 

Alguns PIGs são classificados como Specialty PIG, ou Plug, empregados 

para isolar seções de uma tubulação pressurizadas enquanto que alguns trabalhos 

de reparo são realizados. A figura 2.9 abaixo apresenta um Plug PIG: 
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Figura 2.9: PIG para isolamento - Plug PIG. 

 

Fonte: INPIPE (2015). 

 

Os plugs são projetados para suportar pressões de até 200 Bar. De maneira 

objetiva, pode-se dizer que eles servem para grampear as tubulações para em 

seguida serem feitas execuções de reparos nos dutos sem ter a necessidade de 

reduzir a pressão da tubulação ou de fazer sangramentos de toda malha duto-viária. 

Os PIGs também são agrupados como Smart PIGs, PIG instrumentado ou 

inteligente. O próximo sub-capítulo será utilizado para descrever exclusivamente 

este tipo de PIG. 

  

2.1.2 PIG instrumentado 

 

Os PIGs instrumentados, ou ILI Inline Inpections Tools, fornecem as 

informações das condições dos dutos, extensão e localização dos defeitos das 

tubulações, com ajuda de equipamentos de inspeção embarcados nos PIGs (DIAZ, 

2008). São capazes de detectar e determinar as dimensões de pequenos defeitos, 

informando também a sua localização (MAZZINI, 2009). As ferramentas de inspeção 

em linha são ferramentas que reúnem os dados, que depois são analisados pelos 

engenheiros e técnicos com o intuito de determinar e apresentar um relatório sobre o 

estado da linha. A inspeção é comumente baseada em técnicas de MFL (Magnetic 

Flux Leakage), Fuga de Fluxo Magnético, e UT (Ultrasonic detection Tool) 

Ferramenta de detecção por ultra-som (DIAZ, 2008). Uma representação 

esquemática de PIG instrumentado com único módulo pode ser vista na figura 2.10. 
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A alma é apoiada por dois suportes de borracha. Ela armazena os circuitos 

eletrônicos e as baterias do PIG. Os suportes de borracha mantém a cápsula 

centralizada na tubulação (MAZZINI, 2009).  

 

Figura 2.10 – Esquema de PIG instrumentando dentro de duto. 

 

Fonte: MAZZINI (2009) 

 

Em algumas aplicações, pode-se ter vários módulos básicos do ILI. Esses 

módulos são articulados, permitindo ao equipamento executar o tracker sem risco de 

danos ao duto e a ele mesmo. A figura 2.11 traz um PIG instrumentado com dois 

módulos básicos: 

 

Figura 2.11 – PIG instrumentado com dois módulos básicos. 

 

Fonte: DIAZ (2008) 

 

Utilizar vários módulos básicos do Smart PIG apresenta vantagens 

substanciais, já que com um maior número de módulos tem-se mais espaço para 
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arranjar os diversos elementos comumente embarcados no equipamento, como 

baterias, sensores e eletrônica. As baterias oferecem autonomia para que o PIG 

instrumentado mantenha a eletrônica e os sensores funcionando durante todo o 

percurso inspecionado. Os sensores, em conjunto com a eletrônica, são os 

responsáveis por coletar as informações tais como falhas ou descontinuidades. 

Esses três elementos devem ser bem encapsulados, para evitar danos ao entrar em 

contato com o fluido de produção ou outros detritos que por ventura poderão surgir 

na malha dutoviária. 

Há duas categorias de PIGs instrumentados, que são: PIG geométrico (Fig. 

2.12(a)) e PIG de corrosão (Fig. 2.12(b)). O primeiro é uma ferramenta 

instrumentada de múltiplos sensores, apto a localizar e quantificar ovalizações, 

reduções de diâmetro e curvaturas (LIMA, 2014). Executam as operações em dutos 

com diâmetros de 3 a 42 polegadas (PIPEWAY, 2014). Já o segundo, é uma 

ferramenta instrumentada de alta resolução, com grande capacidade de registro de 

dados capaz de localizar, quantificar e discriminar perdas de espessura (interna e 

externa) da parede do duto, através da técnica MFL (LIMA, 2014). Podem entrar em 

serviço em tubulações com diâmetros de 6 até 24 polegadas (PIPEWAY, 2014). 

 

Figura 2.12 – Exemplos de PIGs instrumentados.    

 

Fonte: LIMA (2014). 

 
Na técnica MFL, a medida que a ferramenta se desloca são aplicados fluxos 

de campos magnéticos transversais ou longitudinais nas paredes dos dutos até 

atingir a saturação magnética (LIMA, 2014). A figura 2.13 apresenta o campo 

magnético uniforme percorrendo paralelamente um duto sem falhas (LIMA, 2014). 
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Em caso de redução de espessura de parede ocorrerá uma fuga do campo 

magnético, sendo esta informação guardada nos registros de dados do PIG.  

 

Figura 2.13 – Campo magnético uniforme passando pelo duto. 

 
Fonte: LIMA (2014). 

 
Na figura 2.14 observa-se um exemplo de fuga de campo magnético, 

evidenciado pela falta de paralelismo das linhas amarelas. 

 

Figura 2.14 – Fuga de fluxo magnético decorrente de mudança de espessura no duto. 

 

Fonte: SOPETROIL (2014) 

 

Existem diversos tipos de PIG instrumentados, no qual cada um 

desempenha uma função determinada, sendo necessário selecionar o tipo de 

acordo com o diagnóstico que se procura (BUENO, 2007). Essa pluralidade de PIGs 

é apresentada na tabela 2.1 abaixo: 
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Tabela 2.1 - Tecnologias de PIG instrumentando e suas respectivas capacidades de 

detecção. 

 

 

2.1.3 Controle de velocidade em PIGs 

 

Como citado anteriormente, os PIGs podem ser configurados para terem 

dois ou mais módulos ligados entre si. Na situação de módulos separados, é 

importante observar (figura 2.15) a existência de uma passagem no módulo traseiro 

que permita que o fluxo de gás (gas flow) chegue até o módulo dianteiro (ou cabeça) 

(LIMA, 2014). 

 

Figura 2.15 – PIG instrumentando em módulos. 

 

Fonte: LIMA (2014). 

 

No módulo dianteiro pode ser instalado uma válvula reguladora de fluxo. 

Como o PIG tem sua velocidade em função da velocidade do fluido de produção, 
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com esse recurso torna-se possível o controle da velocidade do equipamento. Com 

os problemas de redução de acuracidade dos sensores do PIG instrumentado 

relacionados ao aumento da velocidade em relação a velocidade do fluxo, (Yardi 

2004) sugere a redução da velocidade de escoamento do fluxo produzido, 

resultando na redução da produção total do fluido nos próprios dutos. Desta forma, a 

velocidade do PIG, que ainda sim seria próxima da velocidade do fluxo, seria 

reduzida e os dados obtidos na sua corrida apresentariam resultados mais 

confiáveis. 

Apesar de funcionar bem, este método reduz a taxa de volume transportado 

por unidade de tempo, inviabilizando a sua aplicação na maioria dos casos. Somado 

a isso tem-se a ausência da capacidade de prevenir o fenômeno descrito como 

"tiro", que ocorre quando o PIG emperra no duto e sua pressão a montante precisa 

ser aumenta para que ele vença o obstáculo, atingindo velocidades impraticáveis 

para a correta leitura dos sensores. Sendo assim, muitas pesquisas foram 

direcionadas para o desenvolvimento de válvulas de controle de fluxo instaladas no 

módulo dianteiro (cabeça) do PIG. 

 

2.1.4 Tipos de controle com válvulas bypass 

 

Dentre os meios existentes para controle de velocidade de PIG, tem-se os 

do tipo mecânicos e eletrônico, muitas vezes empregando-se combinações dos dois 

métodos para atingir o efeito desejado. A seguir são apresentadas algumas 

propostas desenvolvidas ao longo da evolução da utilização do PIG como 

ferramenta de manutenção preditiva de dutos. 

A proposta de Campbell (1993), inscrita na patente US Nº 5208936, 

apresentava um sistema com duas placas com aberturas circulares (Figura 2.16(a) e 

Figura 2.16(b)). Todo o sistema permanecia selado a passagem de fluxo, obrigando 

o fluido a passar pelas aberturas circulares. Uma das placas podia girar em relação 

a outra, variando assim a área de obturação. A rotação da placa seria feita por um 

motor de passo, que receberia sinais de um circuito elétrico que continha 

informações de velocidade instantânea e desejada do PIG. A variação da área de 

obturação corrigiria a velocidade do ILI. 
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Figura 2.16 – Invento proposto por Campbell e placas com orifícios. 

 

Fonte: PATENTIMAGENS (2015). 

 

Já a proposta de Smith et al. (1998), depositada na patente US Nº 6098231, 

trazia uma válvula de manga com atuador hidráulico, controlando a passagem de 

fluxo por aberturas anelares, conforme figura 2.17. A válvula seria composta por um 

escudo cilíndrico oco aberto em uma extremidade e fechado na outra com portas de 

saída localizados perifericamente. O atuador hidráulico empurraria a manga para 

fora, de modo que as aberturas de saída seriam expostas, permitindo que o fluido 

passasse através dessas aberturas. Uma variedade intermediária de vazão poderia 

ser conseguida controlando o atuador entre as duas posições extremas. Assim, 

controlando o fluxo, a velocidade de PIG poderia ser regulada. O sistema proposto 

usaria a provisão de energia já existente no conjunto de baterias de um dos módulos 

do PIG. 

 

Figura 2.17 – Proposta de válvula bypass de Smith. 

 

Fonte: PATENTIMAGENS (2015). 
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Outra patente, a US Nº 4769598, Krieg et al. (1986) sugere o uso de dois 

módulos cilíndricos ocos, ambos cerca de metade do tamanho do diâmetro do duto e 

acoplados em conjunto, como apresentado na figura 2.18 abaixo:  

 

Figura 2.18 – Proposta de controle de velocidade de PIG de Krieg et al. 

 

Fonte: PATENTIMAGENS (2015). 

 

Os módulos seriam suportados por roletes montados no lado de fora e a 

passagem anelar entre os cilindros e o duto seria selada por meio de discos de 

selagem. Desta forma, os fluidos na tubulação atravessam apenas os módulos ocos. 

Dois discos perfurados rotativos seriam montados na primeira estrutura móvel e de 

acordo com a forma que eles estivessem alinhados determina-se a área de 

passagem de fluxo. A figura 2.19 traz um desenho dos discos idealizados.  

 

Figura 2.19 – Geometria dos discos propostos por Krieg et al. 

 

Fonte: PATENTIMAGENS (2015). 
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Yardi (2004) lançou algumas propostas para controle de velocidade de PIGs. 

Na primeira idealização, buscando simplicidade e baixo custo, ele pensou em não 

usar qualquer tipo de sensores ou atuadores no PIG, elementos estes que tornariam 

o controle de velocidade mais caro. Assim, o objetivo era utilizar a energia do fluxo 

para acionar todos os tipos de medições e mecanismos atuadores. Em vez de medir 

a velocidade do PIG diretamente, ela seria medida indiretamente e seu controle de 

velocidade seria feito pelo escoamento através do bypass anelar. Ele também optou 

por utilizar meios completamente mecânicos para controlar o bypass. A energia 

necessária para este sistema mecânicos deveria ser proveniente do próprio fluxo, 

eliminando assim a necessidade de uma fonte externa de energia. Um medidor de 

vazão seria colocada no bypass anelar, por onde passaria o escoamento, e geraria 

tanto a potência necessária para ativar o atuador como também apresentaria uma 

indicação da velocidade do PIG. Para controlar mecanicamente o fluxo no bypass, o 

sistema teria uma válvula de gaveta, e o movimento de rotação do medidor de vazão 

seria convertido para um movimento linear que acionaria essa válvula de gaveta. 

Yardi (2004) depois de observar várias opções, optou por um governador 

Watt para aplicar no PIG. O governador seria localizado fora do bypass anelar e o 

movimento de rotação do medidor de vazão seria transferido para o governador 

usando um conjunto de engrenagens cônicas. Quando o PIG iniciasse a frenagem, a 

velocidade de fluxo através do bypass aumentaria, e este por sua vez aumentaria a 

rotação do medidor de vazão. Este aumento da energia rotacional seria então 

transferido para o governador e a força centrífuga empurraria as esferas para fora, 

resultando na elevação do obturador do governador. O movimento linear da 

obturador seria diretamente proporcional à variação da velocidade de rotação do 

medidor de vazão. E a velocidade de rotação do eixo do medidor de vazão, por sua 

vez, seria diretamente proporcional à velocidade do fluxo que passasse através do 

bypass. Este movimento linear do obturador seria utilizado para a abertura e o 

fechamento da válvula de gaveta. Assim, ele teria um sistema de controle puramente 

mecânico que abre e fecha a válvula de gaveta. Isso eliminaria a necessidade de 

lógica de controle externo, de energia externa, resultando em um sistema 

econômico. O conceito é ilustrado abaixo, na figura 2.20: 
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Figura 2.20 – Obturador acionado por um Governador Watt. 

 

Fonte: YARDI (2004). 

 

O projeto dependeria dos pesos das esferas do governador, sendo este o 

principal parâmetro do equipamento. A mudança na velocidade de rotação do 

medidor de vazão seria descoberta a partir da possível mudança na velocidade do 

escoamento através do bypass. As esferas seriam projetadas para erguer o peso do 

obturador através da distância desejada usando a energia disponível gerada no 

próprio medidor de vazão. 

As esferas do governador precisariam ser pesadas o suficiente para que 

pudessem levantar o obturador a uma determinada distancia para que a válvula 

atuasse e deveriam também ser capazes de vencer o atrito do obturador e da 

válvula. Entretanto, quanto mais pesadas forem as esferas mais difícil seria para o 

medidor de vazão acioná-las, já que o medidor de vazão forneceria uma quantidade 

limitada de energia rotacional que derivaria do escoamento através do bypass.  

Outro problema existente seria a velocidade de escoamento diferente para 

cada diâmetros diferente dos duto, variando assim a energia de rotação gerada no 

medidor de vazão. Assim, a quantidade de movimento transferida para o obturador, 

oriunda do conjunto de esferas iria variar para diferentes taxas de escoamento. 

Deste modo, um conjunto específico de esferas do governador só poderiam serem 

utilizadas para um determinado fluxo que atravessasse o bypass. Com existem uma 

série de PIGs, uma gama de pesos para as esferas do governador teriam de serem 

desenvolvidas para cobrir as mais variadas condições dos dutos. 

Outro problema relacionado a esse projeto são as restrições espaciais 

graves em relação ao tamanho do governador. O bypass anelar é calculada para ser 
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entre 5,5 a 6 polegadas de diâmetro (em um duto de 10 polegadas e para um PIG 

com corpo de 8 polegadas de diâmetro), a fim de permitir um by-pass de 30-35%. 

Assim, existiria pouco mais de uma polegada de espaço sobrando para tentar 

encaixar o governador. Posteriormente, Yardi (2004) apresentou outras opções para 

instalar o regulador de velocidade do PIG. Uma das idealizações é mostrado na 

figura 2.21 abaixo. 

 

Figura 2.21 – Alternativa para instalação do governador Watt. 

 

Fonte: YARDI (2004). 

 

Mesmo assim não houve um ganho substancial, já que o curso das esferas 

do governador foi severamente restringido. Alternativas como materiais de alta 

densidade foram consideradas a fim de dar um peso substancial para as esferas do 

governador e ainda mantê-las compactas. Mas nenhum deles se mostrou prático em 

tais restrições de espaço graves. Por este motivo o projeto ainda foi modificado para 

remover a restrição imposta devido falta de espaço. Como o espaço foi limitada 

radialmente, optou-se por instalar o governador ao longo do eixo do PIG, já que 

havia uma menor restrição nesse sentido. Para transmitir energia a partir do medidor 

vazão até o governador, o uso de ligações e os mecanismos de engrenagens 

cônicas foi evitado. Um acoplamento magnético foi instalado no medidor de vazão e 

este foi acoplado a outro ímã exterior no bypass. O governador foi ligado 

mecanicamente com este segundo ímã. O movimento de rotação do medidor de 

vazão foi transmitida ao governador através do acoplamento desses dois ímãs. Esse 

arranjo sem contato removeu as complicações impostas pelas ligações mecânicas 

existentes nas engrenagens. A atuação da válvula seria semelhante a primeira 
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proposta de Yardi (2004), entretanto, o próprio não garantiu a capacidade do 

regulador de acionar a válvula. 

Yardi (2004) ainda trouxe outras duas opções: uma com freio mecânico e 

outra com um válvula borboleta. 

O freio mecânico, em vez de utilizar o bypass para controlar a velocidade do 

PIG, emprega o conceito de frenagem por atrito. O bypass anelar seria 

dimensionado para que o PIG tivesse uma velocidade mais elevada do que a 

desejada, e em seguida a velocidade do PIG seria regulada utilizando freios 

mecânicos. 

Este projeto utilizaria um medidor de vazão tipo hélice para medir a 

velocidade do PIG indiretamente, através da medição da velocidade do escoamento 

que passa pelo bypass. O governador com esferas daria lugar a pastilhas de freio 

montadas sobre molas. À medida que o fluxo no bypass aumentasse a velocidade 

de rotação do medidor de vazão, o movimento seria transferido para uma manga 

fora do bypass anelar, através de um acoplamento magnético. As pastilhas de freio 

seriam montadas com molas nesta manga rotativa. Com o aumento da velocidade 

de rotação, as pastilhas de freio girariam, agindo como esferas do governador e se 

movendo para periferia devido à força centrífuga, superando a força da mola. Então, 

as pastilhas de freio atritariam com as paredes internas do tubo, reduzindo assim a 

velocidade do PIG. Quando a velocidade fosse reduzida para limites desejáveis, a 

mola entraria em ação, de tal modo que a força da mola excederia a força centrífuga 

e as pastilhas de freio seriam movidas e perderiam o contato com a parede interior 

do tubo. O mecanismo de freios é apresentando na figura 2.22. 

 

Figura 2.22 – Controle de velocidade de pig por freios mecânicos. 

 

Fonte: YARDI (2004). 
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O principal problema desse conceito recaiu sobre os freios, que são ativados 

quando a velocidade de escoamento através do bypass é alta. Mas a velocidade do 

fluxo do no bypass é alta quando a velocidade do PIG é menor do que a velocidade 

desejada. Assim, em vez de aumentar a velocidade do PIG, o equipamento diminui 

ainda mais a velocidade através da aplicação de freios. Esta concepção utiliza 

basicamente a força centrífuga para superar a força da mola e ativar os freios, e a 

força centrífuga supera a força das molas quando o fluxo através do bypass é alto, 

entretanto o que seria necessário é exatamente o oposto, ou seja, ativar os freios 

quando a velocidade do fluxo no bypass fosse baixa. 

Outro atuador também sugerido por Yardi (2004) foi uma válvula borboleta, 

acionada por um motor. Ele acabou chegando nessa configuração em virtude da 

dificuldade encontrada de se implementar um dispositivo de controle que 

funcionasse sem sensores adicionais e suprimento de energia. Então, nesta 

concepção ele também utilizaria o medidor de vazão para aferir a velocidade do PIG, 

trazendo redução de custos ao projeto. A velocidade do PIG aferida seria transmitida 

para uma unidade de controle, que compararia esse valor com a velocidade 

pretendida e, consequentemente acionaria uma válvula borboleta, a fim de controlar 

o fluxo através do bypass, conforme ilustrado na figura 2.23. 

 

Figura 2.23 – Controle de velocidade com válvula do tipo borboleta. 

 

Fonte: YARDI (2004). 
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As propostas de Yardi (2004) trazem alguns problemas. No caso dos freios, 

além dos contratempos supracitados, tem-se o problema da geração de fagulhas ou 

aumento abrupto da temperatura interna no duto, resultado no atrito das pastilhas 

com o duto. O problema da válvula borboleta está associado ao incremento de 

equipamentos, entre eles um motor elétrico, baterias e uma unidade de controle. 

Tudo isso resulta em um conjunto mais pesado, com elementos que podem gerar 

fagulha e com autonomia não garantida. 

De maneira resumida, conclui-se que as propostas de controle de velocidade 

de PIGs basicamente são feitas com a instalação de algum dispositivo no módulo 

dianteiro, e esse dispositivo deve cadenciar a passagem do fluxo, tendo como 

consequência o controle das pressões a montante e à jusante do equipamento.  

 

2.1.5 Tipos de atuadores de válvulas bypass e consumo de energia 

 

Atuadores são dispositivos que modificam uma variável controlada. 

Recebem um sinal proveniente do controlador e agem no sistema controlado. 

Geralmente trabalham com potência elevada (THOMAZINI el al., 2012, p.17). 

Ainda segundo Thomazini et al. (2012), as próprias válvulas podem ser 

classificadas como atuadores, que podem ser hidráulicos ou pneumáticos. Ainda 

tem-se os relês e solenoides, os motores (de passo, syncro e servomotor) e 

cilindros, que também subdividem-se entre pneumáticos ou hidráulicos. Os 

atuadores pneumáticos são os mais empregados, utilizados em conjunto com 

diafragmas ou pistões. O princípio de funcionamento é o mesmo para ambos os 

casos: o atuador pneumático é responsável pela conversão do sinal pneumático 

padrão do controlador em movimento de abertura da válvula. Abaixo, na figura 2.24 

tem-se um exemplo de atuador pneumático usado em válvula de controle: 
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Figura 2.24 – Válvula de controle. 

 

Fonte: TELLES (2001). 

 

A figura acima mostra um modelo muito comum de válvula de controle, 

acionada por um atuador pneumático do tipo diafragma. Telles (2012) ratifica que, 

em geral, o atuador opera em um único sentido (para abrir ou para fechar) sendo a 

ação contrária feita por uma mola. É imprescindível colocar a atuação da mola no 

sentido da segurança, isto é, a mola atuará na válvula conforme a abertura ou 

fechamento for a situação mais segura no caso de falha do sistema do atuador 

(TELLES, 2012). 

Para Telles (2012) fica claro que em qualquer tipo de válvula a taxa de fluxo 

permitido é função da taxa de abertura de válvula, isto é, existe sempre uma relação 

entre o fluxo permitido e a posição de abertura: abertura zero não permite fluxo; 

enquanto que uma abertura de 100% o fluxo será 100%. Nas posições 

intermediárias a taxa de fluxo pode ser maior ou menor do que a taxa de abertura, 

dependendo do tipo de válvula e dos perfis da sede e da peça de fechamento. A 

figura 2.5 representa vários tipos de obturadores: 
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Figura 2.25 – Obturadores para válvulas de controle. 

 

Fonte: BOJORGE (2015). 

 

Tem-se as referidas curvas para cada combinação de sede e obturador, e 

essas funções vão determinar a relação entre a abertura da válvula e a vazão que 

passa através dela. Na figura 2.26 temos essa relação: 

 

Figura 2.26 – Curvas características das válvulas. 

 

Fonte: BOJORGE (2015). 

 

De acordo com Telles (2012), no caso das válvulas de controle, essa relação 

de interdependência é muito importante, por se tratar de válvulas destinadas à 

regulagem de precisão do fluxo em qualquer posição. Os tampões e sedes dessas 
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válvulas têm por isso perfis especialmente projetados e cuidadosamente construídos 

para resultar em funções predeterminadas. Os perfis mais comuns são os de igual 

percentagem e os de abertura rápida. As válvulas de controle são caracterizadas 

pelo valor de um coeficiente (coeficiente de vazão da válvula, Cv) que varia em 

função das dimensões da válvula e dos diversos tipos e modelos. Esse coeficiente, 

aplicado em fórmulas apropriadas, juntamente com outras variáveis relacionadas ao 

fluido e às condições operacionais, permite a seleção da válvula de controle 

adequada a cada caso, inclusive a determinação do seu diâmetro nominal, que será 

em muitos casos menor do que o diâmetro da tubulação. 

Existe uma grande quantidade de atuadores que podem ser empregados no 

controle de velocidade de PIGs. No sub-capitulo anterior foram apresentadas formas 

de controlar as pressões a montante e a jusante do PIG. Foram vistas opções com 

válvula de gaveta, placas de orifício, cilindros com passagens anelares, entre outras, 

no entanto, todas essas opções tiveram suas aplicações restringidas em função da 

limitações de fontes de energia e formas de acionamento.  

 

2.1.6 Cálculo de coeficiente de vazão em válvula bypass 

 

A correta especificação do diâmetro nominal de uma válvula de controle 

requer inicialmente o cálculo do coeficiente de vazão, denominado Cv (unidades 

inglesas ou Av e Kv (unidades do SI). Embora as dimensões e unidades destes três 

coeficientes sejam diferentes, eles estão relacionados numericamente na norma IEC 

534-1: Control Valve Terminology and General Considerations (RIBEIRO, 1999). 

Este coeficiente está relacionado diretamente ao tipo de válvula e a sua área de 

passagem basicamente exprime a sua capacidade de vazão. Ele é basicamente um 

índice de capacidade, através do qual o engenheiro é capaz de estimar, de modo 

rápido e preciso, o tamanho de uma restrição necessária, em qualquer sistema fluido 

(RIBEIRO, 1999). O Cv foi definido pela Masonelian, em 1944, como o número de 

galões por minuto (GPM) de água que flui através da válvula totalmente aberta 

(100%), quando há uma queda de pressão de 1 psi através dela, a 60 ºF (RIBEIRO, 

1999). Uma vez calculado o Cv da válvula e conhecido o seu tipo, pode-se obter o 

tamanho da válvula do catálogo de fabricante. Como os valores de Cv são discretos, 

deve-se escolher sempre uma válvula acima do calculado. 
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Para o dimensionamento da válvula bypass alguns dados são necessários. 

Deve-se ter em mãos variáveis do fluxo: vazão, pressão à montante e a jusante e 

temperatura. Somando a esses dados, não menos importante, deve-se conhecer os 

dados do fluido, tais como: estado de fase, densidade, peso específico ou molecular, 

viscosidade e pressão de vaporização. Por fim, os dados da tubulação completam o 

grupo, com os diâmetros de entrada e saída. 

De posse destes dados, pode-se fazer a análise dinâmica do fluxo através 

da válvula. O fluido, ao entrar no interior da válvula de controle, passa por um 

processo de transformação de energia, o qual segue os princípios físicos da 

conservação da massa e da energia (BARALLOBRE, 1979). Pode-se verificar que 

quando o fluido passa através de uma restrição, a sua velocidade de escoamento 

aumenta. Esta energia adicional surgida durante a passagem do fluxo pela sede da 

válvula, deve-se à transformação da pressão estática do fluido, a qual diminui a 

medida que a velocidade aumenta. Após o escoamento do fluido pela sede, a 

velocidade retorna ao seu valor original, enquanto que a pressão estática recupera-

se um pouco, porém mantendo-se a um valor inferior ao que apresentava antes na 

entrada da válvula (BARALLOBRE, 1979). As diferenças de pressão a montante e a 

jusante dá-se o nome de diferencial de pressão ou queda de pressão. A figura 2.27 

ilustra bem o que ocorre com pressão e velocidade. 

 

Figura 2.27 – Esquema do comportamento da pressão e da velocidade de um líquido 

escoando através de uma válvula de controle. 

 

Fonte: BOJORGE (2015). 
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Abaixo tem-se a equação básica para dimensionamento de válvulas (Fluid 

Control Institute 1962): 

                                           𝐶𝑣 =  𝑄 𝑥  
𝐺

∆𝑃
                                                       (2.1) 

 

em que: 𝐶𝑣 é o coeficiente de vazão, 𝑄 é a vazão do fluido (em gpm), ∆𝑃 é o 

diferencial de pressão (em psi) e 𝐺 é a gravidade específica do fluido. Ainda pode-se 

utilizar uma equação para utilizar as unidades do Sistema Internacional, conforme 

podemos ver abaixo:  

                                          𝐾𝑣 =  𝑄 𝑥  
𝐺

∆𝑃
                                                   (2.2) 

 

em que: 𝐾𝑣 é o coeficiente de vazão, 𝑄 é a vazão do fluido (em m³/h), ∆𝑃 é a 

queda de pressão (em kgf/cm²) e 𝐺 é a gravidade específica do fluido. Pode-se 

ainda relacionar o 𝐶𝑣  com o 𝐾𝑣 através da seguinte equação: 

 

                                         𝐶𝑣 =  1,1674𝐾𝑣                                                        (2.3) 

 

Conforme já mencionado, o coeficiente de vazão é um parâmetro 

fundamental para se obter o diâmetro nominal de uma válvula de controle, que 

normalmente é menor do que a diâmetro nominal da tubulação. 

 

2.2 Estado da Arte 

 

No Estado da Arte tem-se os principais trabalhos que influenciaram o 

desenvolvimento da presente dissertação. 

Mokhatab (2014) fez uma abordagem sobre transporte de petróleo e seus 

derivados, indo diretamente de encontro aos conceitos de dutos.  

Souza (2003) definiu os conceitos de PIGs, abordando desde os conceitos 

históricos sobre eles até a caracterização dos vários tipos de modelos encontrados.  

Diaz (2008) e Mazzini (2009) foram citados para caracterizar os PIGs 

Instrumentados, equipamento este que foi objetivo de aplicação do dispositivo 

desenvolvido ao longo deste trabalho. 
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Bueno (2007) e Lima (2014) apresentaram os métodos de inspeção dos 

PIGs instrumentados. Lima (2014) também foi lembrando como referência para 

descrever os problemas acerca dos PIGs.  

Yardi (2004), sem dúvida alguma, foi a maior referência para descrever 

formas de controle de velocidade em PIGs, apresentando diversas sugestões 

interessantes, entre elas o uso de válvulas bypass e freios mecânicos. 

A respeito do procedimento para cálculo de coeficiente de vazão, foi adotado 

como referência o que foi proposto pelo FCI (Fluid Control Institute, 1962) e 

corroborado por Barallobre (1979) e Ribeiro (1999). 

Silva et al. (2012) apresentaram um modelo de controle de velocidade de 

PIG empregando uma válvula bypass (figura 2.28) que modulava a diferença de 

pressão a montante e a jusante do PIG, obtendo assim o controle de velocidade da 

ferramenta de inspeção. 

 

Figura 2.28 – Proposta de Silva et al. para válvula bypass. 

 

Fonte: SILVA et al. (2012). 

 

O trabalho de Pereira; Maitelli; Salazar (2013) apresentou o estudo e 

simulação do controle de velocidade de PIGs. Nele, o controle de velocidade era 

feito pela abertura e fechamento de 36 orifícios distribuídas simetricamente e 

atuadas aos pares, comandados por válvulas solenóides. A figura 2.29 mostra uma 

vista representação dos referidos orifícios. 
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Figura 2.29 – Múltiplos orifícios para controle de velocidade em PIG. 

 

Fonte: PEREIRA; MAITELLI; SALAZAR (2013). 

 

Lima; de Freitas; de Oliveira; Salazar; Maitelli; Assis O. Fontes (2014) 

apresentaram uma estratégia de controle em que o tempo de abertura da válvula de 

controle era função da diferença de pressão, exigindo um tempo maior com a válvula 

aberta para perdas de carga maiores. 

Deste modo, conclui-se que apesar da grande quantidade de trabalhos 

desenvolvidos sobre PIG instrumentando, ainda existe um vasto campo a percorrer 

para trazer evoluções no controle de velocidade desta importante ferramenta de 

inspeção. Assim, este trabalho foi desenvolvido com o intento de desenvolver uma 

válvula de controle do tipo bypass, que cadenciaria as pressões à montante e a 

jusante do PIG e por conseguinte a velocidade dele, auto suficiente em relação a 

energia para acionamento da válvula e de operação segura. A prevenção do "tiro" e 

impedir que o PIG emperre no duto foram objetivos imperativos durante o 

desenvolvimento do trabalho.    
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Neste capitulo, será mostrado todas as etapas que foram executadas para a 

idealização da válvula de controle. Inicialmente é apresentado o projeto da válvula 

bypass para controle de velocidade. São apresentados todos os seus componentes 

e seu princípio de funcionamento. Em seguida, é exposto um balaço de forças e 

previsão de consumo de energia para acionar a válvula em desenvolvimento. 

Depois, é apresentado um protótipo para testes estáticos e a bancada para ensaios 

para determinar parâmetros da válvula, como coeficiente de vazão e perda de carga. 

No final do capítulo, apresenta-se o deposito de patente do projeto para a válvula 

bypass de controle de velocidade para PIG instrumentando e o sistema eletrônico 

utilizado para comandar a válvula. 

 

3.1 Descrição do projeto de válvula bypass de controle de velocidade de PIG 

 

A válvula proposta neste trabalho trata-se de uma válvula bypass de rápida 

abertura acionada por atuador pneumático do tipo pistão, controlada por uma 

eletroválvula (figura 3.1) de comando direcional com três vias e duas posições e 

acionada por simples solenóide.  

 

Figura 3.1 – Eletroválvula de 3/2 vias. 

 

Fonte: LIMA (2014) 

 

A energia pneumática para acionar o atuador é oriunda da própria energia 

de pressão que propulsiona o PIG, alimentada à montante do equipamento. A 

energia elétrica para alimentar a eletroválvula é suprida por baterias alojadas no 
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compartimento dianteiro (cabeça) do PIG. Na figura 3.2 pode-se observar os 

componentes da válvula bypass instalada no módulo dianteiro. 

 

Figura 3.2 – Válvula bypass desenhada em CAD. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

O desenho acima apresenta um módulo dianteiro de PIG para dutos de 14 

polegadas de diâmetro. Nota-se que a instalação dos componentes não compromete 

o correto funcionamento do equipamento. Ainda percebe-se que o lado a montante 

do PIG deve possuir uma passagem anelar para que a eletroválvula receba o 

suprimento de energia pneumático. Na figura 3.3 observa-se melhor os 

componentes pertencentes somente a válvula bypass.  

 

Figura 3.3 – Componentes da válvula bypass. 

 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 
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Nota-se que os componentes mecânicos do conjunto englobam o pistão, a 

mola de retorno e o obturador tipo disco. A eletroválvula recebe a provisão de 

energia pneumática da pressão gerada pelo fluido de produção. Ela envia o sinal 

pneumático através de mangueiras e conexões, acionando o pistão, que por sua vez 

vence a força da mola e desloca o obturador. O obturador desloca-se de sua sede, 

abrindo a passagem para o fluxo escoar e ser expelido nos quatro orifícios. Isso faz 

com que o a pressão a montante caia e a jusante se eleve, modulando assim a 

velocidade do PIG. Quando o obturador precisa ser fechado, o sinal pneumático 

cessa e a mola devolve o obturador a sua posição inicial. 

O principal desafio na criação da válvula bypass consistiu em estimar a área 

de obturação (ou seja, o diâmetro dos orifícios) que resultasse em quedas de 

pressão suficientes para atenuar o aumento da aceleração do PIG. Outro requisito 

importante para válvula de controle seria sua autonomia, já que não seria 

recomendado instalar novas provisões de energia no PIG, que já conta com 

inúmeros componentes e dispositivos. Por fim, o projeto deveria contemplar um 

modo em que se os sistemas atuadores ou de energia falhassem, os orifícios 

deveriam permanecer fechados, impedindo assim que o PIG ficasse emperrado no 

duto. 

Nos próximos sub capítulos serão abordadas as etapas que resultaram na 

configuração de válvula apresentada acima.  

 

3.2 Balanço de força e de consumo de energia para acionamento da válvula bypass 

 

De acordo com Pereira; de Oliveira; de Lima; Salazar; Maitelli; Assis O. 

Fontes (2013) a cinética do movimento do PIG é baseado na Segunda Lei de 

Newton. O balanço de forças é demonstrado na figura 3.4 abaixo: 
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Figura 3.4 – Balanço de forças que atuam no PIG. 

 

Fonte: PEREIRA (2014). 

 

onde: Fg é a força motriz que move o PIG, gerada pelo diferencial de pressão ΔP; Fa 

é a força de atrito entre parede do duto e o PIG; Fp é a força peso, que age quando o 

duto possui aclives ou declives; e β é o angulo de inclinação do duto. 

 

As forças descritas acima podem ser relacionadas dentro da Segunda Lei de 

Newton, conforme apresentado abaixo: 

 

                                    M ∙ a = Fg + Fa + Fp (3.1) 

                                        Fg = ΔP ∙ A (3.2) 

                                        Fa = B ∙ ν + Fs (3.3) 

                                      Fp = M ∙ g ∙ sin β (3.4) 

 

em que: M é a massa do PIG; a é a aceleração do PIG; ΔP é a perda de carga no 

PIG; A é a área que atua a pressão do gás no PIG; B é o coeficiente de atrito 

viscoso; v é a velocidade do PIG; Fs é o atrito seco; g é a aceleração da gravidade. 

 

Inicialmente desconsideramos o atrito seco e a força peso, obtendo-se assim 

o modelo linear do sistema. Assim, tem-se que: 

 

                                   M ∙ a = ΔP ∙ A + B ∙ ν = (P1 - P2) ∙ A + B ∙ ν (3.5) 

 

em que: P1 é a pressão à montante do PIG; e P2 é a pressão a jusante do PIG. 
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Para a Eq. (3.5) ficar em função da velocidade do PIG, a aceleração foi 

substituída por 
𝑑𝜈

𝑑𝑡
 , conforme a Eq. (3.6). 

 

                                   M ∙ 
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 + B ∙ ν = ΔP ∙ A                          (3.6) 

 

Realizando a transformada de Laplace, considerando as condições inicias 

iguais a zero, obtemos a função de transferência dos sistema, como mostrado na 

Eq. (3.7).                                   

 

                                               
𝑉  𝑠 

∆𝑃∙𝐴
=  

1

𝑀∙𝑠+𝐵 
⟹  

𝑉  𝑠 

𝐹𝑔 𝑠 
=  

1

𝑀∙𝑠+𝐵
                        (3.7) 

 

Em que a entrada é a força que move o PIG, resultante do diferencial de 

pressão e a saída é a velocidade do mesmo. 

A Eq. (3.7) será empregada no capítulo 4 para estabelecer a velocidade 

atingida pelo PIG, baseado nos valores obtidos pela perda de carga ΔP adquiridos 

na bancada de testes. No cálculo, foram considerados os seguintes valores: M = 80 

kg; B = 900 N ∙ s/m; A = 0,0081 m², equivalente a um duto de 4 polegada de 

diâmetros. 

Para dimensionar o conjunto pistão/mola de retorno foram executados os 

procedimentos descritos a seguir: primeiro foi escolhido um obturador tipo prato, 

juntamente com sua mola de retorno. Esses dois itens foram selecionados por 

possuírem características interessantes para a futura válvula bypass, como suas 

dimensões e por já serem componentes usuais na indústria, já tiveram sua 

confiabilidade assegurada. Na figura 3.5(a) pode-se ver o obturador com sua mola 

de retorno e na figura 3.5(b) um desenho em CAD do referido conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Figura 3.5 – Obturador e mola de retorno. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

O passo seguinte foi determinar a constante elástica da mola. Para isso, foi 

empregado a Lei de Hooke da Elasticidade, enunciada nas equações a seguir. 

 

                                                         𝐹 = 𝑘 ∙ ∆𝑙                                                        (3.8) 

                                                         𝐹 = 𝑘 ∙ (𝑙0 − 𝑙𝑓)                                            (3.9) 

 

em que: 𝐹 é a força aplicada na mola; 𝑘 é a constante elástica da mola; ∆𝑙 é a 

deformação total da mola; 𝑙0 é o comprimento inicial da mola; e 𝑙𝑓  é o comprimento 

final da mola. 

 

Empregando a equação 3.9, chegou-se aos resultados apresentados na 

figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Obtenção de constante elástica da mola. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 
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Como apresentado na figura acima, através de uma regressão linear, 

usando o método dos mínimos quadrados, verificou-se que a mola selecionada 

apresentava uma constante elástica de aproximadamente 9,12 N/mm. De posse da 

constante da mola, a próxima etapa envolvia calcular o diâmetro do atuador, que no 

caso da válvula bypass, seria do tipo pistão. A figura 3.7 apresenta as pressões que 

foram consideradas para executar o dimensionamento do diâmetro do pistão. 

 

Figura 3.7 – Pressões atuantes no obturador e no pistão. 

 

Fonte – AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

Em que: Pm é a pressão à montante, estimada em 4,07 kgf/cm² para os ensaios em 

bancada; Pp é a pressão no pistão, subtraindo 1,01 kgf/cm² da pressão à montante, 

ou seja, 3,06 kgf/cm²; Ao é a área do obturador, que para um disco de 25 mm de 

diâmetro, resultou em uma área de 490,87 mm²; e a Ap é a área do pistão, incógnita 

que está sendo calculada. 

 

Assim, aplicando-se o Princípio de Pascal, tem-se que: 

                                                      𝑃𝑚 ∙ 𝐴𝑜 = 𝑃𝑝 ∙ 𝐴𝑝                                                          (3.10) 

 

Pode-se escrever os termos a esquerda da Eq. (3.10) como Freq, ou seja, a 

força requerida para deslocar o atuador, adicionando mais alguns termos. Assim, 

fica-se com a Eq. (3.11). 
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                                                𝐹𝑟𝑒𝑞 = 𝑘 ∙  𝑙𝑇 + 𝑙𝑣 +  𝑃𝑗 ∙ 𝐴𝑜                                           (3.11) 

 

Em que: 𝑘 é a constante elástica da mola; 𝑙𝑇 é o comprimento gerado pela pré-
tensão na mola, estimado em 1 mm; e 𝑙𝑣 é o curso desejado para o obturador, 
resultando em deslocamento linear de sua haste e estimado em 3 mm. 

 

Aplicando-se todos os outros valores já conhecidos, chega-se ao diâmetro 

mínimo para o embolo de 31,45 mm. Como as dimensões adotadas no protótipo 

para testes possibilita um maior espaço radial, optou-se por construir um embolo 

com 35,5 mm de diâmetro, conforme pode ser observado na figura 3.8.  

 

Figura 3.8 – Atuador usado na válvula bypass. 

 

Fonte – AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

Assim, com uma provisão de apenas 3,06 kgf/cm² de pressão, oriunda da 

própria pressão a montante do PIG, foi possível deslocar linearmente o obturador em 

3 mm, mesmo com o próprio sendo submetido a pressões na ordem de 4,07 kgf/cm². 

Este deslocamento de 3 mm é mais do que suficiente para que ocorra a abertura da 

área de obturação. 

Por fim, o acionamento, que é feito por uma válvula solenóide, representa 

um enorme diferencial no consumo energético da válvula bypass. Observando as 

especificações técnicas da válvula solenóide (tabela 3.1), fica evidenciado o baixo 

consumo energético frente a outros dispositivos de acionamento.  
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Tabela 3.1 – Especificações da válvula solenóide. 

 

 

A válvula solenóide possui 3 vias e 2 posições, apresenta retorno por mola e 

normalmente fechada (tradução livre de Normal Close ou simplesmente NC). A 

situação de NC é imperativa, já que permite que a válvula bypass permaneça 

fechada em caso de pane elétrica e/ou falta de energia. Com essa configuração, o 

PIG continuará sua viagem normalmente, apenas perdendo o elemento de controle 

de velocidade. 

Na figura 3.9 tem-se o esquema de funcionamento da válvula solenóide. 

Inicialmente a válvula permanece na posição de NC, com isso não ocorre a ligação 

de ’P’ para ’A’ (Fig.3.9(a)). Quando ocorre a energização com 12 VDC, o eletroímã 

existente em sua estrutura movimenta um êmbolo interno para esquerda (Fig. 

3.9(b)). Isso possibilita a ligação de ’P’ para ’A’, possibilitando o acionamento do 

pistão interno da válvula bypass. Quando o solenóide tem sua energia retirada, entra 

em ação uma mola que empurra de volta o embolo para a direita ou posição de 

repouso, cortando a ligação entre ’P’ e ’A" (Fig. 3.9(c)). Com isso, a pressão residual 

existente em ’A’ retorna por ’R’. 

 

Figura 3.9 – Simbologia da válvula solenóide. 

 

Fonte: LIMA (2014). 
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Com o diâmetro do atuador definido, forma de acionamento e as equações 

que regem o movimento do PIG elucidadas, no próximo sub capítulo será descrito as 

etapas para construção da bancada de ensaios. 

 

3.3 Protótipo de válvula bypass para teste estático 

 

Com o objetivo de executar os ensaios e obter dados sobre coeficiente de 

vazão, foi desenvolvido um protótipo para teste estático. Como esse protótipo tinha 

como meta executar uma análise acerca das quedas de pressão a montante e a 

jusante do PIG, o dispositivo mais simples para esse tipo de análise seria uma placa 

de orifício. Assim, com o intuito de estudar várias áreas de obturação, a placa 

recebeu diversos furos, conforme pode ser observado na figura 3.10. 

 

Figura 3.10 – Desenho em CAD da válvula protótipo para teste estático. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

A configuração com arranjos de furos foi escolhida para permitir uma maior 

versatilidade para o ensaio, possibilitando "aumentar" ou "diminuir" as áreas de 

passagem com a vedação do furos, usando parafusos para isso. 

Após a estimativa de coeficiente de vazão ser obtida, o protótipo da válvula 

de controle sofreu alterações para permitir que fossem feitas simulações de "tiro", 

levantamento de tempo de resposta de abertura/fechamento do obturador e 

simulação de redução de velocidade do PIG em movimento. No lugar do arranjo de 
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furos, foram instalados os dispositivos finais da válvula, como atuador, obturador, 

haste e os furos, conforme pode-se observar na figura 3.11. 

 

Figura 3.11 – Protótipo para teste estático. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

Na configuração apresentada acima a válvula protótipo já aproxima-se da 

versão para implementação em um PIG. O obturador em forma de prato, acionado 

por um pistão que é propulsionado pelo sinal pneumático oriundo da pressão à 

montante e a eletroválvula já serão usadas no PIG. Dentre os itens apresentados na 

figura 3.12, que traz uma vista em corte da figura 3.11, apenas os cilindros onde 

serão alojados os pistões e o obturador sofrerão alterações em suas aplicações no 

PIG em serviço. 

 

Figura 3.12 – Vista em corte da válvula protótipo. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 
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Abaixo, na figura 3.13, observa-se o protótipo da válvula já montado e na 

figura 3.14 tem-se o teste de abertura da válvula com uma fonte DC de 12 volts. 

 

Figura 3.13 – Construção da válvula protótipo. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

Figura 3.14 – Teste de abertura da válvula com fonte DC de 12 volts. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

Com o funcionamento comprovado da eletroválvula, todo o conjunto foi 

montado na bancada, para posteriormente serem feitos os ensaios simulando "tiros" 

e acelerações do PIG. 
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3.4 Descrição da bancada de teste estático para simulação de coeficiente de vazão 

de válvula bypass 

 

A figura 3.15 ilustra todos os componentes utilizados na bancada de teste 

estático. As válvulas representadas pela nomenclatura de Valv. 01 e Valv. 02 são 

registros do tipo esfera de 1/2" (PN 50). A válvula representada pela nomenclatura 

Valv. 03 também é um registro do tipo esfera, mas de 3/4" (PN 40). O Manômetro 01 

registrava as pressões no compressor. O Manômetro 02 assinalava as pressões do 

regulador de pressão. O manômetro 03 mostrava as pressões a jusante, e o 

manômetro 04 as pressões a montante. Entre esses dois manômetros foram 

instalados um conjunto de flanges, que permitiu a acomodação da placa com 

múltiplos orifícios e posteriormente o protótipo da válvula bypass. 

 

Figura 3.15 – Esquema da bancada para testes estáticos. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

O regulador de pressão limitava os valores de pressão que chegavam ao 

duto, que por questões de segurança ficaram com valor limite de 4,07 kgf/cm². 

Durante os ensaios para estimar o Cv da válvula, Valv. 02 sempre se mantinha 100% 

aberta, enquanto que Valv. 03 podia ficar 100% aberta ou com frações de abertura 

(normalmente 25%; 50% ou 75% aberta). A placa com múltiplos orifícios foi instalada 

entre os flanges para testar várias áreas de passagem de fluxo. A figura 3.16 

demonstra a placa instalada entre os flanges.  
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Figura 3.16 – Placa com múltiplos orifícios. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

A placa possui a seguinte configuração de furos: 4 furos com 2,5 mm de 

diâmetro; 4 furos com 3,2 mm de diâmetro; e 4 furos com 4 mm de diâmetro. Os 

furos não foram testados todos abertos, alguns deles foram fechados (figura 3.17) 

com parafusos com sextavado interno "sem cabeça".  

 

Figura 3.17 – Placa de múltiplos orifícios com parafusos de acionamento sextavado interno. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

Os ensaios foram iniciados com apenas um furo de 2,5 mm aberto e 

posteriormente evoluíram para a abertura dos demais furos. 
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3.5 Método para cálculo de coeficiente de vazão  

 

O coeficiente de vazão foi obtido empregando-se a Eq. (2.2), vista no 

capítulo 2. Para obter a vazão que passa pelo elemento restritor, foram usados os 

seguintes dados: volume do compressor, em metros cúbicos, pressão manométrica 

do compressor inicial e final, todas em kgf/cm², registradas em um intervalo de 

tempo de 30 segundos. O compressor empregado no ensaio foi um SCHULZ modelo 

MAX MSV 20/250. na tabela 3.2 tem-se os dados do compressor. 

 

Tabela 3.2 – Dados do compressor SCHULZ MAX MSV 20/250. 

 

Fonte: Schulz (2015). 

 

Com os valores de vazão registrados, restou apenas obter a perda de carga 

nos orifícios, facilmente coletáveis com o uso de manômetros antes e depois da 

restrição. Por fim, usando o valor da gravidade específica do fluido, que para a 

bancada de ensaios foi utilizado ar comprimido, chega-se aos valores de Kv.  

 

3.6 Equações características de perda de carga e coeficiente de vazão   

 

As equações de perda de carga são demasiadamente úteis para o presente 

trabalho, sendo um método bastante comum para cálculo de vazão, e como 

consequente cálculo de coeficiente de vazão. Define-se carga em uma seção como 

a energia mecânica do escoamento por unidade de peso. Para escoamentos 
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incompressíveis e considerando que a pressão e a cota tenham variação desprezível 

ou nula ao longo da seção, a expressão de carga Hi numa seção i é: 

 

                                                𝐻𝑖 =  
𝑝𝑖

𝛾
+ 𝑧𝑖 +

𝛼𝑖𝑉𝑖
2

2𝑔
                                                (3.12) 

 

onde 𝑝𝑖  é a pressão estática na seção transversal considerada, 𝛾 é o peso 

específico do fluido, 𝑧𝑖  é a cota em relação ao plano horizontal de referência, 𝛼𝑖  é o 

coeficiente de energia cinética, 𝑉𝑖  é a velocidade média da seção e 𝑔 é a aceleração 

da gravidade. A carga tem unidade de comprimento. 

A equação da energia para um escoamento incompressível e permanente 

num duto, sem realização de trabalho externo pelo ou sobre o fluido, e com pressão 

e cota uniformes nas seções de entrada (1) e saída (2) pode ser integrada, 

resultando em 

 

                  
𝑝1

𝛾
+ 𝑧1 +

𝛼1𝑉1
2

2𝑔
 −   

𝑝2

𝛾
+ 𝑧2 +

𝛼2𝑉2
2

2𝑔
 =  𝐻1 −  𝐻2 =  𝐿𝑇             (3.13) 

 

onde 𝐿 é a perda de carga do escoamento, que ocorre devido a conversão 

irreversível de energia mecânica em energia térmica e a perda de energia por 

transferência de calor. Se o duto for horizontal e de seção transversal constante, a 

velocidade média e a cota também serão constantes. Portanto, nesse caso, a Eq. 

(3.13) pode ser simplificada para 

 

                                            
𝑝1

𝛾
−  

𝑝2

𝛾
= 𝐿𝑇                                                (3.14) 

 

A perda de carga 𝐿𝑇  pode ser dividida em duas parcelas, de acordo com a 

sua origem: a parcela de perda de carga distribuída, 𝐿, que é devida ao atrito 

presente no escoamento num trecho reto da tubulação, e a parcela de perda de 

carga localizada, 𝑠, que é causada por elementos adicionais presentes na 

tubulação, tais como válvulas e curvas. 

Para a obtenção da vazão por meio da diferença de pressão (ou perda de 

carga), emprega-se restrições. O princípio de funcionamento destes medidores de 

vazão baseia-se em alterar a seção do escoamento, conforme observado na figura 
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3.18, para que sejam verificadas variações nos termos da equação da energia 

aplicada entre as seções de entrada e saída do medidor.  

 

Figura 3.18 – Escoamento interno através de um bocal genérico, mostrando o volume de 

controle. 

 

Fonte: Fox et al. (2011). 

 

A idéia é que variação na velocidade leva a uma variação de pressão, ΔP, 

que pode ser medido com a utilização de um manômetro, e a vazão inferida a partir 

de uma análise teórica. 

Com a vazão inferida, torna-se possível obter o coeficiente de vazão da 

válvula proposta. De acordo com Lima, de Freitas, Salazar, Maitelli & de Assis 

Fontes (2014) o regime de escoamento interno no orifício de descarga da válvula 

bypass durante o controle de velocidade do PIG pode ser descrito a partir do 

coeficiente de vazão (Cv) dessa válvula, conforme a Eq. (3.15) 

 

                                                        𝐶𝑣 =  
47,2 ∙𝑄

 ∆𝑃∙ 𝑃1+ 𝑃2 ∙𝜌
                                         (3.15)          

 

onde: 𝐶𝑣 é o coeficiente de vazão para a válvula, 𝜌 é a densidade relativa do gás em 

relação ao ar, 𝑄 é a vazão, ∆𝑃 é o diferencial de pressão ou perda de carga, 𝑃1 é a 

pressão antes da restrição e 𝑃2 é a pressão depois da restrição. Ao isolar a vazão 𝑄 

da Eq. (3.15), chaga-se a Eq. (3.16): 

 

                           𝑄 =  
𝐶𝑣∙ ∆𝑃∙(𝑃1+ 𝑃2)∙𝜌

47,2
= 0,0212 ∙ 𝐶𝑣 ∙  ∆𝑃 ∙ (𝑃1 +  𝑃2) ∙ 𝜌         (3.16) 

 

Como a vazão do fluído é dada pela Eq. (3.17): 
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                                                             𝑄 = 𝑉 ∙ 𝐴𝑆                                                (3.17) 

 

em que: 𝑄 é a vazão do fluido, 𝑉 é a velocidade do fluido e 𝐴𝑆 é a área da seção 

transversal do duto. Substituindo a Eq. (3.17) na Eq. (3.16) obtém-se uma relação 

entre a diferença de pressão ∆𝑃 e a velocidade do fluído 𝑉, de acordo com a Eq. 

(3.19): 

                                     𝑉 ∙ 𝐴𝑆 = 0,0212 ∙ 𝐶𝑣 ∙  ∆𝑃 ∙ (𝑃1 + 𝑃2) ∙ 𝜌                      (3.19) 

 

Finalmente, considerando-se que a velocidade do PIG com a válvla bypass 

fechada é igual a do fluido que o propulsiona, pode-se expressar a velocidade do 

PIG em função da pressão a montante e da diferença de pressão entre a montante e 

a jusante, como pode ser visto na Eq. (3.20): 

 

                                   𝑉𝑃𝐼𝐺 =  
0,0212 ∙𝐶𝑣∙ ∆𝑃∙(𝑃1+ 𝑃2)∙𝜌

𝐴𝑆
⇒  𝑉𝑃𝐼𝐺 = 𝑓 ∆𝑃,𝑃1              (3.20) 

 

Desta forma, demonstra-se a relação entre a diferença de pressão aplicada 

ao PIG e a velocidade alcançada por ele. 

 

3.7 Deposito de patente de projeto de uma válvula bypass para controle de 

velocidade de PIG instrumentando   

 

O presente trabalho culminou no deposito de uma patente, registrada no 

INPI, inscrita no número 72. BR 10 2014 013623 1, com o título de: Válvula de 

Escape Rápido de Fluxo para Limitar a Velocidade Máxima de PIG'S 

Instrumentados. A figura 3.19 encontra-se no registro da patente, e apresenta um 

módulo do PIG com a instalação dos equipamentos constituintes da válvula de 

controle de velocidade. 
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Figura 3.19 – Vista em corte do módulo de controle de velocidade de PIG. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

O conjunto da Válvula de Escape Rápido (1.a) e Atuador Pneumático de 

Pistão (1.b) compreende o principal componente da invenção. A Válvula de Escape 

Rápido (1.a) é constituída por uma cabeça em forma de disco fixada a uma haste 

cilíndrica. A haste da válvula de Escapa Rápido (1.a) é guiada através de orifício no 

Cabeçote (1.c) e é forçada a vedar na sede por ação da Mola (1.d) interposta 

concêntrica à haste da válvula e presa na extremidade por prato de ancoragem (1.e) 

travada por chaveta cônica bipartida. A haste do Atuador Pneumático de Pistão de 

simples ação (1.b) aciona a haste da válvula de escape rápido(1.a) instalada no 

Cabeçote(1.c) do Módulo Limitador e Controlador de Velocidade. O atuador 

pneumático (1.b) quando acionado pela pressão pneumática da propulsão do PIG, 

através da válvula eletropneumática (1.f), provoca a sua abertura e possibilita a 

descarga de fluxo da montante para jusante do PIG. A mola (1.d) assegura que a 

válvula feche assim que cesse a pressão da válvula eletropneumática (1.f) 

moduladora do atuador pneumático (1.b). O sinal de modulação é definido pela 

estratégia de controle programada pelo controlador de velocidade microprocessado. 

A Eletroválvula pneumática (1.f), duas Baterias de 12 volts (1.g) e a placa 

Eletrônica (1.h) embarcada são montadas em suporte fixado no compartimento 

interior do Módulo Limitador e Controlador de Velocidade. O sinal de informação de 

velocidade é oriundo do transdutor já existente no PIG instrumentado. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_(motor)#cite_note-MA-1
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3.8 Sistema de controle eletrônico utilizado para comando da válvula bypass   

 

O controle eletrônico empregado para comandar a válvula bypass foi 

desenvolvido em paralelo com os componentes mecânicos, durante a elaboração da 

dissertação de mestrado do Engenheiro Eletricista Gustavo Fernandes de Lima, com 

o título Proposta de Tecnologia para Controle de Velocidade de PIGs 

Instrumentados Utilizando Lógica Fuzzy. Foram usados elementos como: uma fonte 

dupla de tensão contínua e regulável para alimentação da válvula em 12 volts e dos 

transdutores em 15 volts; Plataforma Arduino Uno (Placa para acionamento da 

válvula); DAQ (do inglês, Data Acquisition); Transdutores de pressão e um 

computador para coleta de dados. Na figura 3.20 tem-se a bancada para 

implementação do controle eletrônico da válvula proposta. 

 

Figura 3.20 – Bancada para implementação do controle eletrônico. 

 

Fonte: LIMA (2014). 

 

  De acordo com Lima (2014), o diagrama de bloco representado na figura 

3.21 traz as ligações dos elementos empregados na bancada. 
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Figura 3.21 – Diagrama de blocos com ligação dos elementos. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

A bancada eletrônica recebe o sinal dos transdutores, que são captados pelo 

DAQ, enviados para o PC para serem processados, depois enviados para o Arduino, 

que libera o sinal para abrir ou fechar a válvula na bancada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No presente capítulo são expostos os resultados obtidos na bancada de 

testes, utilizando-se as duas configurações apresentadas anteriormente: o arranjo 

de orifícios e o protótipo da válvula. São apresentados os valores de Kv obtidos nos 

ensaios, assim como são mostrados os testes que simulam a desaceleração do PIG 

com o uso da válvula, tempo de resposta de abertura e fechamento e as vantagens 

do sistema proposto. 

 

4.1 Coeficiente de vazão em função da pressão à montante 

 

Para obter-se o coeficiente de vazão (Cv ou Kv), são necessários as 

pressões à montante e a jusante, para cálculo da perda de carga ΔP, tanto quanto a 

vazão Q. Sendo assim, foi construída uma planilha para que, com base nesses 

valores, fosse levantado um coeficiente de vazão médio. 

As figuras 4.1 e 4.2 apresentam, em forma de gráfico, a perda de carga e as 

vazões obtidas em ensaios com um único furo de 2,5 mm de diâmetro. 

 

Gráfico 4.1 – Perda de carga e vazão para furo de 2,5 mm de diâmetro e pressões de até 

2,75 kgf/cm². 
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Gráfico 4.2 – Perda de carga e vazão para furo de 2,5 mm de diâmetro e pressões de até 

2,95 kgf/cm². 

 

 

Com base nesses valores, calcula-se um Kv médio de aproximadamente 3,3. 

Nota-se que, mesmo para pressões a montante diferentes, os valores de Kv 

continuam muito próximos, indicando que este parâmetro sofre pouca influência da 

pressão a montante, e como observa-se na Eq. (2.2), é função da perda de carga e 

da vazão. A figura 4.3 traz a relação entre a pressão à montante e o coeficiente de 

vazão Kv. 

  

Gráfico 4.3 – Coeficiente de vazão em função da pressão à montante. 
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4.2 Atenuação dos efeitos de "tiro" com uso da válvula bypass  

 

A bancada de testes é representada de forma simplificada na figura 4.1. V1 

e V2 são registros do tipo esfera de 1/2" (PN 50) e 3/4" (PN 40) de diâmetro, 

respectivamente. P1 e P2 são as pressões à montante e a jusante em relação à 

restrição, respectivamente. VP é a restrição, o protótipo da válvula bypass. 

 

Figura 4.1 – Nomenclatura da bancada de testes. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

O regulador de pressão controla a pressão a montante da válvula. O valor 

pode flutuar entre 0 até 5,6 kgf/cm². Por razões de segurança, o regulador ficou 

limitado a 4,2 kgf/cm². Durante os ensaios, V1 ficou na posição 100% aberta, 

enquanto que VP e V2 podiam ficar abertas ou fechadas, ou até mesmo em 

posições intermediarias, para a válvula V2. A figura 4.2 mostra a bancada de testes 

montada. 

Figura 4.2 – Bancada de testes montada. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 
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O primeiro ensaio teve a finalidade de testar a funcionalidade dos 

manômetros. O registro V2 ficou aberto em 100% e a válvula bypass 100% fechada. 

Com o registro V2 aberto, a zona na região a jusante ficou submetida a pressão 

atmosférica, ou seja, 0 kgf/cm². O compressor alimentou a zona à montante da 

válvula com 4,2 kgf/cm². A figura 4.3 apresenta os resultados deste ensaio. 

 

Figura 4.3 – Testes de funcionalidade dos manômetros - Pressão em PSI e tempo em 

segundos. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

Neste teste inicial, que durou 100 segundos, foram impressos os valores de 

pressão à montante, a jusante e a diferença de pressão durante. A figura comprova 

a funcionalidade dos manômetros utilizados. 

O segundo teste realizado tinha a finalidade de verificar a estanqueidade do 

equipamento. Para isso, V2 e VP foram totalmente fechadas, e a linha mais uma vez 

pressurizada com 4,2 kgf/cm². Durante um intervalo de 100s, os transdutores 

detectaram um escape de ar da zona à montante para a jusante por volta de 0,35 

kgf/cm². A figura 4.4 apresenta este comportamento, resultado já esperado devido 

aos elementos vedantes presentes nos flanges onde foi instalado VP. 

 

Figura 4.4 – Teste de estanqueidade entre as zonas à montante e a jusante. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 
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Com o equipamento aferido para os ensaios, foi dado início as simulações 

de "tiro" e desaceleração do PIG. Como já descrito anteriormente, o "tiro" ocorre 

quando o ILI encontra algum obstáculo durante o tracker, e não consegue transpor 

essa barreira normalmente. Para vencer a obstrução, o PIG sofre um aumento de 

pressão à montante, até que esse ganho de pressão faz com que o equipamento 

saia do travamento e avance em velocidades ameaçadoras para a segurança das 

instalações, também baixando drasticamente a capacidade de leitura dos sensores. 

O gráfico da figura 4.5 simula um "tiro" em um PIG sem válvula de controle 

de velocidade. Na simulação, VP fica fechada e após 10 segundos ocorre o evento. 

Nota-se uma queda de pressão muito lenta, demorando 90 segundos para a pressão 

cair de 4,07 kgf/cm² para 3,16 kgf/cm², uma redução de aproximadamente 22%. 

 

Figura 4.5 – Simulação de tiro sem aplicação de válvula de controle. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

Para estabelecer a velocidade do PIG depois do "tiro" descrito acima, foi 

empregado a Eq. (3.7) em uma simulação no software MatlabTM, conforme diagrama 

de blocos da figura 4.6. 

 

Figura 4.6 – Diagrama de blocos para estimativa de velocidade. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

A figura 4.7 mostra a estimativa de velocidade alcançada pelo PIG durante o 

"tiro" simulado anteriormente. Nota-se um pico de velocidade de 3,9 m/s, e um 
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intervalo de tempo de 90 segundos para que a velocidade caísse para 2,7 m/s, 

totalizando uma redução de apenas 23%. Esses valores de velocidade estão dentro 

do que recomenda a literatura, no entanto a variação de velocidade (aceleração) não 

é desejável para o funcionamento da ferramenta de inspeção. Deste modo, já se 

justifica a implementação de um controle para o equipamento. 

 

Figura 4.7 – Estimativa de velocidade do PIG após o "tiro". 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

Ainda com base nos valores de velocidade obtidos no gráfico acima, é 

possível determinar o deslocamento percorrido pelo PIG durante o ensaio do tiro, 

bastando rodar a integração numérica no software MatlabTM usando o comando 

trapz. Assim, conclui-se que o equipamento percorreu 268,15 m, e a válvula de 

controle de velocidade proposta deverá minimizar esses efeitos. 

A aceleração no PIG ocorre quando existe um aumento na pressão à 

montante em relação a pressão a jusante, aumentando a diferença de pressão. Esse 

fenômeno ocorre por vários motivos, no qual o mais comum é a tentativa de fazer 

com que o PIG vença os obstáculos que impeçam o avanço dele. Na bancada de 

teste o efeito de aceleração do PIG foi conseguido com a diminuição da pressão 

jusante em relação a pressão à montante, esta última mantida em valores 

praticamente constantes. Para isso, o registro de esfera V2 foi aberto parcialmente 

em um intervalo de tempo de 11 segundos. A figura 4.8 apresenta o resultado de 

aceleração sofrido pelo PIG. 
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Figura 4.8 – Simulação de aceleração no PIG. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

A queda de pressão a jusante ocorreu entre 11 e 22 segundos, com os 

valores de pressão a jusante recuperando-se vagarosamente, já que V2 foi fechada 

e a região a jusante acabou recebendo um pouco da pressão oriunda da zona à 

montante. A queda de diferença de pressão foi em torno de 16%, saindo de 3,51 

kgf/cm² para 2,95 kgf/cm². 

A figura 4.9 apresenta a aceleração sofrida pelo PIG. A velocidade chegou 

ao pico de 3,1 m/s, caindo para 2,6 m/s passados 80 segundos, representando uma 

redução de 16%. 

 

Figura 4.9 – Comportamento de velocidade do PIG após aceleração. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

Mais uma vez os valores de velocidade encontram-se dentro do 

recomendado pela literatura, no entanto a variação de velocidade não é um 

fenômeno desejado, requisitando um controle para atenuar esse efeito. O gráfico 

acima também fornece o deslocamento de 258,33 metros percorridos durante os 100 

segundos. 
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Os resultados apresentados abaixo foram obtidos com o emprego da válvula 

bypass para controle de velocidade, simulando as funcionalidades dela já 

implementadas no PIG. O primeiro teste consistiu de uma simulação de "tiro", com a 

coleta de pressões para posterior análise. A figura 4.10 expõe o resultado da 

simulação de "tiro". O gráfico apresenta um pico de diferença de pressão igual a 

3,37 kgf/cm², bem inferior aos 4,07 kgf/cm² para a situação de "tiro" sem controle. 

 

Figura 4.10 – Simulação de "tiro" com emprego da válvula de controle. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

A diferença de pressão ficou entre 1,26 kgf/cm² e 0,84 kgf/cm², valores 

satisfatórios para a operação do PIG. O gráfico de velocidade mostrado abaixo, na 

figura 4.11, representa o comportamento dinâmico do PIG com o emprego da 

válvula. Com ela, o pico de velocidade chegou até 2,5 m/s e depois caiu para 0,8 

m/s, alcançando um redução de aproximadamente 68%, resultado superior ao 

alcançado na simulação de "tiro" sem controle de velocidade. 

 

Figura 4.11 – Velocidade do PIG após o tiro e com uso da válvula de controle. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 
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Com base no gráfico acima, foi possível determinar o deslocamento do 

equipamento no intervalo de tempo de 100 segundos. O PIG percorreu 79,75 m, 

apresentando uma redução de 70% em relação aos 268,15 m do deslocamento sem 

controle. 

Por fim, o último ensaio teve como objetivo checar a aceleração do PIG com 

controle de velocidade incorporado ao equipamento. Aqui, o registro de esfera V2 foi 

aberto após 11 segundos de teste e fechado passados mais 11 segundos. Não 

ocorreu aumento significativo na diferença de pressão (figura 4.12). 

 

Figura 4.12 – Simulação de aceleração com uso da válvula de controle. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

  

Aqui nota-se que a diferença de pressão foi controlada no intervalo entre 10 

e 20 segundos, ficando com valores entre 0,84 kgf/cm² e 1,26 kgf/cm². Durante a 

simulação de aceleração foi possível traçar a velocidade do PIG com o controle. A 

figura 4.13 mostra esse resultado. 

 

Figura 4.13 – Simulação de velocidade do PIG com uso da válvula de controle. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 
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O gráfico acima permitiu estimar um deslocamento de 95,75 m percorridos 

pelo PIG durante a aceleração. Este valor representa uma redução de 63% em 

relação ao percorrido pelo PIG durante a aceleração e sem aplicação da válvula de 

controle, que foi de 258,33 m. 

Para efeito de comparação, os gráficos de velocidade gerados durante as 

simulação de "tiro" foram sobrepostos, conforme pode-se observar na figura 4.14. 

 

Figura 4.14 – Comparação de velocidade do PIG antes e depois da aplicação da válvula de 

controle. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

A tabela 4.1 abaixo demonstra um comparativo entre pico de velocidade, 

redução de velocidade e distância percorrida em duas situações: com e sem o uso 

da válvula de controle. 

 

Tabela 4.1 – Comparativo da simulação de "tiro" com e sem a válvula de controle. 

 

 

Ainda para comparar os resultados, foram apresentados no mesmo gráfico 

as curvas de velocidade do PIG quando o mesmo está sobre efeito de aceleração. A 

figura 4.15 mostra o comparativo. 
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Figura 4.15 – Comparativo entre velocidades do PIG sobre efeito de aceleração - antes e 

depois do uso da válvula de controle. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

Para efeito de comparação, os valores de pico de velocidade e distância 

percorrida foram colocados na tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Comparação da simulação de aceleração - com e sem a válvula de controle. 

 

 

Utilizando as informações das tabelas 4.1 e 4.2, conclui-se que a 

implementação da válvula bypass para controle de velocidade do PIG instrumentado 

alcançou seu objetivo. 

 

4.3 Tempo de resposta da válvula bypass  

 

O tempo de resposta da válvula para amenizar os feitos do "tiro" foi 

surpreendentemente pequeno. Em apenas 3 segundos, foi possível reduzir a 

diferença de pressão de 3,37 kgf/cm² para 0,70 kgf/cm². Redução de 79%. Para 

comparar o tempo que levaria para a curva de velocidade sem controle chegar aos 

níveis da curva de velocidade com a válvula de controle, foi levantado uma linha de 

tendência após o pico de velocidade de 3,5 m/s, como mostrado na figura 4.16. 
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Figura 4.16 – Linha de tendência para velocidade do PIG sem válvula de controle. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

A equação da reta gerada foi 𝑦 =  −0,0052 ∙ 𝑥 + 3,2. Se colocarmos em 

função de velocidade e tempo, chega-se a 𝑉 𝑡 =  −0,0052 ∙ 𝑡 + 3,2. Utilizando-se o 

primeiro menor valor após o "tiro" (ou seja, 0,8 m/s) chega-se a um tempo de 

aproximadamente 461,5 s, tempo aproximadamente 150 vezes maior que os 3 

segundos. 

 

4.4 Vantagens do sistema proposto  

 

Comparando o sistema proposto no trabalho com outros dispositivos, 

principalmente os vistos no sub-capítulo 2.1.4 - Tipos de controle com válvula 

bypass, constata-se uma quantidade enorme de vantagem da válvula bypass para 

controle de velocidade de PIG. Entre as vantagens, tem-se a autonomia, visto que 

todo o aparato funciona com baterias seladas de 12 v já empregadas para 

funcionamento dos sensores e GPS do PIG instrumentado (ver figura 4.17), e o sinal 

pneumático é proveniente do próprio fluido de produção. 
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Figura 4.17 – Desenho de PIG em CAD mostrando a localização das baterias. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

 

A baixa potência de acionamento também constitui uma vantagem do 

sistema proposto, já que a eletroválvula necessita de apenas 4,8 W, conforme visto 

na tabela 3.1. 

Outra vantagem presente está na adaptação do sistema proposto para 

diversos tamanhos de PIGs instrumentados. Com o aumento ou diminuição do 

diâmetro dos orifícios de escape de ar, é possível configurar a válvula bypass para 

uma grande quantidade de PIGs. 

A possibilidade de implementar uma lógica de controle também é uma 

vantagem frente a outros dispositivos anteriormente apresentados, da mesma forma 

que a capacidade da válvula de controle ficar com seu obturador na posição fechada 

em caso de falha de algum componente eletrônico ou mecânico, permitindo que o 

PIG faça sua passagem sem ficar emperrado no duto.    

 



77 

 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Neste capítulo final serão abordadas as conclusões sobre os resultados 

obtidos ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Adicionalmente, serão 

apresentadas sugestões para trabalhos futuros para o desenvolvimento de 

tecnologias de controle de velocidade para PIGs instrumentados.   

 

5.1 Conclusões  

 

O presente trabalho tinha como principal objetivo desenvolver uma válvula 

bypass para controlar a velocidade de PIGs instrumentados, cadenciando a 

passagem de fluxo para a jusante da cabeça do PIG, reduzindo assim a diferença de 

pressão entre esta zona e a região à montante. 

Foi montado uma bancada para realizações de testes, com uma placa de 

orifícios para determinação de coeficiente de vazão e posteriores ensaios para 

simular "tiro" e aceleração do PIG, que eram os fenômenos não desejados para o 

correto funcionamento do equipamento de inspeção. 

O protótipo da válvula idealizado apresentou resultados satisfatórios nas 

simulações de "tiro" e aceleração, visto que com o auxílio do controle eletrônico 

notou-se uma estabilização da velocidade do ILI, com redução de 68% da 

velocidade, diminuição do percurso após o "tiro"  de 268,25 metros para 79,75 

metros, válvula na posição fechada em caso de falha dos componentes elétricos e 

mecânicos, além de rápida resposta do obturador e baixo consumo de energia. 

A autonomia do sistema, aliado a facilidade de implementação de lógica de 

controle, possibilidade de customização para uso em PIGs de tamanho diferentes e 

segurança em caso de avaria dos conjuntos mecânicos e eletrônicos foram algumas 

vantagens alcançadas pela válvula de controle, atendendo com muito sucesso o que 

foi requisitado na premissa principal desta dissertação. 

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Seguem algumas sugestões para trabalhos futuros: Simular o 

comportamento de escoamento de gases da região à montante para a jusante em 

software CFD; Melhorar o modelo matemático que descreve o movimento do PIG; 
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Aperfeiçoar a bancada de testes; Construir um Loop para simular um PIG tracker, 

monitorando o funcionamento dos protótipos; Projetar e construir um protótipo de 

válvula para ser instalada em um PIG real, testando a funcionalidade da válvula em 

condições reais de serviço;  
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