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RESUMO 

 A passagem de um PIG é uma técnica bastante empregada na inspeção de dutos 

de longo comprimento e principalmente enterrados, valendo-se do diferencial de 

pressão sobre o mesmo para impulsioná-lo. Porém, durante a inspeção, um dos 

problemas que pode ocorrer é a parada do PIG por causa de incrustações severas ou 

defeitos de fabricação/instalação dos dutos, fazendo com que o instrumento pare e sua 

posterior liberação com altas velocidades devido ao acúmulo de pressão à montante. 

Este trabalho propõe o uso de redes neurais artificiais a fim de modelar a relação entre 

o diferencial de pressão sobre o PIG e sua velocidade durante o seu trajeto no interior 

do duto. Para tanto, foi empregado um sistema supervisório para a captura dos dados 

de pressão ao longo da tubulação de teste e um odômetro acoplado ao PIG para a dos 

dados de velocidade. Foram considerados dois modelos de redes neurais artificiais, no 

caso a rede MLP e a rede NARX, sendo esta última uma rede recursiva. Os resultados 

de treinamento e validação mostraram que os modelos por redes neurais artificiais 

foram eficientes para estimar a velocidade do PIG. 

 

Palavras-Chaves: PIG, redes neurais artificiais, velocidade. 
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ABSTRACT  

 The passage of a PIG is a technique quite used in inspection of big length and 

principally buried pipes using the pressure differential on it to impulse itself. But, 

during the inspection, one of the problems that may occur is the stop of the PIG 

because of severe incrustations or fabrication/installation defects of the pipes, doing 

the halt of the instrument and its posterior release with high velocities due to the 

accumulate of pressure at back part. This work purpose the use of neural networks in 

order to model the relation between the differential pressure on the PIG and its 

velocity during your path in the tube. Therefore, it was used a supervisory system to 

capture the pressure data along the test pipe and an odometer coupled to the PIG for 

the velocity data. It was considered two neural network models, in the case the MLP 

and NARX networks, the latter being a recurrent network.  The training and validation 

results showed that the models by neural networks were efficient to estimate the 

velocity of the PIG.   

 

Keywords: PIG, neural networks, velocity. 
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o mais complicado criptograma 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo da cadeia produtiva do petróleo e do gás natural, uma das etapas 
fundamentais é o escoamento da produção, dos poços até os consumidores finais, 
como indústrias, postos de combustíveis e residências. A escolha da forma como cada 
produto será transportado depende de vários fatores, como distância entre o ponto de 
produção e o consumidor, a quantidade, encargos (frete, impostos).  

 O modal dutoviário é um dos modais de transporte mais empregados na 
indústria petrolífera, principalmente no escoamento do gás natural, isto porque, de 
acordo com Araújo (2014), este modal apresenta boa relação custo-benefício (por meio 
do transporte contínuo de grandes volumes do produto escoado a longas distâncias e 
custos referentes quase que exclusivamente a direitos de passagem e construção e 
manutenção da infraestrutura requerida). No Brasil, apenas a Transpetro, subsidiária da 
Petrobras destinada ao escoamento de petróleo, gás natural e derivados, era 
responsável pela operação de cerca de 14810 km de dutos em 2016 (TRANSPETRO, 
2016). 

  Com o passar do tempo, faz-se necessário o reparo de possíveis defeitos que 
venham a aparecer nos dutos de transporte, tais como alteração do diâmetro interno 
devido à corrosão e à incrustação, vazamentos, ovalizações, entre outros, e que sejam 
detectados tanto por ações preventivas (supervisão rotineira das condições de 
operação) como corretivas (atuação direta na falha identificada). Uma das ações 
preventivas empregadas na indústria é a utilização de um instrumento denominado de 
PIG (sigla de Pipeline Inspection Gauge ou Instrumento de Inspeção de Dutos, em 
tradução livre) que percorre o interior da tubulação, por meio de diferencial de pressão 
entre a montante e a jusante do equipamento, limpando-a ou inspecionando-a, 
dependendo da classe de PIG empregada. 

 Durante a passagem do PIG pela tubulação, pode ocorrer de o mesmo ficar 
preso, provocando aumento no diferencial de pressão entre a montante e a jusante que, 
ao atingir certo valor, impulsiona o PIG de forma severa, liberando-o com velocidade 
muito além da de trabalho, o que pode causar danos ao instrumento. Este fenômeno é 
denominado de tiro e, a fim de controlar a velocidade desse equipamento, foram 
desenvolvidas melhorias no corpo do instrumento e modelos matemáticos e 
computacionais capazes de correlacionar a velocidade do PIG com o diferencial de 
pressão sobre o mesmo. 

 Quando se trabalha com ferramentas de modelagem matemático-
computacionais, é imprescindível para a aquisição do melhor modelo o conhecimento 
do maior número de agentes que atuam no processo. No caso da modelagem da 
velocidade do PIG no interior da tubulação, é necessário o conhecimento das forças 
atuantes no movimento (atrito, peso, de gradiente de pressão) e outros dados, como o 
tipo de escoamento do fluido presente na tubulação, que nem sempre são acessíveis ou 
de fácil medição, o que prejudica a qualidade do modelo matemático obtido. Como 
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alternativa a esta dificuldade, o emprego das redes neurais artificiais (RNA) é bem 
vindo, pois é possível, por meio desta técnica de modelagem matemática e 
computacional, obter um modelo mais preciso da situação analisada. O princípio de 
funcionamento mais simples de uma RNA é dividido em duas etapas: a primeira, 
referente ao treinamento, destina-se a realizar o treinamento do modelo por meio da 
apresentação de um conjunto de treinamento composto por dois valores (a entrada, 
representada pelas variáveis independentes, e a saída, a variável dependente), 
organizados em forma de vetores e adquiridos em várias amostras; e a segunda etapa, a 
validação, também composta por vetores similares aos do treinamento, a fim de 
verificar se o modelo obtido na etapa de treinamento é representativo ou não da 
situação física analisada. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 O objetivo principal deste trabalho foi utilizar uma rede neural artificial para 
modelar a velocidade do PIG no interior da tubulação, principalmente no evento de 
“tiro”, a fim de obter um modelo representativo da velocidade deste equipamento.  

 Como objetivos específicos, têm-se: 

• Modelar a velocidade do PIG por meio de uma rede neural artificial do tipo 
MLP e do tipo NARX; 

• Aplicar o modelo obtido em dados reais de uma corrida do PIG, a fim de 
verificar sua aplicabilidade; 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 Com o emprego de ferramentas como as redes neurais artificiais na aquisição 
de modelos matemáticos, obtém-se maior eficiência e segurança nas operações e no 
controle de equipamentos, visto a boa taxa de exatidão que esses modelos podem 
atingir, desde que adequadamente treinadas. Outro fato a ser destacado no uso de 
modelos neurais é a capacidade de incorporar nos modelos os aspectos estocásticos 
presentes nos dados de treinamento. 

 Além disso, o uso de redes neurais artificiais como forma de medição indireta 
da velocidade de um PIG instrumentado é interessante, uma vez que os sensores de 
velocidade presentes podem apresentar erros de leitura ao longo da corrida do PIG por 
motivos físicos (deslizamento da roda do odômetro ou choque com incrustações), além 
de poder funcionar como uma forma de confirmação dos valores de velocidade 
medidos pelo odômetro. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 Os aspectos teóricos relativos ao PIG, desde sua utilização na inspeção de 
dutos até sua modelagem matemática através da aplicação da segunda lei de Newton, e 
às redes neurais artificiais – o que são, como são aplicadas para modelagem de 
fenômenos e algumas classes de redes – serão abordados no Capítulo 2. Ao final deste 
trabalho, há também a indicação de alguns trabalhos relatados na literatura acerca do 
estudo de PIGs, redes neurais artificiais e destes dois elementos aplicados em 
conjunto. 

 No Capítulo 3 serão descritos os materiais e métodos utilizados para que os 
objetivos deste trabalho fossem atingidos. 

 No Capítulo 4 serão descritos os resultados alcançados na pesquisa. 

 No Capítulo 5 estão indicadas as conclusões dos resultados obtidos e sugestões 
para os próximos passos na continuação da pesquisa. 

 No Capítulo 6 estão listadas as referências bibliográficas utilizadas para a 
confecção deste texto. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 INSPEÇÃO DE DUTOS 

 Ao longo de toda a cadeia produtiva do setor petrolífero, desde a extração do 
hidrocarboneto, seja ele óleo cru ou gás natural, da rocha-reservatório até a sua 
distribuição para os consumidores finais (indústrias e comércios), a utilização de dutos 
para o escoamento da produção é maciça. Com o passar do tempo, os dutos podem 
apresentar defeitos devidos, principalmente, tanto à passagem de hidrocarbonetos, 
causando tamponamentos pela formação de hidratos ou corrosão pela presença de 
compostos corrosivos em sua composição (enxofre e sais), quanto a más condições 
operacionais a que as linhas estão submetidas, tais como pressão acima do limite 
operacional e esforços, o que causa a deformação da tubulação. 

 Várias técnicas de inspeção podem ser empregadas para a detecção e 
mensuração destes defeitos, sendo o pigging uma delas. Segundo Mirshamsi e 
Rafeeyan (2012), a técnica de pigging consiste em percorrer internamente a tubulação 
que quer ser inspecionada com uma ferramenta chamada de PIG (Pipeline Inspection 

Gauge), utilizando algum fluido, geralmente aquele transportado através da tubulação, 
a fim de realizar a limpeza e a inspeção das condições internas. Ainda de acordo com 
estes autores, esta é a única técnica de monitoramento das condições das paredes 
internas de dutos enterrados. 

 Há basicamente três classes de PIGs (Figura 1), com base na função principal a 
que são destinados (SARTI, ARAÚJO & PINTO, 2012): 

Figura 1 – Tipos de PIGs. 

 

Fonte: < http://www.fraserengineering.com/blog/pipeline-pigs-types-and-functions/ >, 
acessado em 31 de maio de 2017. 

• PIGs de limpeza ou de utilidade: como o próprio nome indica, são destinados 
para a limpeza interna da tubulação, retirando, assim, incrustações devido à 
parafina, a hidratos e a sais, assim como outras sujeiras internas provenientes de 
operações de soldagens e outras; 
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• PIGs de inspeção ou inteligentes ou instrumentados: usados para a avaliação das 
condições da tubulação e detecção e mensuração de problemas, como 
ovalizações e corrosão; 
 

• PIGs especiais: aplicados em situações diversas àquelas citadas acima, como os 
plugs de tamponamento e separadores de produtos transportados dentro da 
tubulação. 
 

 Os PIGs instrumentados são equipados com sensores capazes de identificar, 
localizar e mensurar falhas presentes na parede interna dos dutos. Estes sensores são 
instalados em módulos ou compartimentos presentes no corpo do PIG, que pode ser 
unimodular ou multimodular, dependendo do tipo de inspeção e do controle sobre o 
PIG requisitados.  

 A estrutura básica de um PIG instrumentado unimodular está ilustrada na 
Figura 2, sendo composta por dois suportes de borracha, geralmente poliuretano, fixos 
nas extremidades de uma cápsula, onde estão localizados os circuitos eletrônicos e a 
bateria. Os suportes de borracha têm como função principal manter todo o 
equipamento centralizado e vedar o módulo acerca do fluido, os circuitos eletrônicos 
realizam as medições de inspeção do duto e a bateria fornece energia para estes 
(LIMA, 2014).  

Figura 2 – Arquitetura básica de um PIG instrumentado. 

 

Fonte: Lima, 2014. 

 No caso de um PIG instrumentado multimodular (Figura 3), Lima (2014) 
destaca que cada módulo é responsável por uma função, dependendo do tipo de 
inspeção desejada. Como exemplo, na Figura 3 está ilustrado um PIG com dois 
módulos, sendo o dianteiro responsável por conter os sensores de efeito Hall para a 
detecção de defeitos como fissuras e o módulo traseiro apresentando o sistema de 
navegação do equipamento. Outro detalhe importante é a presença de orifícios ao 
longo do corpo do PIG, por onde ocorre fluxo de gás, permitindo, por meio de uma 
válvula by-pass, o controle indireto da velocidade de corrida do PIG, sendo 
considerado um mecanismo de controle de velocidade. 
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Figura 3 – Exemplo de PIG multimodular. 

 

Fonte: Lima, 2014. 

 Há várias tecnologias que podem ser implantadas nos PIGs instrumentados a 
fim de detectar um defeito específico com maior precisão, o que promove uma grande 
variedade de tipos desta classe de equipamentos. A Figura 4 ilustra algumas dessas 
tecnologias e os defeitos que podem ser identificados. 

Figura 4 – Tecnologias (tipos) de PIGs instrumentados e defeitos identificados. 

 

Fonte: Lima, 2014. 

 Segundo a empresa Pipeway (2015), os dois tipos de PIG instrumentado mais 
empregados são o geométrico e o MFL (Magnetic Flux Leakeage), empregados para 
verificar a geometria interna do duto e a presença de corrosões, respectivamente. 

 Os PIGs geométricos são ferramentas empregadas na verificação da geometria 
interna do duto a fim de detectar a presença de defeitos como ovalização. Para tanto, o 
corpo do PIG apresenta sensores registradores dos ângulos das diversas hastes que 
tocam a superfície interna do duto (CURVELO, 2016). Na Figura 5 está ilustrado um 
PIG geométrico, evidenciando suas hastes. Como as hastes apresentam uma angulação 
inicial, caso haja diferenças na geometria interna do duto, o ângulo da haste sofrerá 
momentânea alteração. 
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Figura 5 – PIG geométrico. 

 

Fonte: Curvelo, 2016. 

 De acordo com Curvelo (2016), a técnica MFL consiste na detecção do defeito 
(principalmente advindas de corrosões) por meio da fuga do campo magnético após a 
passagem por uma área corroída. Este campo magnético é gerado na parede interna do 
duto por meio de por meio de ímãs presentes no PIG. No caso de existirem fontes de 
descontinuidades internas ao duto, como corrosões, haverá campos de fuga do campo 
magnético, deixando de ser uniforme, que serão medidos através de sensores de efeito 
Hall presentes no PIG. A Figura 6 ilustra um PIG instrumentado MFL. 

Figura 6 – PIG instrumentado MFL. 

 

Fonte: Curvelo, 2016. 

 

2.2 MODELAGEM DINÂMICA DO MOVIMENTO DO PIG 

 Conforme ilustrado na Figura 7, o modelo do movimento do PIG no interior de 
uma tubulação pode ser obtido por meio da Segunda Lei de Newton, através do 
balanço das forças atuantes naquele equipamento (PEREIRA et al., 2013). 

 Figura 7 – Diagrama de forças atuantes sobre o PIG. 

 

Fonte: Pereira et al., 2013. 
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 De acordo com a Figura 7, há três forças agindo sobre o PIG durante seu 
movimento: a força Fg, responsável por causar o movimento do PIG, proveniente do 
diferencial de pressão ∆p entre a montante e a jusante do equipamento; a força de 
atrito Fa entre o PIG e a parede interna da tubulação; e a força Fp relativa ao peso do 
PIG. Além disso, a angulação β da tubulação interfere na força peso atuante. 

 Aplicando a Segunda Lei de Newton no PIG, tem-se a seguinte relação: 
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sendo M a massa do PIG, a a sua aceleração, ∆p o diferencial de pressão entre a 
montante e a jusante, A a área do PIG na qual o gás exerce pressão, B o coeficiente de 
atrito viscoso, v a velocidade do PIG, Fseco o atrito seco e g a aceleração da gravidade 
local. 

 Em seu trabalho, Lima (2014) modelou o movimento do PIG desconsiderando 
a atuação do atrito seco (devido à dificuldade em se obter este valor) e da força peso 
(considerando uma tubulação completamente na horizontal), com o intuito de 
simplificar o modelo e, assim, obter um modelo linear de fácil compreensão entre as 
variáveis atuantes. Assim, obteve-se: 

                                     ( ) MaBvAppMaBvpA =−−→=−∆ 21                          (2) 

em que p1 é a pressão a montante e p2 a pressão a jusante do PIG, respectivamente. 

 Substituindo a aceleração a por dv/dt, pode-se fazer com que a Equação 2, após 
ser rearranjada, fique em função da velocidade do PIG, e não em sua aceleração, como 
indicado na Equação 3. 

                                                         pABv
dt

dv
M ∆=+                                                 (3) 

 A partir da Equação 3, pode-se obter a função de transferência do sistema 
(Equação 4), considerando como entrada o diferencial de pressão, responsável pela 
movimentação do PIG, e como saída a velocidade v do mesmo, por meio da aplicação 
da transformada de Laplace, considerando as condições inicias iguais a zero. Assim, 
obtem-se: 
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 Como indicado anteriormente, a velocidade do PIG é diretamente proporcional 
ao diferencial de pressão exercido sobre o mesmo e sua modelagem pode ser realizada 
através da Equação 4. Porém, o modelo matemático ora obtido desconsidera as outras 
forças atuantes no PIG, como a força peso e o atrito seco, o que pode promover a 
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atuação ineficiente de sistemas de controle de velocidade do PIG, como uma válvula 
by-pass acionada eletronicamente, baseados nesse modelo. Assim, para um melhor 
controle, faz-se necessário o emprego de ferramentas matemáticas e computacionais 
que permitam obter um modelo matemático mais exato da movimentação do PIG, 
como, por exemplo, o uso de redes neurais artificiais. 

   

2.3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 Idealizadas com base no modelo do neurônio artificial estabelecido por por 
McCulloch e Pitts, em seu artigo A Logical calculus of the ideas imanente in nervous 

activity, em 1943, as redes neurais artificiais (RNA) são modelos matemáticos 
inspirados no cérebro humano e apresentam capacidade computacional adquirida 
através do aprendizado via exemplos (SILVA, SPATTI & FLAUZINO, 2010). A 
Figura 8 ilustra a estrutura básica de uma rede neural artificial, cujo funcionamento 
ocorre da seguinte forma: os sinais de entrada (vetores com os dados de entrada) são 
ponderados de acordo com seus respectivos pesos e enviados para cada neurônio da 
estrutura, onde os sinais ponderados são somados a um valor pré-definido, chamado de 
limiar de ativação, resultando num valor sobre o qual agirá a função de ativação, 
determinando assim o sinal de saída da rede. 

Figura 8 – Estrutura básica de uma rede neural artificial. 

 

Fonte: Oliveira, 2012. 

 Tal qual o sistema o sistema nervoso biológico, as redes neurais artificiais são 
constituídas de elementos individuais denominados de neurônios, ou nodos, que se 
interconectam e são capazes de transmitir e armazenar informações de fontes externas 
(BEZERRA, 2005). 

 Pires (2012), em seu trabalho, afirma que um dos motivos para se empregar a 
técnica de redes neurais artificiais a fim de obter modelos matemático-computacionais 
a partir de conjuntos de dados, de grandezas físicas ou não, é a capacidade de as redes 
realizarem regressões não lineares ou mapeamentos de feições essenciais dos 
conjuntos de dados, mimetizando ao fim do treinamento um modelo físico de relação 
entre as variáveis, modelo este antes não conhecido ou de difícil implementação. 

 Para que uma RNA possa ser utilizada, faz-se necessário primeiramente que a 
mesma seja treinada. O processo de treinamento ou aprendizado nada mais é do que 
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apresentar à rede uma sequência de conjuntos de dados relativos ao processo ao qual a 
rede será aplicada, sendo, então, extraída uma relação matemática entre os valores de 
entrada e os de saída do conjunto de treinamento e armazenada na forma de pesos 
sinápticos ao longo da estrutura interna da rede neural (SILVA, 2013). 

 De acordo com Silva (2013) e Haykin (2001), há várias técnicas de 
aprendizagem de uma rede neural, sendo que as mais empregadas são a supervisionada 
(ou com um professor) e a não-supervisionada (ou sem professor). Quando se emprega 
a aprendizagem supervisionada, são apresentados dados de entrada à rede, que calcula 
o valor de saída relativo a cada valor de entrada e compara aquele valor com a saída 
verdadeira que a rede deveria apresentar, sendo a diferença entre estes, conhecida 
como erro, utilizada para corrigir os pesos sinápticos, a fim de reduzir cada vez mais o 
erro obtido até um valor aceitável. No caso de não haver a figura do professor, como é 
o caso da aprendizagem não-supervisionada, o conjunto de treinamento não apresenta 
os valores da saída a serem atingidos, apenas os dados de entrada, o que força a rede a 
se auto-organizar de acordo com as particularidades apresentadas por cada dado de 
entrada e a ajustar dos pesos de forma a refletir esta organização.  

 A arquitetura de uma rede neural artificial, maneira pela qual os neurônios 
estão estruturados, pode variar dependendo do conjunto de dados (se eles são ou não 
linearmente separáveis, se são em grande quantidade ou não) e da finalidade. Há 
basicamente três formas de arquitetura: redes alimentadas adiante com camada única, 
redes alimentadas adiante com múltiplas camadas e as redes recursivas (ou recorrente) 
(MATSUNAGA, 2012). 

 Nas redes de camada única (Figura 9), há apenas uma camada de entrada de 
dados e uma camada de saída, sendo o fluxo de dados se dando daquela para esta (daí 
a denominação alimentada adiante) (HAYKIN, 2001). Já as de múltiplas camadas, 
como o próprio nome sugere, apresenta em sua estrutura pelo menos uma camada de 
neurônios entre as camadas de entrada e de saída, denominada de camada oculta ou 
intermediária. Essa é uma das estruturas mais comumente empregada, pois a inserção 
de uma ou mais camadas intermediárias (Figura 8) aumenta significativamente o poder 
computacional da ferramenta de modelagem (MARTINEZ, FERRARA & MARIO, 
2012).  

Figura 9 – Rede de camada única e alimentada adiante. 

 

Fonte: Matsunaga, 2012. 
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 O terceiro tipo, as redes recursivas (Figura 10), apresenta como principal 
diferença entre as estruturas anteriores a presença de laços de realimentação, que 
envolvem o uso de ramos particulares de elementos de atraso unitário, fato que 
promove um comportamento dinâmico não linear à rede (ARAÚJO & DÓRIA NETO, 
2016; HAYKIN, 2001). 

Figura 10 – Exemplo de rede recursiva. 

 

Fonte: Araújo & Dória Neto, 2016. 

 

2.3.1 PERCEPTRON MULTICAMADAS 

 Em sua forma mais básica, denominada de Perceptron, uma rede neural 
apresenta diversas limitações ao ser aplicada em problemas reais devido a sua 
dificuldade em minimizar a função erro. Uma forma de contornar este problema é 
adicionar camadas intermediárias entre a entrada e a saída da rede, possibilitando a 
rede neural a atuar em situações de não linearidade. Este tipo de Perceptron com 
camadas ocultas é denominado de Perceptron multicamadas (MultiLayer Perceptron – 
MLP, em inglês) (DUDA, HART & STORK, 2001). Na Figura 11 está ilustrada a 
arquitetura de uma rede MLP com uma camada de entrada, duas camadas 
intermediárias ou ocultas e a camada de saída. 

Figura 11 – Exemplo de uma rede MLP. 

 

Fonte: Silva, 2013. 
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 De acordo com Haykin (2001), uma rede MLP apresenta três características 
principais: 

• o modelo de cada neurônio apresenta uma função de ativação não-linear, 
geralmente definida pela função logística, fato que evita que a MLP reduza a 
relação entre a entrada  a saída da rede àquela obtida por um Perceptron; 

• a existência de camadas ocultas de neurônios, que extraem as características 
mais significativas das amostras de entrada de forma progressiva, possibilitando 
a aquisição de modelos mais robustos; e 

• por apresentar camadas ocultas de neurônios, a rede MLP apresenta alto grau de 
conectividade, evidenciado pela alta quantidade de sinapses existentes. 

 O princípio de treinamento da rede Perceptron de múltiplas camadas tem como 
base a minimização de uma função custo (também denominada função erro) definida 
com base no erro ao quadrado ou o erro médio quadrático. O algoritmo básico para 
treinamento da rede MLP é o algoritmo backpropagation, que opera de forma similar 
ao algoritmo Least Mean Square (LMS). As amostras up selecionadas aleatoriamente 
de um conjunto de treinamento da forma [up, dp], com p = 1, 2, ..., N, sendo N a 
quantidade total de pares [entrada, saída], são aplicadas na entrada da rede e se 
propagam até a camada de saída. Na camada de saída, é calculado o erro ep, através da 
comparação do valor de saída yp com o valor desejado dp, e com isto calcula-se o 
gradiente local da função custo. O sinal de erro se propaga da saída em direção à 
entrada da rede e em cada camada, com base no gradiente local, são ajustados os pesos 
sinápticos wji, conectando a saída do neurônio i à entrada do neurônio j. Este processo 
se repete até que a função custo atenda a uma condição de mínimo, geralmente até que 
o valor desta função seja inferior a uma tolerância ε (HAYKIN, 2001). 

 O algoritmo de treinamento utilizado no trabalho foi o Levenberg-Marquardt, 
que utiliza o algoritmo backpropagation para o cálculo dos gradientes. A escolha deste 
algoritmo se deu pela melhor eficiência no processo de treinamento da rede. Um 
detalhamento sobre o funcionamento do algoritmo Levenberg-Marquardt foram 
realizados mais adiante neste capítulo. 

 

2.3.2 REDES NARX 

 Apesar de uma rede MLP poder ser usada em uma ampla quantidade de casos, 
há aqueles aos quais sua capacidade de atuação, por mais que ainda apresente boa taxa 
de acerto dos resultados, é comprometida ou não tão boa quanto requisitada. Um caso 
é no tratamento de séries temporais, isto é, dados cujo valor futuro é dependente do 
valor atual. Neste caso, o uso de uma RNA recorrente é mais indicado, pois neste tipo 
de rede o cálculo da resposta atual é feita com base em valores passados (ARAÚJO & 
DÓRIA NETO, 2016). 
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 De acordo com Silva (2013), uma opção de rede neural recorrente a ser usada 
no tratamento de séries temporais é a baseada no modelo NARX (Nonlinear Auto-

Regressive with eXogenous input), que nada mais é do que um Perceptron 
multicamadas cuja entrada é a própria saída realimentada com atrasos temporais e uma 
entrada dita exógena, também atrasada no tempo. A Figura 12 ilustra a arquitetura 
típica de uma rede NARX, onde u(n) e y(n) são a entrada e a saída da rede no tempo t, 
l e k correspondem às ordens de atraso da saída e da entrada e z

-1 é o operador de 
atraso. 

Figura 12 – Estrutura típica de uma rede NARX. 

 

Fonte: Silva, 2013. 

 A partir da Figura 12 é possível verificar que em uma rede NARX a entrada e a 
saída são reapresentadas novamente à rede após a rede estar devidamente treinada e 
validada. É por este motivo que surge a habilidade da rede de aprender o 
comportamento dos dados ao longo do tempo e, com isso, sua capacidade de predição 
dos valores futuros. 

 

2.3.3 TREINAMENTO DAS RNAs 

 Existem várias técnicas de aprendizagem de RNAs, sendo que a base delas vem 
do algoritmo backpropagation. O algoritmo de treinamento backpropagation é um 
algoritmo de aprendizagem supervisionada, cujo desempenho do treinamento é 
baseado na minimização de uma função erro E(t), quantificada pelo somatório dos 
erros quadráticos de cada amostra u apresentada ao longo do treinamento (FARACO, 
COSTA JÚNIOR & CRUZ, 1998), representada por: 

                                                        ( ) ( )∑=
N

p tetE
1

2

2

1
                                                   (5) 

em que N é a quantidade total de amostras do conjunto de treinamento, ep(t) o erro 
obtido para a amostra p na iteração t. 
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 O algoritmo backpropagation tem como uma de suas características principais, 
e esta é a que mais se destaca, a possibilidade de adaptação dos pesos das camadas 
intermediárias tomando como base o valor de erro obtido no neurônio de saída da rede, 
ou, em termos mais gerais, na camada seguinte à direita da camada atual, caso a 
camada oculta cujo peso a ser adaptado não seja a diretamente anterior da camada de 
saída da rede (LEITE, 1997). 

 O algoritmo de treinamento adotado neste trabalho foi o Levenberg-Marquardt 
cuja atualização dos pesos sinápticos é realizada através da Equação 6:  

                                            ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )tetJItJtJtw TT 1−
+=∆ λ                                    (6) 

sendo J a matriz Jacobiana composta pelas derivadas parciais dos erros da rede em 
relação aos pesos, I a matriz identidade e λ um parâmetro de regulação da taxa de 
aprendizagem da rede. No algoritmo de Levenberg-Marquard, a atualização dos pesos 
das camadas intermediárias é realizada por meio da retropropagação, acima discutido. 

 De acordo com Costa (2012), é um dos mais utilizados devido ao reduzido 
tempo de convergência da rede. Esta eficiência é devida, segundo Soares & Nadal 
(1999), pela alteração a cada iteração no parâmetro λ: caso o passo de ajuste dos pesos 
promova um aumento na função erro, λ é reduzido; caso contrário, isto é, caso 
promova uma diminuição na função erro, λ é aumentado. Ainda segundo aqueles 
autores, esta adaptação no parâmetro λ evita a ocorrência de passo muito grandes, o 
que poderia levar a erros de convergência, e agiliza a convergência da rede neural 
artificial. 

 Quando o conjunto total de dados disponível é relativamente pequeno, o que 
acarreta em um conjunto de treinamento e de validação com poucos componentes, 
pode acontecer que o processo de treinamento não seja efetivo, acarretando em 
grandes valores de erro na validação da rede. Neste caso, é sugestivo a aplicação da 
técnica de validação cruzada, que nada mais é do que a divisão do conjunto total de 
dados r partes, sendo assim subdivididos: r-1 partes para o treinamento da rede neural 
e uma parte para a sua validação. Cada um destes subconjuntos formados é empregado 
no treinamento da rede e na validação, promovendo um melhor treinamento da rede se 
comparado com o caso da não aplicação da validação cruzada (SANTOS et al., 2009). 

 

2.4 BREVE ESTADO DA ARTE 

 A técnica de “pigagem” de uma tubulação é uma das metodologias mais 
conhecidas e empregadas de inspeção não-destrutiva na indústria de petróleo, assim 
como em outros ramos cuja necessidade de transportar seus produtos pelo interior de 
tubulações é perceptível. 

 Em seu clássico livro sobre o PIG e sua inerente tecnologia, Tiratsoo (1992) 
explica todas as precauções a serem observadas durante a idealização de um projeto de 
PIG e ao longo da passagem deste equipamento em uma linha de transporte de fluidos. 



33 
 

Ainda em seu livro, o autor relata que a utilização de PIGs pelas indústrias petrolíferas 
data de pelo menos por volta dos anos 1970. 

 Como uma das dificuldades relativas à técnica de “pigagem” é a 
impossibilidade de visualizar o PIG durante sua passagem, várias pesquisas vêm sendo 
realizadas com o intuito de tentar estimar o posicionamento desse equipamento ao 
longo de uma tubulação através de algumas variáveis, como sua velocidade. 

 Valendo-se não apenas de modelos matemáticos, mas também do ambiente no 
qual o PIG realiza a passagem, ou seja, o interior da tubulação, Nguyen et al. (2001) 
desenvolveram um controlador não linear advindo de uma função de Lyapunov 
baseado no método de back-stepping para controlar a velocidade do PIG. O controle 
serviria como acionador para a abertura de orifícios presentes no corpo do PIG (Figura 
13), permitindo, assim, que parte do fluxo de gás a montante deste equipamento cruze 
para a jusante, ou seja, seja “by-passado”, promovendo a queda do diferencial de 
pressão entre as duas regiões e, por conseguinte, a queda da força propulsora do PIG, 
causando uma redução em sua velocidade. Os autores utilizaram simulações para 
verificar a efetividade do controlador, fato este que foi comprovado. 

Figura 13 – Orifício permitindo o by-pass do gás entre o PIG. 

 

Fonte: Nguyen et al., 2001. 

 Tendo como objetivo modelar numericamente a dinâmica de um PIG no 
interior de uma tubulação de gás, Hosseinalipour, Khalili & Salimi (2007) criaram um 
modelo por meio da resolução das equações governantes do movimento do PIG 
usando o método dos elementos finitos. Este modelo foi testado em situações variadas 
de trajetória da tubulação (Figura 14) e de consideração do gás como real e como 
ideal. Os resultados obtidos pelos pesquisadores indicaram que a modelagem numérica 
do movimento daquele equipamento foi satisfatória, visto que os resultados de 
velocidade e de posição do mesmo obtidos via modelo foram similares aos esperados. 

Figura 14 – Trajetória da tubulação de teste. 

 

Fonte: Hosseinalipour, Khalili & Salimi, 2007. 
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 Esmaeilzadeh, Mowla & Asemani (2009) propuseram uma modelagem 
matemática para tentar simular o movimento transiente de um PIG ao longo de uma 
tubulação de óleo e de gás. Ao adotarem um conjunto de equações derivadas da 
combinação de equações de fluxo de fluidos e do momento linear do PIG, resolvidas 
por meio do método das características sob condição de estado transiente, os 
pesquisadores obtiveram dados de velocidade, taxa de fluxo ótimo de fluido para 
movimentar o PIG e o tempo de duração do teste que, ao serem comparados com 
dados reais de campos, indicaram a efetividade dos modelos adquiridos na previsão do 
posicionamento e velocidade atingida pelo PIG durante um teste. 

 Em seu trabalho de conclusão de curso, Pereira (2012) propôs o uso de uma 
válvula by-pass com 36 furos em seu corpo (Figura 15) para, em conjunto com um 
controlador a base de lógica Fuzzy, controlar, via válvulas solenoides, a quantidade de 
gás que passaria pelo PIG para, assim, manter a velocidade deste dentro de níveis 
específicos. Os resultados obtidos em ambiente computacional indicaram que estas 
duas alterações – a válvula e o controlador Fuzzy – contribuiriam eficientemente no 
ajuste de velocidade do PIG.  

Figura 15 – Válvula by-pass com 36 furos. 

 

Fonte: Pereira, 2012. 

 Já em sua pesquisa de mestrado, Lima (2014) também seguiu esta linha em seu 
trabalho, porém, a válvula by-pass empregada foi alterada (Figura 16) e seu foco foi no 
controle Fuzzy, que atuaria segundo o diferencial de pressão exercido sobre a válvula. 
Os testes foram realizados em escala de bancada com um protótipo de tubulação 
pressurizada e com a válvula na parte central. Como resultados, o autor pode observar 
a atuação da válvula e da lógica Fuzzy segundo os valores de diferencial e pressão e, 
como este parâmetro é o principal causador de movimento do PIG, a possibilidade do 
uso do conjunto no controle da velocidade de um PIG. 
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Figura 16 – Válvula by-pass usada na tubulação de bancada. 

 

Fonte: Lima, 2014. 

 O uso de redes neurais artificiais na indústria de petróleo e gás natural vem 
crescendo dia após dia, inclusive em relação ao acompanhamento das condições dos 
longos comprimentos de tubulações frente aos problemas de ocorrência mais comum, 
como corrosão, trincas e incrustação. 

 Empregando uma rede neural do tipo mapa auto-organizável, Suna & Berns 
(1996) desenvolveram um sistema denominado de NeuroPipe para a inspeção de dutos 
de óleo e gás. Usando dados de ultrassom obtidos por meio de testes com PIG, o 
sistema foi capaz de indicar, entre cinco possíveis defeitos (perda de metal, laminação, 
dente, depósito e sem erro), qual o defeito presente em trechos da tubulação, com taxa 
de acerto da ordem de 95 %. 

 Carvalho et al. (2006) empregaram uma rede neural artificial na tentativa de 
identificar, a partir dos dados de fluxo magnético ao longo de pontas de soldas em 
tubulações obtidos por meio de PIGs instrumentados, a ocorrência ou não de defeito e, 
caso afirmativo, de qual tipo. Inicialmente, a rede deveria reconhecer a existência ou 
não de defeitos nas soldas por meio dos sinais de fluxo magnético, objetivo este 
realizado com 94,2 % de sucesso. Em seguida, os defeitos deveriam ser identificados 
sob três padrões: corrosão externa, corrosão interna e falta de penetração. Estes 
defeitos foram intencionalmente inseridos no duto e, com intuito de aprimorar a 
capacidade de classificação dos defeitos, foram aplicadas técnicas de pré-
processamento dos sinais. A taxa de acerto na classificação desses defeitos pela rede 
neural foi de, em média, 71,7 %, sendo que para a classificação como corrosão ou falta 
de penetração o acerto subiu para 92,5 % dos sinais analisados. 

 O trabalho de Ma & Liu (2007) teve como objetivo treinar uma rede neural 
artificial do tipo RBF (rede de função de base radial, do inglês Radial-Basis Function), 
aprimorada com o uso de um algoritmo imune, a fim de detectar e mensurar a corrosão 
presente em uma tubulação a partir de dados de fuga do fluxo magnético, adquiridos 
de PIGs instrumentados. Para o teste, foi utilizada uma seção de duto metálico 
contendo vários pontos de corrosão artificialmente criados e mensurados por meio de 
ferramentas de análise tridimensional. Após o treinamento da rede neural com estes 
dados, os pesquisadores obtiveram com sucesso a localização e dimensionamento dos 
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pontos de corrosão presentes no duto de teste, indicando a efetividade da rede neural 
artificial do tipo RBF para tal proposta. 

 Como proposta de sua pesquisa, Zayed et al. (2014) desenvolveram dois 
modelos, um por meio de regressão linear e outro via rede neural, capazes de 
predizerem a ocorrência de falhas nas linhas de transporte de óleo. As causas de falhas 
analisadas neste estudo não se restringiram à corrosão – falhas mecânicas e ambientais 
também foram usadas para a construção dos modelos. Os modelos via regressão linear 
e via rede neural artificial, com taxas de acerto de 90 % e 92 %, respectivamente, 
apresentaram capacidade preditiva de falhas satisfatória, possibilitando seus usos como 
indicativos para os operadores das linhas realizarem ações nas mesmas. 

 Em seu trabalho, Li, Zhu & Feng (2015) realizaram uma pesquisa bibliográfica 
para verificar a possibilidade do emprego das técnicas de rede neural artificial e de 
lógica Fuzzy, a fim de aprimorar o controle da movimentação de robôs usados na 
inspeção interna de dutos. O principal problema destes robôs reside na correta 
modelagem de seus movimentos no interior das tubulações frente a inúmeras fontes de 
não linearidades e erros, tais como defeitos na geometria do duto, incrustações e 
rugosidade da parede interna. Como resultado, os autores perceberam que, apesar de 
ainda haver dificuldades a serem contornadas em relação aos robôs em si, a aplicação 
conjunta de rede neural e lógica Fuzzy possibilitaram melhorias no controle do 
equipamento e na sua habilidade de reconhecer o ambiente e movimentar-se de acordo 
com o mesmo. 

 É possível verificar, por meio da pesquisa bibliográfica apresentada neste 
trabalho, que a ideia a ser desenvolvida por esta pesquisa de mestrado, isto é, aplicar 
uma rede neural a fim de correlacionar o diferencial de pressão atuante sobre o PIG e a 
velocidade do mesmo, é inovadora e possibilita a ampliação de estudos relacionando 
esses elementos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 PIG 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, foi empregado um PIG (Figura 17) de 6 
polegadas de diâmetro e cerca de 50 cm de comprimento, fabricado em aço inoxidável 
e com borrachas de isolamento de poliuretano. Externamente, há ainda preso ao corpo 
do PIG um odômetro empregado para realizar, em conjunto com uma placa eletrônica 
e um programa em Arduino, a leitura das velocidades atingidas durante os testes. 

Figura 17 – PIG instrumentado. 

 

Fonte: Autor. 

 A parte eletrônica (Figura 18) do PIG está localizada na parte interna e é 
composta de microcontrolador Atmega 328, que apresenta o programa de aquisição de 
velocidade, um conector do módulo de cartão SD, no qual as informações obtidas ao 
longo dos testes foram gravadas e posteriormente recuperadas, conector do odômetro, 
entrada de alimentação de 12 Vcc, um regulador de 5 Vcc e uma conexão serial.  

Figura 18 – Placa eletrônica. 

 

Fonte: Autor. 
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 A alimentação da parte eletrônica foi feita por um pacote de pilhas cujas tensão 
e corrente são de 12 V e 400 mA, respectivamente. 

 A aquisição dos dados de velocidade do PIG e de sua distância percorrida 
durante os testes foi realizada por meio da atuação em conjunto do odômetro (Figura 
19) e da programação embarcada no microcontrolador. Inicialmente, sabe-se o 
comprimento da roda do odômetro e que, quando o mesmo completa uma volta, tendo 
como ponto de partida um ímã interno, o sensor do odômetro sinaliza em forma de um 
pulso. Ao conectar esse equipamento com o microcontrolador, é feita a medida de 
tempo entre um pulso e outro, e assim é obtida a velocidade do PIG. A distância 
percorrida foi obtida pela contagem do número de voltas que a roda fez multiplicada 
pelo seu comprimento.  

Figura 19 – Odômetro instalado no PIG. 

 

Fonte: Autor. 

 

3.2 TUBULAÇÃO DE TESTES 

 A tubulação onde os testes foram realizados está situada no Laboratório de 
Avaliação de Medição em Petróleo (LAMP), da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN).  

 Fabricada em aço carbono, a tubulação (Figura 20) de cerca de 55 m de 
comprimento, 8 polegadas de diâmetro interno nas áreas do lançador e do recebedor do 
PIG e 6 polegadas de diâmetro interno e 5 mm de espessura no comprimento restante, 
conforme a norma NBR 5580. Apresenta 12 pontos de leituras de pressão, além de 
duas válvulas de alívio de pressão (estas situadas na área do recebedor).  
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Figura 20 – Vista aérea da tubulação de testes. 

 

Fonte: Autor. 

 O fluido propulsor do PIG foi o ar comprimido devidamente filtrado, advindo 
de um compressor localizado próximo ao local de testes. A pressão máxima de 
trabalho do compressor é de 10 bar, porém, por motivos de segurança, a pressão 
empregada durante os testes foi de 6 bar. 

 

3.3 AQUISIÇÃO DOS DADOS DE PRESSÃO E DE VELOCIDADE 

 Como mencionado anteriormente, este trabalho visou obter um modelo via 
redes neurais artificiais relacionando o diferencial de pressão exercido sobre o PIG e a 
velocidade alcançada pelo mesmo. Logo, um dos pontos chaves da presente pesquisa 
foi a aquisição do conjunto de dados (diferencial de pressão, velocidade)i em i pontos 
ao longo da tubulação. 

 Os valores de pressão a montante e a jusante sobre o PIG e, assim, o diferencial 
de pressão, foram obtidos empregando transmissores de pressão da marca Novus, 
modelo NP 300 (Figura 21), que consiste de um sensor de pressão piezoelétrico e um 
transmissor 4 – 20 mA incorporado. Na Tabela 1 estão descritas outras características 
do modelo de sensor adotado.  

Figura 21 – Transmissor de pressão modelo NP 300, da Novus. 

 

Fonte: Novus, 2016. 
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Tabela 1 – Características principais do sensor modelo NP 300, da Novus. 

Característica Valor 
Faixa de medição 0 a 10 bar 

Alimentação 11 a 33 Vcc 
Saída 4 – 20 mA 

Precisão 0,0025 bar (0,5 % do fundo de escala) 
Sobrepressão 15 bar (1,5 vezes a pressão nominal) 

Resposta dinâmica < 30 ms 
Temperatura de trabalho -10 a 70 °C 

Fonte: Novus, 2016. 

 Os valores de pressão lidos são então enviados a um CLP (Controlador Lógico 
Programável) da marca WEG, modelo TPW-03 60HT-A, (Figura 22) e redirecionados 
a um sistema supervisório (Figura 23) presente no LAMP, que mapeia aquelas leituras 
ao longo do tempo da corrida de teste. 

Figura 22 – CLP aplicado no estudo. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 23 – Tela do supervisório. 

 

Fonte: Autor. 
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 Com relação à velocidade do PIG, a obtenção foi realizada por meio do 
odômetro presente no corpo do PIG e de um programa criado na plataforma Arduino 
que relaciona a velocidade de corrida com a quantidade de voltas que a roda do 
odômetro realiza em torno de si. 

 

3.4 CORRELAÇÃO ENTRE OS DADOS DE PRESSÃO E VELOCIDADE 

 Como discutido na Seção 2, a modelagem não linear entre os dados de pressão 
da linha de teste e de velocidade do PIG foi feita através de uma rede neural artificial, 
sendo, para isso, empregado um software. Utilizou-se uma rede do tipo Perceptron 
multicamadas e uma do tipo NARX, sendo que a análise da melhor arquitetura para 
ambas as redes foi feita principalmente pela que produzir o melhor resultado, indicado 
pelo maior taxa de acerto nas etapas de treinamento da rede e de validação dos dados 
de testes, com a estrutura mais simples. 

 O conjunto de treinamento utilizado foi formado da seguinte forma: os dados 
de entrada foram os diferenciais de pressão atuantes sobre o PIG, obtidos através do 
sistema supervisório, enquanto que os dados esperados foram os de velocidade do PIG, 
adquiridos via odômetro e microcontrolador. O algoritmo de treinamento empregado 
foi o de Levenberg-Marquardt. 

 Devido ao número relativamente pequeno de amostras para aplicação no 
treinamento e validação das redes neurais artificias criadas, foi aplicada no conjunto 
total de dados a técnica de validação cruzada. 
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4. RESULTADOS 

 

 A disposição dos sensores utilizados neste estudo ao longo da tubulação está 
indicada na Figura 24. Através desta, é possível verificar a presença de 8 sensores, 
nomeados de 7 a 0 partindo do ponto de lançamento do PIG. Porém, nem todos os 
sensores estavam funcionais no momento da realização do teste: os sensores 7 e 3 
estavam com defeitos na leitura e, por isso, seus dados foram descartados.  

Figura 24 – Disposição dos sensores ao longo da linha de teste. 

 

Fonte: Autor. 

 A partir dos dados de pressão obtidos através do supervisório, foi possível 
identificar duas regiões principais (Figura 25) do teste, separadas por um momento de 
repressurização da linha. Apesar da Figura 25 ilustrar os dados de pressão para o 
sensor 6, a mesma aparência foi observada para todos os outros sensores. 

 Com o objetivo de analisar melhor os dados, cada região foi analisada 
separadamente. Inicialmente, foi realizada uma delimitação melhor da faixa de 
interesse para cada região. Nesta delimitação, focaram-se os momentos a partir dos 
quais iniciou a queda de pressão na linha, pois durante a pressurização da linha as 
válvulas de dreno e de alívio estão fechadas, impossibilitando a ocorrência de 
movimentação do PIG, que passa a acontecer após a pressão a jusante deste reduzir ao 
ponto que o diferencial de pressão sobre o PIG induza uma força que o retire do estado 
estático e o ponha em movimento. 
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Figura 25 – Duas regiões principais do teste para o sensor 6. 

 

Fonte: Autor. 

 Tomando como exemplo o sensor 6, é possível observar que na região 1 a faixa 
de interesse reside entre os tempos de 200 s e 325 s (Figura 26) e, na região 2, entre os 
tempos de 1200 s até 1260 s (Figura 27). A mesma delimitação de faixas em cada 
região foi realizada para cada sensor empregado no estudo. 

Figura 26 – Faixa de interesse na região 1 para o sensor 6. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 27 – Faixa de interesse na região 2 para o sensor 6. 

 

Fonte: Autor. 
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 Em seguida, como a força motriz do PIG provém do diferencial de pressão 
entre a região a montante e a jusante do mesmo, foram criadas novas variáveis, 
relacionando a diferença de pressão entre dois sensores funcionais consecutivos. Na 
Tabela 2 está descrita as novas variáveis criadas e com quais sensores está relacionada. 

Tabela 2 – Descrição das variáveis de diferença de pressão. 

Variável Descrição 
DifP1 Diferença entre os sensores 6 e 5 
DifP2 Diferença entre os sensores 5 e 4 
DifP3 Diferença entre os sensores 4 e 2 

DifP4 Diferença entre os sensores 2 e 1 
DifP5 Diferença entre os sensores 1 e 0 

Fonte: Autor. 

 Como exemplo, a Figura 28 ilustra os dados referentes à variável DifP1 durante 
todo o teste. De acordo com a Figura 28, foi possível verificar que ao longo do teste a 
diferença de pressão entre os sensores 6 e 5 ficou em torno de – 0,2 bar e + 0,2 bar, o 
que pode ser associada ao regime de escoamento do fluido e à sensibilidade dos 
sensores, com alteração drástica nas leituras entre os tempos de 250 s a 325 s. 

Figura 28 – Diferença de pressão entre os sensores 6 e 5. 

 

Fonte: Autor. 

 Para melhorar a resolução dos dados em torno daqueles tempos acima citados, 
foi traçado o gráfico da Figura 29. Por meio desta, foi possível verificar que entre os 
tempos de 280 s e 295 s houve um acréscimo na diferença de pressão, subindo de cerca 
de 0,0 bar a 0,8 bar, indicando que durante este tempo houve uma diferença 
significativa de pressão entre os sensores 6 e 5, o que pode ser inferido que o PIG se 
encontra dentro do trecho delimitado pelos referidos sensores, conforme Freitas 
(2016), que em seu trabalho destaca que, caso o PIG esteja situado entre dois sensores 
consecutivos, haverá entre eles uma diferença considerável nas leituras (Figura 30). 
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Figura 29 – Diferença de pressão entre os sensores 6 e 5 (entre 280 s e 330 s). 

 

Fonte: Autor. 

Figura 30 – Efeito da passagem do PIG sobre as leituras de dois sensores consecutivos. 

 

Fonte: Freitas, 2016 (alterado). 

 Realizando o mesmo tratamento acima descrito para a variável DifP2, obteve-
se a resposta à passagem do PIG, ilustrada na Figura 31. 

Figura 31 – Comportamento das variáveis DifP1 e DifP2 entre 280 s e 325 s. 

 

Fonte: Autor. 

 A partir da Figura 31, pode-se inferir que o PIG passou pelo trecho entre os 
sensores 6 e 5 e entrou no trecho entre os sensores 5 e 4, porém sem sinal de que o 
mesmo tenha saído deste último trecho, como pode ser verificado através da Figura 32, 
que ilustra o mapeamento das variáveis DifP2 e DifP3, este compreendido entre os 
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sensores 4 e 2. Além disso, a redução do valor da variável DifP2 sem o aumento na 
variável DifP3 corrobora a ideia de que o PIG parou naquele trecho.  

Figura 32 – Comportamento das variáveis DifP2 e DifP3. 

 

Fonte: Autor. 

 Com relação à velocidade, as leituras obtidas pelo odômetro e gravadas no 
cartão de memória também evidenciaram as duas regiões em que o teste foi dividido, 
ou seja, antes e depois da repressurização. A Figura 33 ilustra este fato. Pode-se 
verificar que os valores máximos de velocidade nos dois instantes são muito diferentes 
(por volta de 7 m/s no primeiro e por volta de 20 m/s no segundo). Isto provavelmente 
foi causado pela forma como o teste foi realizado nos dois momentos: no primeiro, a 
válvula de dreno foi leve e gradualmente aberta, enquanto que no segundo, a abertura 
foi abrupta. 

Figura 33 – Velocidade do PIG ao longo do teste. 

 

Fonte: Autor. 

 Assim como feito com os dados de pressão, os dados de velocidade foram 
analisados distintamente nas duas regiões. Primeiramente, na Figura 34, está ilustrado 
o comportamento da velocidade no primeiro momento de movimentação do PIG. Já na 
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Figura 35 está ilustrado tanto o espaço percorrido pelo PIG no interior da tubulação 
quanto sua velocidade.  

Figura 34 – Velocidade do PIG antes da repressurização. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 35 – Velocidade e espaço percorrido pelo PIG antes da repressurização. 

 

Fonte: Autor. 

 De acordo com a Figura 35, o comportamento de ambos os gráficos se 
assemelham, isto é, nos momentos em que a velocidade foi mais uniforme, o aumento 
do espaço percorrido também foi uniforme, assim como no momento em que o perfil 
de velocidade apresentou um evento de “tiro” (por volta de 5472 s), o espaço 
percorrido também foi alto. 

 A Figura 36 ilustra o perfil de velocidade registrado pelo odômetro no 
comprimento restante da tubulação e o espaço percorrido pelo PIG. Assim como na 
Figura 35, observou-se que as duas curvas se correlacionam, fato evidenciado pela 
semelhança do comportamento de ambas. 
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Figura 36 – Perfil de velocidade do PIG e sua distância percorrida no restante da linha. 

 

Fonte: Autor. 

 Com base na Figura 25, foi traçado o gráfico apresentado na Figura 37, na qual 
constam as diferenças de pressões entre sensores funcionais consecutivos, conforme 
nomenclatura indicada na Tabela 1, para o segundo instante do teste.  

Figura 37 – Diferença de pressão nos trechos seguintes após a repressurização. 

 

Fonte: Autor. 

 Como pode ser apreendido da Figura 37, foram observados vários picos de 
pressão ao longo do trecho percorrido pelo PIG, indicando a ocorrência de pequenos 
eventos de “tiro”. Além disso, é possível observar a coerência da resposta dos sensores 
com a passagem do PIG, indicado pelo valor acima de 0 – quando o PIG estava na 
região entre os sensores – e próximo a 0 – quando o PIG saia desta região. 

 A partir do gráfico de pressão da Figura 37, foi traçado o gráfico da Figura 38 
correlacionando o comportamento do diferencial de pressão (parte superior) e o 
deslocamento do PIG no interior da tubulação (parte inferior) após o evento de 
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repressurização. A partir deste gráfico é possível verificar a conformidade das 
respostas presentes entre ambos os gráficos. 

Figura 38 – Correlação entre o comportamento da diferença de pressão e o movimento do PIG 
após a repressurização. 

 

Fonte: Autor. 

 A partir de então, iniciou-se o processo de formação dos conjuntos de 
treinamento das redes MLP e NARX a serem empregadas como preditoras da 
velocidade do PIG através dos dados de diferença de pressão. Para tal, criou-se, para 
ambos os momentos do teste (antes e após a repressurização), gráficos (Figuras 39 e 
40) correlacionando a diferença de pressão e a velocidade do PIG em cada momento. 

Figura 39 – Correlação entre o diferencial de pressão sobre o PIG e sua velocidade antes da 
repressurização. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 40 – Correlação entre o diferencial de pressão sobre o PIG e sua velocidade após a 
repressurização. 

 

Fonte: Autor. 

 Criados os conjuntos de dados (diferença de pressão, velocidade), decidiu-se 
treinar duas redes, uma para cada momento, ao invés de treinar apenas uma para 
ambos. Isto foi devido ao fato de os perfis de velocidade nos dois momentos serem 
particularmente diferentes em relação ao pico de velocidade atingida, fato que poderia 
trazer problemas ao funcionamento da rede. Então, para o primeiro momento, foi 
criada uma rede MLP e uma NARX a partir dos 58 conjuntos formados e, para o 
segundo momento, 96 pontos foram utilizados. 

 Como o primeiro conjunto de dados era composto por uma quantidade 
considerada relativamente pequena, foi empregada a técnica de validação cruzada, que 
nada mais é do que separar o conjunto de dados em pequenas seções de dados para o 
treinamento e para a validação da rede, utilizando cada seção para o retreinamento e 
revalidação da rede. Assim, os 58 pontos foram divididos conforme a seguinte 
distribuição: 5 conjuntos de 10 pontos para treinamento e 1 conjunto de 8 pontos para 
validação, sendo que estes conjuntos não eram fixos, ou seja, em cada retreinamento 
os grupos de treinamento e validação eram alternados. Além disso, foi adotado como 
máximo a quantidade de 6 treinamentos para cada arquitetura de rede testada. 

 A busca pelas arquiteturas das RNAs (MLP e NARX) foi norteada pela 
aplicação de redes com estruturas o mais simples possível, traduzindo em redes MLP 
com a menor quantidade de camadas ocultas e de neurônios nestas camadas e, em 
relação à NARX, na menor quantidade de unidades de atraso tanto na entrada quanto 
na saída da rede, além da menor quantidade de neurônios nas camadas ocultas. 

 Empregando uma rede MLP, iniciou-se a busca pela quantidade de neurônios 
suficiente para produzir resultados satisfatórios a partir de 4 neurônios na única 
camada oculta. Conforme ilustrado na Figura 41, para uma rede MLP com 4 neurônios 
na única camada oculta e após 5 treinamentos, o erro relativo percentual máximo 
obtido foi de 41 % na validação da rede. 
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Figura 41 – Comparação entre a velocidade real e a velocidade simulada através de uma rede 
MLP com 4 neurônios na camada oculta. 

 

Fonte: Autor. 

 A Figura 42 ilustra o resultado para uma rede MLP com 5 neurônios na única 
camada oculta. Para esta arquitetura, o melhor resultado foi obtido após 3 
treinamentos, obtendo, assim, um erro relativo percentual máximo de 13,1 % na 
validação da rede.  

Figura 42 – Comparação entre a velocidade real e a velocidade simulada através de uma rede 
MLP com 5 neurônios na camada oculta. 

 

Fonte: Autor. 

 Passando para uma rede MLP formada com 6 neurônios na única camada 
oculta (Figura 43), obteve-se um resultado satisfatório, com erro relativo percentual 
máximo de 2,0 % na validação da rede após o terceiro treinamento.  
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Figura 43 – Comparação entre a velocidade real e a velocidade simulada através de uma rede 
MLP com 6 neurônios na camada oculta. 

  

Fonte: Autor. 

 Observado que esta arquitetura apresentou erro relativo percentual máximo de 
2,0 % na validação, empregou-a para simular todos os 58 pontos referentes ao primeiro 
conjunto de dados, cujo resultado está ilustrado na Figura 44. Pode-se inferir a partir 
da Figura 44 que a rede MLP formada por 6 neurônios na única camada oculta foi 
eficiente em predizer a velocidade do PIG. 

Figura 44 - Comparação entre a velocidade real e a velocidade simulada através de uma rede 
MLP com 6 neurônios na camada oculta para todo os 58 pontos. 

 

Fonte: Autor. 

 Partindo agora para a construção e treinamento da rede NARX, observaram-se 
as mesmas regras que para a MLP, sendo que para a rede NARX a entrada apresentou 
1 atraso e a saída, 2 atrasos. Vale ressaltar que, durante seu treinamento, uma rede do 
tipo NARX não pode apresentar retorno da resposta obtida, caso contrário a rede 
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tenderia rapidamente à instabilidade. Porém, o software empregado solicita que seja 
informada antes do treinamento a quantidade de unidades de atraso que a saída da rede 
apresentará ao final. 

 Para uma rede NARX composta por 4 neurônios na única camada oculta, a 
melhor resposta foi obtida no terceiro treinamento (Figura 45), com erro relativo 
percentual máximo de 14,0 % na validação. 

Figura 45 - Comparação entre a velocidade real e a velocidade simulada através de uma rede 
NARX com 4 neurônios na camada oculta. 

 

Fonte: Autor. 

 Treinou-se, então, uma rede NARX agora com 5 neurônios na camada oculta, 
cujo resultado da validação está apresentado na Figura 46, tendo obtido erro relativo 
percentual máximo de 13,0 % após o terceiro treinamento.   

Figura 46 - Comparação entre a velocidade real e a velocidade simulada através de uma rede 
NARX com 5 neurônios. 

 

Fonte: Autor. 
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 Sabendo que a uma rede NARX é estruturalmente mais complexa que uma rede 
MLP, verificou-se a resposta desta rede NARX ao tentar simular os 58 pontos do 
conjunto de velocidade. A resposta da simulação está ilustrada na Figura 47, a partir da 
qual se verificou boa capacidade de predição da velocidade do PIG. 

Figura 47 - Comparação entre a velocidade real e a velocidade simulada através de uma rede 
NARX com 5 neurônios para todo os 58 pontos. 

 

Fonte: Autor. 

 Mesmo observando que o valor de erro relativo percentual obtido (13,0 %) 
agora seja maior que o anteriormente obtido com a rede MLP (2,0 %), foram 
considerados dois critérios de parada para a rede NARX: ao aumentar a quantidade de 
neurônios, não foi alcançado redução no valor do erro relativo e, a simplicidade 
estrutural da rede, isto é, a quantidade de atrasos presentes na entrada e na saída da 
rede e a quantidade de camadas ocultas. 

 Utilizando agora o conjunto de dados referentes ao segundo momento do teste, 
ou seja, após a repressurização da linha, observou-se que não foi possível treinar uma 
rede MLP com até 15 neurônios na camada oculta que conseguisse predizer os 
resultados de velocidade com base nos dados de diferencial de pressão com baixo erro 
relativo percentual. O mesmo comportamento foi observado para a rede NARX, isto é, 
por mais que aumentasse a quantidade de neurônios, a rede não obtinha eficiência nas 
respostas, como apresentado na Figura 48 para uma rede NARX com 15 neurônios na 
camada oculta, 1 atraso na entrada e 2 atrasos na saída. 
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Figura 48 - Comparação entre a velocidade real e a velocidade simulada através de uma rede 
NARX com 15 neurônios na camada oculta para todos os 96 pontos. 

 

Fonte: Autor. 

 Um possível motivo para a ineficiência no treinamento de uma rede neural para 
o conjunto de dados após a repressurização é a ocorrência de possíveis outliers, isto é, 
pontos com valor muito distante dos outros presentes em sua vizinhança (LIMA, 
2016). 

 Com o intuito de confirmar esta suspeita, Lima (2016) sugere o cálculo dos 
limites superior e inferior de confiança baseados na amplitude interquartil (em inglês, 
Inter Quartil Range – IQR). De acordo com este autor, leituras presentes fora do 
intervalo entre os limites superior e inferior podem ser consideradas outliers. A Figura 
49 ilustra o gráfico da velocidade do PIG e a região interquartil para a verificação da 
presença de outliers.  

Figura 49 – Região interquartil para o gráfico da velocidade do PIG após a repressurização. 

 

Fonte: Autor. 
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 A partir da Figura 49, pode-se inferir que a desconfiança de que os valores de 
velocidade do PIG, após a repressurização, superiores a 10 m/s seriam outliers foi 
confirmada, porém, segundo Lima (2016), esses pontos de velocidade não podem ser 
tratados como simples “erros” e prontamente descartados, pois eles indicam que algo 
especial ocorreu no processo. No caso do PIG, valores similares já foram obtidos pelo 
odômetro em outro teste, o que pode indicar desde problemas com o odômetro até a 
ocorrência real destes picos de velocidade. Estudos posteriores deverão ser realizados 
para identificar a causa destes pontos. 

 A fim de verificar a influência daqueles outliers no treinamento das redes, foi 
retirado do conjunto total um subconjunto no qual não havia a presença de valores 
superiores a 10 m/s, mais especificamente da amostra 29 até a 84 do gráfico da Figura 
48, totalizando 56 amostras, a ser empregada no treinamento das redes MLP e NARX. 
Na Figura 50 está ilustrada a região de interesse. 

Figura 50 – Região de interesse para o teste de influência de outliers. 

 

Fonte: Autor. 

 Após realizar o treinamento de redes MLP com quantidade de neurônios na 
única camada oculta variando de 4 até 10, observou-se um comportamento conforme 
ilustrado na Figura 51, indicando que a rede teve sua eficiência do treinamento e da 
validação aprimorada.  

Figura 51 – Resultado da simulação de velocidade do conjunto corrigido usando uma rede 
MLP com 10 neurônios na camada oculta. 

 

Fonte: Autor. 
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 A partir da Figura 51 verificou-se que o erro médio obtido na validação da rede 
foi de (0,035 ± 0,462) m/s, o que pode ser considerado um bom resultado, visto que, 
exceto 9 pontos, todos os outros valores de erro se encontram dentro desta faixa. O 
erro relativo percentual de cada ponto, em média, apresentou valor relativamente baixo 
(máximo de 10 %), porém, em alguns poucos pontos, este erro foi relativamente alto 
(máximo de 20 %), indicando que a rede neural artificial MLP mostrou dificuldades 
em predizer alguns pontos.  

 Quanto ao treinamento e validação de uma rede NARX usando este mesmo 
conjunto de dados (Figura 52), foram observados os mesmos fatos acima relatados, 
isto é, dificuldade em predizer alguns pontos apesar de ter sua eficiência melhorada em 
relação ao observado com o conjunto completo, ilustrado na Figura 48. No caso 
ilustrado na Figura 52, ao empregar uma rede NARX com 15 neurônios, 1 atraso na 
entrada e 2 na saída, o erro médio obtido foi de (-0,023 ± 0,420), o que é 
consideravelmente bom.  

Figura 52 – Resultado da simulação de velocidade do conjunto corrigido usando uma rede 
NARX com 15 neurônios. 

 

Fonte: Autor. 

 O resultado ilustrado tanto na Figura 51 quanto na Figura 52 indicam que, para 
este conjunto de dados, a quantidade de neurônios não interferiu significativamente no 
valor simulado de velocidade. 

 Segundo Haykin (2001), a fim de aprimorar o treinamento da rede MLP e da 
rede NARX com o intuito de reduzir o erro relativo percentual máximo a valores 
inferiores a 10 %, poder-se-ia aumentar o número de camadas ocultas e aumentar a 
quantidade de atrasos na entrada e/ou na saída, respectivamente. 

 Então, a fim de verificar a possível melhora dos resultados com um incremento 
nas redes, foram treinadas redes NARX com as mais diversas estruturas. Na Figura 53 
está ilustrado o resultado da validação, após o sexto treinamento, de uma rede NARX 
com estrutura 10:50:10:1, isto é, 10 neurônios na primeira camada, 50 neurônios na 
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segunda camada, 10 neurônios na terceira camada e 1 neurônio na saída, além de 2 
atrasos na entrada e 3 atrasos na saída. Verificou-se que, mesmo que a arquitetura da 
rede fosse aprimorada, o erro médio permanecia próximo a 0 e que o erro relativo 
percentual máximo de um número pequeno de pontos não reduzia consideravelmente 
dos 20,0 % anteriormente alcançado (sendo agora obtido um máximo de 17,0 %). 

Figura 53 – Teste de uma rede NARX com estrutura 10:50:10:1, 2 atrasos na entrada e 3 
atrasos na saída. 

 

Fonte: Autor. 

 Poder-se-ia elencar duas possíveis explicações para esta dificuldade: a presença 
de muitos “tiros” em curtos espaços de tempo e a pequena quantidade de dados para 
treinamento das RNAs. Como os “tiros” são mudanças bruscas de velocidade, para que 
pudessem ser plenamente treinadas e apresentassem baixos erros de validação, as 
RNAs deveriam ser treinadas com um conjunto de dados mais substancioso, pois, de 
acordo com Haykin (2001), o número de elementos do conjunto de treinamento 
influencia diretamente na capacidade de uma rede neural artificial aprender a 
correlação entre os dados de entrada e de saída da rede. 
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5. CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS 

 

 A partir dos resultados obtidos durantes os testes, pôde-se concluir que: 

•  Os perfis de diferença de pressão entre os sensores e a velocidade do PIG 
apresentaram comportamento similar entre si, indicando relação direta entre 
essas duas variáveis; 

• Por causa da forma como a válvula de dreno presente no recebedor foi aberta 
durante o teste, houve alteração significativa no comportamento do PIG dentro 
da tubulação de teste, evidenciado por vários “tiros” seguidos, indicando que 
há relação entre essas duas variáveis; 

• No primeiro momento do teste, caracterizado por um perfil mais constante de 
velocidade, tanto a rede MLP quanto a rede NARX treinadas apresentaram 
baixo erro médio quadrático de validação, com o uso de arquiteturas simples; 

• No segundo momento do teste, caracterizado por um perfil mais irregular de 
velocidade, tanto a rede MLP quanto a rede NARX treinadas apresentaram um 
bom resultado na validação, apesar da presença de certa dificuldade em um 
pequeno número de pontos; 

• Em suma, ficou evidente a possibilidade de se empregar redes neurais 
artificiais na correlação da diferença de pressão sobre o PIG e sua velocidade 
no interior de uma tubulação. 

 Como próximos passos a serem observados na continuação desta pesquisa, 
têm-se: 

• Verificar a resposta de outras RNAs na correlação entre dos dados 
correlacionados neste estudo, tal como uma rede RBF ou uma rede de Elman, a 
fim de obter uma melhor resposta na validação da rede; 

• Compreender melhor o funcionamento do odômetro no interior da tubulação, 
com o intuito de identificar possíveis fontes de erro, tal como seu 
escorregamento na superfície interna do duto; 

• Realizar mais corridas do PIG a fim de ampliar o conjunto de dados disponível 
para treinamento de outras redes neurais artificiais; 

• Implementar as RNAs treinadas e validadas no microcontrolador presente na 
placa eletrônica interna ao PIG a fim de auxiliar no controle da velocidade do 
PIG  através do controle de abertura e fechamento de uma válvula by-pass.  
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