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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

Historicamente, a instrumentação tem sido uma forte aliada nas 

atividades humanas. No início da era industrial o homem vinha utilizando 

dispositivos que de alguma maneira informava-o sobre a intensidade e a 

duração dos eventos físicos permitindo o conhecimento dos processos. Em 

posse destes conhecimentos atuava no processo e controlava-o para sua 

otimização, obtendo assim, diversos benefícios. 

Um dos sistemas mais conhecidos e aplicados até hoje em Sistema 

Digital de Controle Distribuído (SDCD), nos processos industriais, é o 

Sistema de Aquisição de Dados e Controle (SADC), via Personal Computer 

(PC) (WARRIOR, 2001; WAYNE, 2002). Outro sistema muito utilizado nas 

indústrias é o Controlador Lógico Programável (CLP). Nos últimos tempos 

surgiram o FieldPoint e o FieldBus, cuja concepção funcional e arquitetura 

se assemelham aos CLPs (BORGES, 2002; CRUZ, 2000; LOUREIRO et al., 

2003; ROSSI, 2003; SOUZA, 2004). 

Os sistemas de automação e controle cada vez mais têm se apoiado 

em redes de comunicação industriais, seja pela crescente complexidade dos 

processos industriais, seja pela distribuição geográfica que se tem 

acentuado nas novas instalações. Assim, praticamente não têm sido 

implementados sistemas que não incluam alguma forma de comunicação de 

dados, seja local, por meio de redes industriais, seja remota, implementadas 

em sistemas Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) (CHEN; 

LEE, 1998, LEE; SCHNEEMAN, 1999; LIM, 2001; WOODS; LEE, 1996; 

WUNNAYA; HOO, 1999).  

Hoje, os modelos mais empregados nas redes são o Foundation 

Fieldbus, WorldFIP, ControlNet e DeviceNet, que apresentam uma rede 

eficiente quanto à maximização de troca de dados, além de um aumento de 

flexibilidade. Ainda, dentro do perfil de aplicativos de supervisão, encontram-

se vários fabricantes como: WIZCON e WIZFACTORY - PC Soft 

International Inc., RSI - Rockwell Automation, LabVIEW - National 
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Instruments e ELIPSE WINDOWS - Elipse Software Ltd (ALAN, 2001; 

AMIRI, 2001; ANDREW, 2001; DAVID; STEVEN, 2001; NATIONAL 

INSTRUMENTS, 2005).  

Com os avanços da computação, o conhecimento atual em 

microprocessadores e microcontroladores permitiram que a instrumentação 

também se tornasse inteligente. Internamente nesses transdutores 

constituem os condicionadores de sinais, os conversores A/D e as tabelas 

de dados eletrônicos. Destaca-se que estes sistemas ainda utilizam cabos 

de conexão, exigindo muitas vezes a utilização de grande comprimento de 

cabos na planta da indústria, encarecendo muitas vezes o projeto de 

instalação. A comunicação da instrumentação esteve muito tempo limitada 

em termos de conexões com fios entre o elemento sensor, o sistema de 

aquisição de dados (SAD) e o controle, seja em relação aos protocolos de 

comunicações proprietários, e principalmente, pelo conjunto destes ser muito 

caro (KEVAN, 2002; LE; 2005; LOUREIRO et al., 2003; MARK; LYN, 2002; 

STEVE, 2001; YARVIS, 2002). 

Atualmente vêm surgindo sistemas bastante interessantes que 

diminuem ou até dispensam a utilização de cabos, minimizando os efeitos da 

sua inconveniência (AXISA; DITTMAR; DELHOMME, 2003; CHEN; LEE 

1998; FLORENCE, 2001; FLORENZANO, 2001; GLENN; STEPHEN, 2002; 

LICHT; BRUEL; KJAER, 2000; LICHT, 2003). O progresso foi mais 

significativo quando o acesso às redes de medição passou a ser feito com 

tecnologia sem fios, permitindo uma leitura mais rápida às variáveis dos 

processos ou o monitoramento das condições dos ensaios. 

A atual evolução permite criar redes de sensores inteligentes sem fios 

para serem empregados em diversas aplicações, dentre as quais podem ser 

citadas as atividades em ensaios de modelos físicos reduzidos e, 

principalmente, em centrífugas. Dois trabalhos utilizaram a tecnologia de 

redes de sensores inteligentes sem fios (RSSFs) em centrífugas, 

(CHEEKIRALLA, 2004; WILSON et al. , 2004), embora a conclusão do 

trabalho de (CHEEKIRALLA, 2004) informar insucessos com o emprego. 
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Os ensaios de modelos físicos reduzidos desenvolvidos com a 

centrífuga IPT empregam a tecnologia de instrumentação convencional que 

consiste de um sistema de aquisição de dados e controle (SADC) que utiliza 

cabos para a transferência dos dados (ver os detalhes do equipamento e 

seus subsistemas no Apêndice A). Os resultados obtidos são, às vezes, de 

difícil interpretação, havendo a necessidade de repetir o que é de difícil 

compreensão, de forma que sejam comparáveis com as estimativas prévias 

realizadas com a modelagem numérica. 

Em muitos casos é necessário desenvolver dispositivos auxiliares 

para diminuir os efeitos da instrumentação no meio em estudo. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

 

O emprego da tecnologia de redes de sensores sem fios se dá pela 

busca de métodos e procedimentos que permitam a simplificação das 

operações na instalação dos instrumentos nos ensaios de modelos físicos 

reduzidos. Com isto, a aquisição dos dados torna-se mais fácil, atendendo 

com agilidade e qualidade à demanda extensa de programas de pesquisa na 

área de exploração em campos petrolíferos e de gás natural, que requer 

também o emprego de tecnologias e procedimentos operacionais 

específicos em campo. Os programas de pesquisas são conduzidos por 

empresas do setor, universidades e instituições de pesquisa, para viabilizar 

os trabalhos de campo, garantindo a segurança dos processos e 

minimizando os eventuais impactos ambientais e econômicos decorrentes 

das instalações de sistemas para produção de óleo e gás. 

Vários projetos são desenvolvidos no IPT desde 1999 como: 

- Análise da interação riser-solo, simulando os esforços aos quais os risers 

são submetidos em virtude das movimentações do mar (ensaios realizados 

em um tanque de provas, Figuras 1.1 e 1.2); 
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- Estudos do comportamento de pontos de fixação Vertical Load Anchors 

(VLAs), simulando os esforços produzidos pelos sistemas flutuantes de 

produção de óleo e gás na estrutura de ancoragem, após sua instalação no 

solo, em águas profundas (ensaios realizados em um tanque de provas);  

- Comportamento de estacas ‘torpedo’, simulando a sua cravação e 

arrancamento para empregar como ancoragem de sistemas flutuantes de 

produção de óleo e gás em águas profundas (ensaios realizados em um 

tanque de provas, Figuras 1.3 e 1.4); 

- Estudos de elementos de fixação (estacas de sucção), simulando a 

cravação e arrancamento desta estrutura de ancoragem para empregar em 

sistemas flutuantes de produção de óleo e gás em águas profundas (ensaios 

realizados na centrífuga IPT, Figura 1.5); e 

- Estudos da interação solo-duto com deslocamentos elevados, simulando 

movimentos de dutos aquecidos no leito marinho, ensaios realizados em 

tanque de provas. 

O trabalho sobre estacas ‘torpedo’ contribuiu para a decisão do tipo 

de ancoragem adotado na instalação da plataforma P-50, no campo de 

Albacora, Bacia de Campos - RJ. 

 

 

 

 
Figura 1.1 – Ensaios de Interação 

riser-solo 

 

 
Figura 1.2 – Tanque de ensaios do 

riser-solo 
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Figura 1.3 – Ensaios em elementos 

de fixação 

 

 
Figura 1.4 – Ensaios em estacas 

‘torpedo’ 

 

 

 

 
Figura 1.5 – Ensaios em estacas de sucção 

 

Uma das alternativas de fixação, atualmente em estudo, é a chamada 

âncora ‘tartaruga’, que se caracteriza por ser um elemento de fácil 

penetração no solo e elevada capacidade de resistência a esforços verticais. 

Esta âncora se assemelha muito com o comportamento das âncoras VLA’s, 

diferenciando apenas na adição de lastros em sua estrutura e na alteração 

das dimensões das abas laterais para ajudar na sua penetração no solo. O 

comportamento destas âncoras vem sendo estudado por meio de modelos 

numéricos e por ensaios em modelos físicos reduzidos convencionais, 

conforme Figuras 1.6 e 1.7. 
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Figura 1.6 – Ensaios em âncoras 

‘tartaruga’ 

 
Figura 1.7 – Tanque de ensaios 

para âncoras ‘tartaruga’ 

 

Os resultados mostraram a necessidade de reproduzir os níveis de 

tensão atingidos no campo, fator este de extrema relevância para a 

avaliação do comportamento das ancoragens. 

Assim, tendo em vista o estado atual de conhecimento destes 

elementos, com emprego da centrífuga, torna-se possível reproduzir os 

efeitos das tensões atuantes no contato solo-âncora, bem como os efeitos 

resultantes da ação de espessas lâminas d’água sobre os elementos. Para 

esclarecimento, no Apêndice A são abordados conceitos de modelagem 

física, nele é possível entender as vantagens de utilizar centrífugas em 

ensaios de modelos físicos. 

Um dos objetivos a ser alcançado no escopo de um projeto mais 

amplo, envolvendo áreas multidisciplinares e diversas instituições, é 

identificar, por meio de ensaios em diferentes elementos, as geometrias das 

âncoras que conduzem à maior penetração e mais elevada capacidade de 

suporte, a fim de orientar a produção deste sistema de ancoragem em 

escala real.  
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Neste sentido, um programa de pesquisa vem sendo realizado com o 

IPT, CENPES/Petrobrás e FINEP, desde agosto de 2006 (FINEP, 2005), 

com previsão de conclusão em julho de 2008, para desenvolver ensaios em 

centrífuga com modelos destas âncoras e fornecer resultados de forma 

satisfatória.  

Das necessidades apontadas, surge então a motivação deste 

trabalho. 

 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

 

Quando se trata de modelagem física em centrífuga é necessário 

tomar vários cuidados para representar os fenômenos físicos envolvidos na 

escala do protótipo. Tanto que vários autores discutem questões referentes 

às leis de semelhança para que as incertezas fiquem somente no âmbito da 

medida que, por sua vez, é muito mais fácil de resolver. Na modelagem 

física em centrífugas a instrumentação é uma parte muito importante, pois é 

quem fornece os valores dos fenômenos físicos envolvidos. Se existirem 

interferências durante as simulações nos ensaios, a instrumentação passa a 

não ser uma solução de monitoramento, e sim, mais um problema não 

previsto durante a concepção dos experimentos. 

 Por se tratarem de modelos físicos reduzidos, os valores observados 

nos ensaios são calculados para a escala do protótipo. Os resultados podem 

ser falseados quando erros forem associados à interferência da 

instrumentação, comprometendo o entendimento sobre os fenômenos físicos 

medidos, o que significaria dúvidas na interpretação ou sua aceitação de 

forma equivocada. 

 Neste sentido, entende-se que com a introdução da instrumentação 

sem fios poderá evitar ou diminuir estes efeitos. Contudo, alguns 

questionamentos são imperativos quando se pensa em introduzir um novo 

conceito de instrumentação e este trabalho pretende dirimi-los. 
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1. A instrumentação inteligente sem fios evita ou diminui a interferência nos 

ensaios de modelos físicos em centrífuga? 

2. Caso existam interferências é possível quantificar e compará-las com a 

instrumentação convencional? 

3. Quais as incertezas decorrentes da inserção desta nova tecnologia? 

Além dos questionamentos anteriores, outras preocupações são 

destaques nesta pesquisa, que de alguma maneira se sobrepõe às questões 

mencionadas. 

Por exemplo, quanto à proteção dos dados obtidos dos sensores 

durante a sua captura e transferência, visto que a tecnologia de sensores 

sem fios opera como rede aberta e está suscetível a interferências de 

diversas ordens. Quanto à topologia, qual a mais adequada para aplicações 

em ensaios em centrífuga? 

Os protocolos empregados em redes de sensores sem fios garantem 

os dados contra falhas de comunicação? Estes protocolos oferecem 

desempenho satisfatório, segurança e interoperabilidade?  

De acordo com o exposto, foram definidos os objetivos desta 

pesquisa. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

O objetivo principal deste trabalho foi inserir a tecnologia de redes de 

sensores sem fios nos ensaios de modelos físicos reduzidos em centrífuga.  

Após a definição dos dispositivos a serem empregados nesta rede, 

vários testes foram realizados, das quais observaram-se falhas de 

comunicação entre os elementos da rede com perdas significativas de 

dados.  

As incertezas apontadas no item anterior estiveram muito presentes 

durante a realização destes testes resultando em novos objetivos que 

consistiram em: 
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1. Desenvolver um método para proteção dos dados contra falhas de 

comunicação em redes de sensores inteligentes sem fios. 

 

2. Introduzir o algoritmo nos elementos da rede, realizar testes com essa 

rede e comparar os resultados com o sistema convencional já existente 

na centrífuga IPT. 

 

3. Realização de ensaios de modelos físicos reduzidos de âncoras 

‘tartaruga’ com os sistemas sem fios e convencional e comparar a 

qualidade dos sinais de ambas as instrumentações. 

 

 

1.4 CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA 

 

 

A inserção da tecnologia de redes de sensores sem fios nas 

atividades de ensaios de modelos físicos reduzidos permitiu a capacitação 

técnica, tornando possível, com a experiência adquirida, empregar esta 

tecnologia em outras aplicações, adequando-as para cada propósito. 

Pelo ineditismo, foram encontrados problemas relacionados às perdas 

significativas de dados no processo de transmissão de um dispositivo para 

outro, preocupações estas mencionadas no item 1.2. Ressalta-se que a 

perda destes dados resulta na falta de informações em eventos de interesse. 

Nos ensaios de modelos físicos, todos os instantes são importantes para 

avaliação do comportamento dos elementos em estudo. Sem estas 

informações não é possível ter idéia de como o mecanismo físico ocorre e, 

com isto, não se obtém uma análise completa do problema. 

Neste sentido, foi necessário desenvolver um método para proteção 

dos dados contra falhas de comunicação. Apesar de existirem diversas 

técnicas desenvolvidas por outros pesquisadores (BEUTEL et al., 2004; 

BEUTEL, 2005; CHATZIGIANNAKIS et al., 2003; CHESSA; SANTI, 2001, 

2002; DIAZ; PETIT; SERNA, 2003; MANJESHWAR; AGRAWALL , 2002; 
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PERKINS, 2001; RAO et al., 2003; SPIRAKIS, 2004; YEN; CHANG; 

CHENG, 2005), que utilizam a inserção de elementos redundantes na rede, 

algoritmos de auto-configuração para adaptação automática da rede, 

algoritmos de busca por dispositivos defeituosos, entre outras, elas não 

garantem uma eficiência de 100%, por isto, optou-se não utilizá-las.  

Com a criação e a implantação do método para proteção dos dados 

contra falhas de comunicação nas redes de sensores inteligentes sem fios, 

diversas aplicações podem vir a ser beneficiadas, dispensando o uso de 

sensores redundantes, fazendo com que sejam formadas topologias 

‘otimizadas’ para a monitoração dos fenômenos físicos de interesse, 

reduzindo os custos de instalação e de manutenção. 

Além da formação de redes otimizadas, elas passam a ser confiáveis, 

mesmo que um dos dispositivos falhe na comunicação, esses dados serão 

recuperados em um instante futuro. 

Para aplicações que dependam de respostas em tempo real, o 

hardware utilizado nesta tese pode não atender satisfatoriamente. Em 

aplicações que envolvam eventos com tempo de resposta superior a 10 ms, 

o hardware atual, adotado neste trabalho, dá o suporte necessário. 

Com o desenvolvimento de novos dispositivos, com maiores 

velocidades de processamento, a magnitude de tempo pode ser reduzida, 

permitindo que este método passe a atender o maior número de aplicações 

possível. 
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1.5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas as etapas 

conforme segue: 

A. Pesquisa bibliográfica:  

 Foi desenvolvido um programa de pesquisa sobre instrumentação 

para avaliação do comportamento de estacas de sucção para ancoragem de 

sistemas flutuantes de produção de óleo e gás, utilizando-se o equipamento 

de centrífuga, no âmbito da dissertação de mestrado deste mesmo autor 

(RAMIRES, 2002), dando ênfase à instrumentação utilizada. 

Assim, dando continuidade ao tema de instrumentação e 

complementando os estudos da pesquisa já desenvolvida, este trabalho 

apresenta as pesquisas mais recentes sobre redes de sensores inteligentes 

sem fios, sua utilização nos ensaios de modelos físicos em centrífuga, 

introduzindo-os num estudo sobre outra estrutura especial para ancoragem 

de sistemas para produção de óleo e gás em águas profundas. 

 

B. Instrumentação inteligente sem fios:  

Foi desenvolvida uma instrumentação inteligente sem fios contando 

com um dispositivo já existente no mercado internacional. 

Projetou-se um sistema mais otimizado, porém, sem a miniaturização 

desejada que atendesse satisfatoriamente as necessidades destes ensaios.  

Durante os estudos de uma nova concepção do dispositivo, buscou-

se desenvolver um método para garantir a integridade dos dados obtidos 

dos sensores a serem instalados. 

 

C. Ensaios em modelos físicos reduzidos: 

Foram realizados testes preliminares antes dos ensaios de modelos 

reduzidos das âncoras ‘tartaruga’ em centrífuga, utilizando a instrumentação 

sem fios desenvolvida e a instrumentação convencional. Nesses testes e 

ensaios procurou-se estabelecer de forma comparativa, a relação entre a 
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instrumentação sem fios e a instrumentação convencional, além da obtenção 

das incertezas destas medidas. 

O trabalho desenvolvido é apresentado em oito (08) capítulos, oito 

(08) apêndices e dois (02) anexos. 

Os oito Capítulos são distribuídos da seguinte forma: 

Capítulo 1 – Introdução Geral 

 O capítulo inicial apresenta o cenário atual sobre redes de sensores 

inteligentes sem fios, destacando a importância da instrumentação 

inteligente sem fios nas atividades produtivas e sua inserção nos ensaios de 

modelos físicos reduzidos em centrífuga. Neste capítulo são discutidas as 

justificativas da pesquisa, os objetivos, a motivação, a contribuição da 

pesquisa, assim como a metodologia empregada. 

 

Capítulo 2 – Contextualização sobre Sensores Inteligentes Sem Fios 

Com o objetivo de desenvolver uma instrumentação inteligente sem 

fios para os ensaios de modelos reduzidos em centrífuga e desenvolver um 

método que garanta a integridade dos dados desses dispositivos, este 

capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre as principais 

características de redes de sensores sem fios, discutindo as tecnologias 

para a transmissão de dados, arquitetura de redes de sensores, topologia, 

segurança e proteção dos dados, interferência da rede de sensores e 

tolerância às falhas, interferências ambientais, invasões, autonomia de 

energia de sistemas embarcados e dimensões. 

 

Capítulo 3 – Interfaces e Protocolos para Redes de Sensores Sem Fios 

 Em se tratando de redes de sensores inteligentes sem fios, é 

necessário que haja uma tecnologia de comunicação entre esses 

dispositivos, como ocorre com as redes utilizadas em sistemas 

computacionais. 

As redes de sensores inteligentes sem fios empregam técnicas 

semelhantes aos sistemas computacionais. São empregados protocolos e 

interfaces de comunicação para que as informações possam ser trocadas 
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mutuamente entre os dispositivos incorporados a essa rede. Neste sentido, 

esse capítulo apresenta as interfaces, os protocolos e padrões existentes 

para as redes de sensores inteligentes sem fios. 

 

Capítulo 4 – Implantação de uma Rede de Sensores Sem Fios na Centrífuga 

IPT 

 São apresentadas, as configurações das centrífugas existentes no 

mundo, cada qual com suas particularidades. São discutidos dois trabalhos 

que empregaram redes de sensores sem fios nos ensaios em centrífuga. É 

feita uma abordagem sobre a topologia adotada e o sistema implantado na 

centrífuga IPT para realização de ensaios de modelos físicos. 

 

Capítulo 5 –  Método para Proteção dos Dados Contra Falhas de 

Comunicação em RSSFs 

 Neste Capítulo são apresentados os problemas enfrentados com 

perdas de dados durante os testes com o sistema adotado para a formação 

de redes de sensores sem fios. É apresentado também o método 

desenvolvido para proteção dos dados contra falhas de comunicação. 

 

Capítulo 6 – Testes, Materiais, Métodos e Ensaios Realizados 

 São descritos os testes realizados com o sistema adquirido para 

entender seu princípio de funcionamento. Estudando este sistema deparou-

se com problemas de perdas de dados. Um projeto de otimização e 

miniaturização do mesmo foi desenvolvido e é apresentado neste Capítulo. 

São relatados também a calibração da centrífuga e os ensaios de modelos 

físicos reduzidos de âncoras ‘tartaruga’. 

 

Capítulo 7 – Interpretação e Análise dos Dados 

 Com base nos resultados experimentais foi possível comparar as 

duas instrumentações, fazendo análise dos dados bem como a interpretação 

para os sistemas sem fios e convencional. 
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Capítulo 8 – Conclusões e Recomendações 

 Finalizando a pesquisa apresentam-se as conclusões obtidas e 

objetivos alcançados. Também são apresentadas recomendações de 

utilização da tecnologia de redes de sensores sem fios em várias aplicações, 

formação de redes ‘otimizadas’ e confiáveis em futuros trabalhos. 


