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Projeto CTPETRO-2006 (SISGED) – Modelagem e Simulação de um Sistema de
Georreferenciamento de Dutos

Descrição: A posição georreferenciada de dutos pode ser levantada pelo uso de PIGs dotados
de Unidade de Navegação Inercial. Nesse tipo de aplicação, o PIG instrumentado é passado

pelo duto e as medidas dos sensores (acelerômetros, giroscópios, etc.) são armazenadas
durante o deslocamento. O País não domina essa tecnologia e os as poucas empresas

estrangeiras prestadoras de serviços de “pigagem” inercial detêm todo o mercado brasileiro. O
ambiente de modelagem e simulação a ser desenvolvido permitirá estabelecer vários parâmetros

necessários às especificações de diversos componentes do sistema de georreferenciamento de
dutos, tais como: precisão requerida dos sensores inerciais, características do sistema de

marcadores, informações construtivas dos dutos a serem consideradas para melhoria da
precisão da estimação da sua trajetória, métodos de filtragem mais adequados ao

processamento específico dos dados dos sensores de PIGs inerciais, entre outros.
Situação: Finalizado; Natureza: Desenvolvimento.
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