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RESUMO

As tubulações para transporte de petróleo dos poços de produção até a estação
coletora são denominadas de “linhas de surgência”. Essas tubulações estão sujeitas
à corrosão química e eletroquímica, de acordo com o ambiente e os tipos de
petróleo. Algumas dessas linhas, a depender da composição do petróleo produzido
falham, às vezes, com menos de um ano de operação, devido à corrosão interna
severa. Este trabalho objetiva o desenvolvimento de tubulação em compósito
revestida externamente com poliuretano de alta densidade, para aplicação em linhas
de surgência de poços de petróleo “onshore” e que atenda às exigências
operacionais. Neste desenvolvimento foram empregados fibra de vidro, resina epóxi,
resina poliéster, areia quartzosa e poliuretano (PU) de alta densidade. Os tubos
foram produzidos pelos processos de enrolamento filamentar com deposição de PU
na superfície externa e extremidades com rosca moldada (API 15 HR e PM-VII).
Foram produzidas três concepções de tubos: vidro/epóxi sem revestimento,
vidro/epóxi revestido com poliuretano de alta densidade e vidro/epóxi coberto por um
composto de fibra de vidro, poliéster e areia, revestido externamente com
poliuretano de alta densidade. Amostras das três concepções foram caracterizadas
através da técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), da determinação
do teor de vidro e resina, dos ensaios de rigidez e tração axial e dos testes
hidrostáticos, ruptura instantânea, pressão de curta duração e impacto Gardner.
Essa nova tecnologia foi testada no campo de produção em Mossoró – RN, nos
quais foram instalados 1.677 metros de tubos. Assim, os resultados dos ensaios e
testes das três concepções de tubos foram comparados entre si em dois eventos:
após dois meses da fabricação das amostras e após nove meses da aplicação dos
tubos em campo. Os dados indicaram que o “tubo em compósito vidro/epóxi,
poliéster e areia, revestido externamente com poliuretano de alta densidade”,
apresentou melhores resultados quando comparado aos outros dois, podendo ser
usado na indústria de petróleo em aplicações “onshore”, como uma alternativa para
a aplicação em linhas de surgência, atendendo às exigências de classe de pressão,
resistência à tração axial, rigidez, impacto e intempéries.

Palavras-chave: Tubulação industrial. Linha de surgência. Material compósito.

ABSTRACT

Pipelines for the transport of crude oil from the production wells to the collecting
stations are named “production lines”. These pipes are subjected to chemical and
electrochemical corrosion according to the environment and the type of petroleum
transported. Some of these lines, depending upon the composition of the fluid
produced, may leak within less than one year of operation due to internal corrosion.
This work aims at the development of composite pipes with an external protecting
layer of high density polyurethane for use in “production lines” of onshore oil wells,
meeting operational requirements. The pipes were manufactured using glass fibers,
epoxy resin, polyester resin, quartz sand and high density polyurethane. The pipes
were produced by filament winding with the deposition of high density polyurethane
on the external surface and threaded ends (API 15 HR/PM-VII). Three types of pipes
were manufactured: glass/epoxy, glass/epoxy with an external polyurethane layer
and glass/epoxy with an intermediate layer of glass fiber, polyester, sand and with an
external polyurethane layer. The three samples were characterized by Scanning
Electronic Microscopy (SEM) and for the determination of constituent content. In
addition, the following tests were conducted: hydrostatic test, instant rupture, shorttime failure pressure, Gardner impact, transverse stiffness and axial tension. Field
tests were conducted in Mossoró – RN (BRAZIL), where 1,677 meters of piping were
used. The tests results of the three types of pipes were compared in two events: after
two months from manufacturing of the samples and after nine months of field
application. The results indicate that the glass/epoxy pipes with an intermediate layer
of fiber glass composite, polyester e sand and with an external layer of high density
polyurethane showed superior properties as compared to the other two and met the
requirements of pressure class, axial tensile strength, transverse stiffness, impact
and environmental conditions, for onshore applications as “production lines”.

Keywords: Industrial piping. Production lines. Composite materials.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento dos materiais compósitos cresce rapidamente em
função das necessidades de aplicação em diversos setores da sociedade, como
nas indústrias aeronáutica, aeroespacial, química, petroquímica, automobilística,
naval, de construção civil, além de artigos esportivos. Esse desenvolvimento
permite o emprego dos materiais compósitos de forma mais eficaz, solucionando
problemas onde outros materiais apresentam limitações. Existem muitas aplicações
nas quais os materiais mais tradicionais - como madeira e aço - podem ser
substituídos por materiais compósitos com ganhos significativos (ATKINS; JONES,
2006; SHACKELFORD, 2008).
Com o advento de resinas de elevado desempenho e fibras de reforço de
alto módulo e alta resistência, associado a modernas técnicas de concepção e
fabricação de produto, o número de componentes em compósitos tem crescido nas
diversas aplicações, substituindo materiais convencionais com grandes vantagens
(CALLISTER, 2006). Na indústria aeronáutica, os compósitos permitem redução de
peso dos aviões, para que consumam menos combustíveis e aumentem a sua
autonomia, reduzindo custos na operação e diminuindo a emissão de gases para o
ambiente. Outro setor de grande crescimento é o petroquímico, com forte demanda
na área logística, com ênfase em transporte e armazenamento de produtos
químicos e petroquímicos (LEVY NETO; CLÁUDIO PARDINI, 2006).
Os avanços tecnológicos na área de compósitos, aplicados à indústria de
petróleo, estão cada vez mais visíveis. Esse desenvolvimento se deve ao fato dos
materiais compósitos poliméricos poderem responder às exigências específicas da
indústria de petróleo e solucionar problemas técnicos em que os materiais metálicos
não respondem satisfatoriamente, levando-se em consideração o custo e o
benefício operacional. Estudos mostram que os tubos em plástico reforçado com
fibra de vidro (PRFV) têm sido continuamente empregados nos últimos anos,
frequentemente em plataformas, linhas de coleta e especialmente em linhas de
condução de água ou óleo sob temperaturas moderadas. Esses tubos possuem,
dentre outras, as seguintes características: resistência à corrosão, baixo peso,
baixo custo de manutenção, longa vida em serviço e maior facilidade de instalação,
o que os tornam potenciais substitutos do aço em muitas aplicações. Como
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limitações, possuem baixa resistência ao impacto, à rigidez e ao fogo (CARVALHO,
1992).
As tubulações de escoamento da produção de um poço de petróleo até a
estação coletora são denominadas de “linhas de surgência”. Essas instalações de
produção estão sujeitas à corrosão, de acordo com o ambiente e a composição do
petróleo produzido. Esses mesmos fatores determinam as características exigidas
para essas tubulações.
Em algumas regiões do Brasil, como por exemplo no Ativo de Produção
da Petrobras em Mossoró-RN, as tubulações aéreas têm, tipicamente, diâmetro de
76 mm (3 polegadas), pressão máxima de 1,72 MPa (250 psi) e temperatura
máxima de operação de 60 ºC. Muitos desses poços são considerados críticos em
função do fluido produzido, que provoca desgaste prematuro e corrosão interna nas
linhas de surgência metálicas. Determinadas linhas chegam a apresentar
vazamentos com menos de um ano de operação, devido à corrosão interna.
Inibidores de corrosão, revestimento interno não-metálico e aplicação de proteção
catódica são alternativas utilizadas para mitigar os efeitos da corrosão. Entretanto,
nenhuma dessas alternativas atende integralmente quando analisados os aspectos
técnicos e econômicos (PETROBRAS/UO-RNCE, 2009). A utilização de compósito
polimérico em linhas de surgência pode proporcionar ganhos expressivos, quando
analisados os aspectos técnicos do produto, suas propriedades físicas e químicas,
as condições operacionais, os fatores ambientais e os custos envolvidos do produto
e da aplicação, em função da vida útil das instalações e da continuidade
operacional.
As tubulações de aço (API 5L GB), utilizadas em determinadas linhas de
surgência, necessitam de reparos frequentes ou substituição em pouco tempo de
operação. Sendo assim, o desenvolvimento de tubulações para linhas de surgência
de poços de petróleo em campo “onshore”, que apresentem melhor desempenho
operacional quando expostas às intempéries do meio, aos fluidos produzidos e às
ações externas, é de grande interesse, levando-se em consideração a resistência
química, o impacto e a rigidez.
Tubos manufaturados com fibra de vidro à base de resina epóxi e outras
resinas têm sido usados com sucesso em ambientes corrosivos, nos quais o aço e
suas ligas têm vida útil limitada (aproximadamente seis meses em determinados
usos). A excepcional resistência à corrosão do compósito, em contato com
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ambientes alcalinos, ácidos e solventes, tem sido confirmada em várias aplicações
(CARVALHO, 1992).
Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de tubulações
em compósito de matriz polimérica, como uma alternativa adequada para aplicação
de linhas de surgência, atendendo às exigências de operação quanto à pressão, à
rigidez, à tração axial, ao impacto, às intempéries do meio e à agressividade
química e física dos fluidos produzidos dos poços (água, óleo e gás). Espera-se que
este desenvolvimento possa contribuir para o aprimoramento contínuo dos
processos, no tocante à produção de óleo e gás, atendendo às necessidades de
uso, com segurança, qualidade e menor impacto ao meio ambiente.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de tubulação em
compósito de matriz polimérica, para aplicação em linhas de surgência de poços de
petróleo “onshore”, que atenda às exigências de aplicação, com relação à rigidez,
ao impacto e às intempéries, além das exigências de classe de pressão, resistência
à tração axial e inércia química aos fluidos produzidos dos poços (água, óleo e
gás).

1.1.2 Objetivos específicos

 Fabricar tubos com diferentes concepções, que possam atender
às exigências operacionais e do meio em que serão instalados.
 Caracterizar os tubos, considerando as exigências de rigidez,
resistência a impactos mecânicos e pressão de operação.
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 Fazer uma análise comparativa entre as concepções propostas,
levando-se em consideração os aspectos técnicos, normativos e
os benefícios de acordo com a aplicação.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E CONCEITOS FUNDAMENTAIS

2.1 DUTOS: DEFINIÇÕES E HISTÓRICO

Dá-se o nome de tubo a condutos fechados, destinados principalmente
ao transporte de fluidos, enquanto se denomina de tubulação o conjunto de tubos e
seus acessórios limitados às instalações industriais (TELLES, 2008). Duto é uma
designação genérica de instalação, constituído por tubos ligados entre si,
destinados ao transporte de produtos, tais como petróleo e seus derivados, água e
minérios. Quando um duto é utilizado para movimentação de diversos tipos de
produtos, também pode ser denominado de poliduto.
A classificação dos dutos pode ser feita de diversas formas: pelo material
de fabricação (aço, materiais “não-metálicos” e outros); pela sua instalação em
relação ao meio (enterrado, aéreo, submarino, flutuante); pela sua rigidez (rígido ou
flexível); pela temperatura de operação (normal ou aquecido) e pelo produto que
transporta (oleoduto, gasoduto, aqueduto, mineroduto, entre outros) (TELLES,
2008).
Um projeto de dutos nasce da necessidade de transportar produtos
líquidos ou gasosos entre dois pontos, ou até mesmo no estado sólido, como no
caso dos minerodutos. Para certos volumes e distâncias consideráveis, o transporte
de produtos combustíveis por dutos, quando comparado com outros modais de
transporte, de um modo geral, se apresenta como uma alternativa economicamente
viável e segura. Atualmente, os dutos se mostram essenciais para o atendimento da
sociedade quanto ao transporte contínuo e seguro de combustíveis, em diversas
atividades: geração de energia elétrica, escoamento de produção de petróleo,
suprimento e escoamento de produtos para as refinarias e petroquímicas,
abastecimento das distribuidoras de gás natural, movimentação das indústrias,
veículos, navios, aviões, transporte ferroviário e outros. Esses dutos, normalmente,
são aplicados na concepção enterrados e, desta forma, não são percebidos pela
maioria dos cidadãos. No entanto, eles constituem instrumentos de grande
importância dentro de uma cadeia logística, em função da economia, segurança e
praticidade. Devido ao crescimento econômico e populacional da humanidade, a
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atividade de transporte de produtos, principalmente combustível, através de dutos,
cresce exponencialmente, tornando-se cada vez mais competitiva. Sendo assim, o
uso de dutos no transporte de petróleo e seus derivados, água, minérios e outros
produtos apresentam grandes vantagens com relação a outros meios de transporte,
a saber: alta confiabilidade, economia competitiva, consumo de energia moderado e
baixo impacto ambiental (RENNÓ ET AL, 2009).
As primeiras tubulações para transporte de água eram fabricadas pelos
egípcios, romanos, astecas e chineses, geralmente em madeira, bambu, cerâmica e
chumbo. Depois, em torno da primeira metade do século XIX, eles começaram a
ser utilizados na indústria do petróleo. Em 1806 e 1821, a Inglaterra e os Estados
Unidos começaram a utilizar dutos de madeira para o transporte de gás natural e
manufaturado. Em meados de 1860, começou a produção de petróleo nos Estados
Unidos, que era armazenada e escoada em barris de madeira, com muita
dificuldade, devido às precárias condições das estradas. Daí a necessidade, já
naquela época, de um sistema logístico adequado para o funcionamento da cadeia
de produção, refino e distribuição de petróleo e seus derivados através de dutos
(RENNÓ ET AL, 2009).
Por volta de 1843 começaram a surgir os primeiros dutos em aço, dando
assim maior confiabilidade ao sistema de transporte de fluidos. Em 1865, com a
produção de bombas a vapor, deu-se início ao bombeamento de petróleo, através
de dutos em aço. A primeira iniciativa foi na Pensilvânia (Estados Unidos), através
de um duto de 2 polegadas de diâmetro e 9,66 quilômetros de comprimento; porém,
só em 1879, na Pensilvânia, foi construído o primeiro oleoduto de grande porte, em
aço, com 6 polegadas de diâmetro e 175,42 quilômetros de comprimento. Esse
projeto veio consolidar o uso do aço em dutos para transporte contínuo de petróleo
e seus derivados, operando em grande distância. No início do século XX, em torno
de 1907, no Azerbaijão, que era responsável por mais da metade da produção de
petróleo, na época, foi construído o maior duto, com 8 polegadas de diâmetro e 885
quilômetros de comprimento, para transporte de querosene de Baku até o Mar
Negro, de onde o petróleo seguia de navio para as demais partes do mundo
(RENNÓ ET AL, 2009).
Ressalta-se que os primeiros dutos eram lançados sobre a superfície e
só começaram a ser enterrados em 1880, com curvas de expansão ao longo de sua
trajetória (RENNÓ ET AL, 2009). Essa inovação deu maior confiabilidade ao
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sistema de tubulações, por operar ancorado dentro da vala e protegido de ações
externas. No transcorrer do século XX, a malha de dutos nos Estados Unidos
cresceu exponencialmente. Em 2007, já se somava 2,8 milhões de quilômetros de
dutos para transporte de gás natural, produtos químicos e combustíveis, dos quais
300.000 quilômetros de oleodutos, 500.000 quilômetros de gasoduto e 2 milhões de
quilômetros de redes de distribuição de gás natural. Nos demais países mais
desenvolvidos, esse crescimento ocorreu da mesma forma. Na Rússia, já haviam
sido lançados 250.000 quilômetros de dutos, dos quais 170.000 eram de
gasodutos. No Canadá foram lançados 100.000 quilômetros; na China, 50.000; na
Alemanha e Austrália, 32.000 quilômetros cada; no Reino Unido, 30.000; na França,
23.000 e na Itália 20.000 quilômetros (RENNÓ ET AL, 2009).
No Brasil, a rede dutoviária começou em 1948, com a autorização
concedida pelo Conselho Nacional de Petróleo, para a construção de uma rede de
oleodutos entre as cidades de Santos e São Paulo. Depois, com a criação da
Petrobras, por volta de 1954, tem início a construção de linhas coletoras das áreas
de produção de petróleo em terra, denominadas linhas de surgência, além de dutos
para escoamento de produtos entre a refinaria RLAM e o terminal marítimo de
TEMADRE (RENNÓ ET AL, 2009).
Em função do crescente aumento do parque de refino brasileiro, na
década de 60, ocorreu grande incremento em projetos de novos dutos necessários
para o transporte de petróleo até as refinarias, como também para escoar a
produção do refino (derivado do petróleo) para os terminais de consumo e
distribuição. Em 1966 começou a operar o primeiro oleoduto Rio-Belo Horizonte,
que, naquela época, era o mais extenso do Brasil, com 365 quilômetros de
comprimento e 18 polegadas de diâmetro. Inicialmente, ele foi usado para
transporte dos derivados de petróleo da refinaria REDUC (Rio de Janeiro) para Belo
Horizonte e depois, já em 1968, passou o desempenhar a função pela qual foi
construído: abastecer de petróleo a refinaria REGAP, em Belo Horizonte, a partir do
Rio de Janeiro. Nos anos 80, entrou em operação um novo oleoduto Rio-Belo
Horizonte e deu-se início aos primeiros gasodutos de grande porte, como o
Nordestão, que interliga os estados da região, unindo Salvador a Fortaleza.
Também na década de 80, foram construídos outros gasodutos que interligam a
Bacia de Campos à cidade do Rio de Janeiro. Nos anos 90, foram construídos
determinados polidutos: o OSBRA, São Paulo- Brasília; o OPASC, Paraná - Santa

22

Catarina; o ORSUB, Recôncavo-Sul da Bahia, e outros grandes empreendimentos
nessa área, que foram incorporados ao sistema dutoviário brasileiro (RENNÓ ET
AL, 2009).
Essa evolução foi motivada pelo crescente aumento da produção
brasileira de óleo e gás natural e o desenvolvimento do país neste setor. Nesse
contexto, merece destaque a construção do gasoduto Brasil-Bolívia, no período de
1997 a 2000, com 3.150 quilômetros de comprimento, dos quais 557 em território
boliviano, interligando as cidades de Santa Cruz de La Sierra a Puerto Suarez
(fronteira Brasil-Bolívia), e 2.593 em terra brasileira, passando pelos estados de
Mato Grasso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O
GASBOL iniciou suas operações em 1999 e, aproximadamente, em 8 anos de
operação alcançou sua capacidade máxima de transporte de 32 milhões de m³/dia
de gás natural. No limiar de 2009, a Petrobras inaugurou a operação pioneira com
GNL-Gás Natural Liquefeito, passando a receber navios no “píer” de Pecém-CE e
no “píer” construído na Bahia da Guanabara-RJ. Para interligação desses “piers”
aos já existentes sistemas de gasodutos, novos gasodutos foram construídos para
o transporte do produto gaseificado. Até o final de 2008, no Brasil, haviam sido
construídos cerca de 8 mil quilômetros de gasoduto e 8 mil quilômetros de
oleodutos (RENNÓ ET AL, 2009).

2.2 LINHAS DE SURGÊNCIA

As tubulações de escoamento da produção de um poço de petróleo até a
estação coletora são denominadas de “linhas de surgência”, conforme é mostrado
na figura 1. As tubulações utilizadas em linhas de surgência “onshore” para
transporte de fluido (óleo, gás e água) podem ser produzidas em aço, do tipo
flexível, ou ainda em PRFV. Em algumas regiões do Brasil, como por exemplo no
Ativo de Produção de Mossoró-RN, as tubulações são em aço (API 5L B), aéreas,
têm tipicamente diâmetro de 76 mm (3 polegadas), pressão máxima de 1,72 MPa
(250 psi) e temperatura máxima de operação de 60 ºC.

23

Figura 1: Linhas de surgência – Aço API 5L Gr B.

2.2.1 Tubos em Aço

Os tubos em aço API 5L Grau B podem ser adquiridos em seções de 12
metros, sem costura; apresentam baixa resistência à corrosão, porém podem ser
usados para altas pressões (3,44 MPa – 500 psi), conforme a espessura de parede.
(V&M, 2010).
Na figura 2 são mostrados tubos em aço API 5L Grau B, no campo de
produção de petróleo em Várzea Redonda – RN.
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Figura 2: Tubos em aço API 5L Grau B, no campo de produção de petróleo em Várzea
Redonda – RN.

Essas instalações de produção estão sujeitas à corrosão atmosférica e
desgaste provocado pelos fluidos produzidos dos poços. Esses mesmos fatores
determinam as características exigidas para essas tubulações. Muitos desses
poços são considerados críticos em função do fluido produzido, que provoca
desgaste prematuro e corrosão interna nas linhas de surgência metálicas. Algumas
dessas linhas, a depender da composição do petróleo produzido, chegam a vazar
com menos de um ano de operação, devido à corrosão interna. Inibidores de
corrosão, revestimento interno não-metálico e aplicação de proteção catódica são
algumas das alternativas utilizadas para mitigar os efeitos da corrosão. Entretanto,
nenhuma dessas alternativas atende integralmente, quando analisados os aspectos
técnicos e econômicos (PETROBRAS/UO RNCE, 2009; TELLES, 1976).
Na figura 3 são mostradas fotos evidenciando a corrosão das linhas.
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(a)
Furo passante

(b)
Figura 3: Corrosão em linhas de surgência: (a) seção de tubo com corrosão atmosférica
(b) seção de tubo em corte axial (180º) mostrando o desgaste interno (furo passante).

2.2.2 Tubos Flexíveis

Os tubos flexíveis são normalmente utilizados onde tubulações de alta
pressão e resistentes à corrosão são necessárias (FLEXPIPE SYTEMS, 2010;
FLEXSTEEL, 2009). Alguns desses tubos podem ser aplicados “onshore” ou
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“offshore” (águas rasas), para o uso em linhas de fluxo de óleo, injeção de água e
transporte de gás (PIPELIFE NETHERLANDS, 2009).
Na figura 4 é mostrada uma seção de tubo flexível, armazenada em
carretel, para aplicação em campo.

Figura 4: Seções de tubos armazenadas em carretéis e para aplicações em campo
Fonte: Flexpipe Systems, 2010

2.2.3 Tubo em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV)

Os tubos em compósitos, mais especificamente em plástico reforçado
com fibra de vidro (PRFV), são leves e apresentam elevada resistência mecânica e
à corrosão. Em 1948, o primeiro tubo de poliéster reforçado com fibra de vidro foi
fabricado nos EUA e instalado em uma plataforma de petróleo (COMPÓSITO 1,
2008).
O uso de tubulações de resina epóxi reforçada com fibra de vidro, no
Brasil, teve início na década de 70, em linhas de produção que apresentavam alta
taxa de corrosão, devido à presença de agentes agressivos, sobretudo água
salgada, H2S e CO2. Desde então, os equipamentos construídos com fibra de vidro
à base de resina epóxi têm sido usados com sucesso em ambientes altamente
agressivos, onde o aço e suas ligas duram semanas ou meses (COMPÓSITO 1,
2009).

27

2.2.3.1 Processo de fabricação

Para processamento de tubos em PRFV, o método de fabricação mais
tradicional é o enrolamento filamentar (Filament Winding), por ser um processo que
permite elevado controle, alta resistência mecânica e direcionamento dos esforços
nas peças fabricadas. Esse processo permite a obtenção de tubos pelo
enrolamento de diferentes reforços, impregnados por uma resina, sobre um molde.
As técnicas de produção podem sofrer alterações, de acordo com as dimensões da
peça, a forma e os reforços utilizados. As principais vantagens do processo de
enrolamento filamentar são: obtenção de peças com elevadas propriedades
mecânicas, devido ao grande percentual de fibra no material compósito e à sua
orientação, no sentido dos esforços do material; possibilidade de realizar a
produção de uma forma contínua; produção automatizada com pouca necessidade
de mão-de-obra (CARVALHO, 1992).

2.2.3.2 Aplicações

Os tubos em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV) para baixas e
altas pressões têm sido empregados nos últimos anos, frequentemente, em
plataformas, linhas de coleta e, especialmente, em linhas de condução de água ou
óleo, sob temperaturas moderadas. Esses tubos possuem, dentre outras, as
seguintes características: resistência à corrosão, baixo peso, baixo custo de
manutenção, longa vida em serviço e maior facilidade de instalação, o que os
tornam potenciais substitutos do aço em muitas aplicações. Como limitações,
possuem baixa resistência a impacto, à rigidez e ao fogo. (PETROBRAS-CENPES,
2009).
Na figura 5 são mostrados tubos em compósito (PRFV), aplicados no
campo de produção de petróleo em Miranga – BA.
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Figura 5: Tubos, diâmetro 76 mm (3 polegadas), em compósito (PRFV), aplicados no campo
de produção de petróleo em Miranga – BA.

2.2.3.3 Vida útil: Estrutural e Funcional

A vida útil dos dutos de compósitos é difícil de ser quantificada e a taxa
de deterioração depende de muitos fatores. O conhecimento da vida útil e a
possibilidade de fazer previsões sobre as paradas para manutenção são temas de
importância fundamental e que precisam ainda de mais estudos para ampliar a
aceitação dos compósitos em aplicações industriais e de infra-estrutura. O tempo
de vida dos compósitos poliméricos está relacionado com a variação da degradação
de suas propriedades físicas e mecânicas que ocorre com o passar do tempo e os
carregamentos. A previsão das propriedades residuais dos sistemas poliméricos,
para um determinado tempo, é essencial para o projeto de componentes estruturais
com segurança. Sendo assim, métodos práticos para a previsão do tempo de vida
útil das estruturas compósitas devem ser desenvolvidos para ampliar a sua
utilização e aceitação no mercado, com confiabilidade (REINFORCED PLASTICS,
2008).
A vida útil dos componentes de compósito pode ser avaliada sob duas
premissas básicas: uma estrutural e outra funcional. A vida estrutural é o tempo
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entre o início da operação do componente e a perda de sua capacidade de suportar
cargas mecânicas (surgimento das primeiras microfissuras, emissão de sinal
acústico e a ruptura de lâmina). A vida funcional é o tempo entre o início da
operação do compósito e a perda de sua capacidade pela aparência, pelo
desgaste, ou por outra propriedade subjetiva. Na maior parte das avaliações, a vida
estrutural é definida pela ruptura da camada, dimensionada para suportar os
esforços mecânicos; a sua determinação é objetiva e definitiva. Quanto à vida
funcional, ao contrário, depende da interpretação do inspetor e a sua determinação
é subjetiva e discutível. A vida útil deve ser avaliada levando-se em consideração
os insumos usados na composição do material e o meio no qual o componente está
inserido. O ambiente deve ser classificado não pela agressividade e sim pelo poder
de penetração no laminado (COMPÓSITO 1, 2009). Para os tubos em PRFV,
aplicados em alta pressão (acima 3,44 MPa - 500 psi), a norma API 15HR prevê
uma vida útil de 20 anos em operação, quando respeitadas as características
intrínsecas do tubo (API 15 HR, 2001).

2.2.3.4 Normalização

As tubulações para baixa pressão, fabricadas em plástico reforçado com
fibra de vidro (PRFV), e específicas para uso com água, seguem as normas AWWA
C950 (Standard for Fiberglass Pressure Pipe) e NBR 15536 (Sistema para adução
de água, coletor-tronco, emissário de esgoto sanitário e águas pluviais – tubos e
conexões de plástico reforçado com fibra de vidro). Existem normas ASTM
direcionadas a tubulações fabricadas em PRFV e voltadas para fabricação,
inspeções, ensaios, testes, monitoramento, rotinas, especificações, métodos,
práticas e qualificação. Desta forma, as normas ASTM são usadas em diversas
situações, regulamentando a tecnologia referente aos tubos fabricados em PRFV.
A seguir são mencionadas as principais normas ASTM, relacionadas com
tubos em PRFV:
-ASTM D 1599 – Método de ensaio padrão de resistência à pressão hidrostática de
curta duração de tubos, tubulações e conexões de plástico.
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- ASTM D 2992 – Prática padrão para fundamentação de projeto hidrostático, HDB,
para projeto de tubos e conexões de PRFV.
-ASTM C 581 – Prática normalizada para determinação de resistência química de
resinas termocorrígidas, usadas em PRFV.
- ASTM D 2105 – Método de ensaio padrão de propriedade de tração longitudinal
de tubos e canos de PRFV.
- ASTM D 2563 – Prática normalizada para classificação de defeitos visuais em
PRFV.
- ASTM D 2996 – Especificação para tubos em PRFV, fabricados pelo processo de
filamento.
- ASTM D 2927 - Especificação para tubos em PRFV, fabricados pelo processo de
centrifugação.
- ASTM D 3262 – Especificações para tubo de resina poliéster ou epóxi, reforçado
com fibra de vidro para esgoto.
- ASTM D 3517 – Especificação padrão de tubos de pressão em PRFV para
sistemas de distribuição de água.
- ASTM D 2517 – Especificação para fabricação de tubos em PRFV com resina
epóxi, para aplicação em sistemas de distribuição de gás natural e outros
combustíveis gasosos derivados do petróleo.
- ASTM D 3527 – Monitoramento – Especificação padrão para determinar as
dimensões dos tubos em PRFV.
- ASTM D 3567 – Prática padrão para determinação das dimensões de tubos e
conexões em PRFV.
- ASTM D 3681- Método de ensaio padrão da resistência química de tubos de
PRFV em condição fletida.
- ASTM D 3754 - Especificação para tubo de resina poliéster ou epóxi, reforçado
com fibra de vidro para efluentes industriais.
- ASTM D 4161 – Especificação padrão de juntas de tubos de PRFV, para
vedações elastoméricas flexíveis.
- ASTM D 5365 – Método de ensaio padrão da deformação, sob pressa anular de
longa duração de tubos de PRFV.
- ASTM D 2310 - Especificação padrão para tubo de PRFV, para aplicação com
pressão.
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Os tubos fabricados em PRFV para a condução de hidrocarbonetos,
destinados à indústria de petróleo e gás, devem estar de acordo com as normas:
API 15 HR (para tubo de alta pressão) e API 15LR (para tubo de baixa pressão).
O PM-VII da Petrobras é um padrão específico para tubos “nãometálicos”, fabricados em resina epóxi ou poliéster, que é aplicado também a
mangotes flutuantes e submarinos e tubulações flexíveis (API 15HR, 2001; API
15LR, 2001; PETROBRAS – E&P; 1988).

2.2.4 Comparativo dos tubos usados em linhas de surgência

Na Tabela 1 é mostrada uma análise de tubulações usadas como “linha
de surgência”.
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Tabela 1 - Análise de tubulações usadas como “linha de surgência”
TUBO AÇO API 5L Gr
B
5

TUBO EM COMP. REV. EXT.
C/ PU
20

20

50

50

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Aço carbono

Resina, Fibra de Vidro, Sílica
e PU

Polietileno e Aço Carbono

Polietileno e fibra de vidro

HDPE-PE100, Polietileno e
Fibra de Aramida

Alta rigidez, alta
resistência ao fogo, alta
resistência a impactos,
confiabilidade a curto
prazo, nacional

Alta resistência à corrosão,
boa resistência a impacto, alta
resistência a intempéries,
facilidade de aplicação, menor
frequência de manutenção,
fácil instalação, baixo valor de
condutividade térmica e
economia de energia, pode
ser instalado aéreo ou
enterrado, longa vida útil

Alta resistência à corrosão,
boa resistência a impacto,
rapidez na instalação, alta
resistência a intempéries, fácil
remanejamento, baixa
rugosidade, menor risco de
incrustação / deposição,
redução da perda de carga,
longa vida útil, baixa
frequência de manutenção,
pode ser instalado aéreo ou
enterrado

Alta resistência à corrosão,
boa resistência a impacto, alta
resistência a intempéries,
instalação rápida, longa vida
útil, baixa frequência de
manutenção, pode ser
instalado aéreo ou enterrado

Alta resistência à corrosão,
boa resistência a impacto, alta
resistência a intempéries,
longa vida útil, baixa
frequência de manutenção,
pode ser instalado aéreo ou
enterrado

Caracterização, inspeção, ensaio e
qualificação

Norma API 5L Grau B

API 15 HR, ASTM D 1599,
ASTM D 2992, ASTM D 6395,
ASTM D 2240, ABNT NBR
15536-1 e PM - VII

API 17 J e API 17 K

API RP 15 S e
ASTM F2686 – 10

API RS 15 J, API RS 17 J e
ISO 9000

Principais limitações da aplicação

Baixa resistência à
corrosão e curta vida
útil

Incidência direta de chamas

Baixa resistência a
temperaturas acima de 60°C,
importado

Baixa resistência a
temperaturas acima de 60°C,
importado

Roscada / Solda

Roscada

Conectores

Conectores

Vida útil do produto aplicado (anos)
Assistência técnica no Brasil com
acompanhamento pós venda
Materiais básicos do produto

Principais características

Principais tipos de uniões

FLEX STEEL

FLEX PIPE

PIPE LIFE

Baixa resistência às
temperaturas (acima de
60°C), importado. Não fabrica
tubos de 3”
Flanges / Eletrofusão
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2.3 ADIÇÃO DE AREIA QUARTZOSA EM TUBULAÇÕES DE PRFV

Apesar da literatura que trata deste assunto ser limitada, há trabalhos que
evidenciaram a elevação da rigidez circunferencial de tubos de plástico reforçado
com fibra de vidro (PRFV), com adição de areia quartzosa. Simulações numéricas do
comportamento mecânico de tubos em PRFV, submetidos à pressão hidrostática
(MESQUITA, 2008), demonstram um ganho de rigidez circunferencial com a adição
de areia quartzosa, confirmada em estudo experimental, envolvendo tubulações
para aplicação na indústria do petróleo (BARROS, 2007). A adição de cargas pode
também aumentar a resistência ao impacto de compósitos (SANTOS, 2007).
Para promover melhores propriedades no tocante à rigidez do tubo de
PRFV, faz-se necessário aumentar a espessura de parede do tubo com o próprio
material constituinte, tornando-o mais caro e menos competitivo no mercado. Nesse
caso, a areia quartzosa é uma alternativa viável por ser um material inerte, possuir
boa interface com a matriz polimérica e baixo custo, proporcionando ao tubo maior
viabilidade econômica (MESQUITA, 2008).
Outras cargas têm também sido estudadas para esse mesmo fim. A
influência da adição de resíduo industrial de poliéster e EVA (acetato de vinil etileno)
nas propriedades mecânicas da resina de poliéster foram avaliadas em um estudo
anterior (MELO; SANTOS, 2008). Amostras foram fabricadas e testadas para a
avaliação de propriedades de flexão e resistência ao impacto (Charpy). As
propriedades dos materiais adicionados foram medidas e comparadas com aquelas
da resina pura. Os efeitos do tamanho da partícula e conteúdo da adição também
foram analisados. Os resultados indicam uma redução na resistência à flexão com a
adição de cargas particuladas. Entretanto, um aumento de cerca de 6% em
resistência ao impacto foi observada em compósitos com 12,5 % em peso de EVA
(MELO; SANTOS, 2008).
Cargas minerais são utilizadas em materiais compósitos, principalmente
em tubos de PRFV de baixa pressão, para transporte de água, esgoto e resíduos
industriais. Em trabalhos anteriores, as propriedades dos tubos de PRFV, com e
sem areia, foram comparadas através de ensaios de tração axial e circunferencial,
pressão hidrostática e de ruptura, rigidez e análises microscópicas (MESQUITA,
2008; BARROS, 2007). Nestes estudos, concluiu-se que, embora haja uma elevação
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das propriedades referentes à rigidez, o tubo perde em outras, como resistência à
tração; porém, de acordo com os percentuais de areia adicionados ao material, o
tubo ainda permanece dentro dos padrões normativos e com uma grande vantagem:
mais competitivo para o mercado.
Ressalta-se que para os tubos em PRFV, referentes à alta pressão
(acima de 500 psi - 3,44 MPa), as normas API 15 HR e PM-VII da Petrobras não
preveem carga adicional de areia ao tubo, nem a realização dos ensaios de tração
axial, de impacto e rigidez. Contudo, a depender da aplicação, essas propriedades
passam a ser importantes e podem ser decisivas para o uso do tubo.

2.4 APLICAÇÃO DE POLIURETANO COMO REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO
“ONSHORE”.

A criação dos poliuretanos é atribuída ao químico industrial alemão Otto
Bayer, em 1937, que descobriu a reação de poliadição de isocianatos e polióis. A
ligação uretana, que dá o nome de polímero, é resultante da reação de um grupo
“NCO”(isocianato) com o grupo “OH”(hidroxila) de um álcool polimérico (poliol). A
composição de cada um desses elementos confere ao polímero final determinadas
características em relação às propriedades físicas, tais como: tenacidade,
isolamento térmico, resistência à abrasão, à compressão, à tração e ao impacto. O
produto foi inicialmente desenvolvido como um substituto da borracha, no início da
Segunda Guerra Mundial (COMPÓSITO 1, 2009).
Na literatura, podem-se encontrar diversas referências bibliográficas
sobre o uso do poliuretano na indústria petroquímica, referente à tubulação metálica
enterrada. Contudo, vários trabalhos referem-se ao uso do PU, na forma de espuma
rígida, para isolamento térmico e outros, como alternativa para revestimento anticorrosivo. A norma europeia EN 253 recomenda o uso do polietileno de alta
densidade (PEAD), como revestimento externo para tubulação metálica (capa
protetora). Por outro lado, vários estudos apresentam o poliuretano elastomérico de
alta densidade, não expandido, como uma alternativa de substituição ao PEAD, com
ganhos expressivos. Nesse caso, pode-se citar o uso do poliuretano de alta
densidade para proteção externa de oleodutos metálicos térmicos (ABE, 2008).
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As propriedades dos poliuretanos fundidos permitem utilizá-los em
aplicações, onde outros materiais não atendem às necessidades da aplicação.
Dentre as principais propriedades, destacam-se a resistência à abrasão, à
tenacidade, alta resistência ao corte e resistência mecânica. Essas quatro
propriedades são elevadas quando a dureza do PU estiver situada acima de 80
shore A (ABE, 2008).
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3 METODOLOGIA

A metodologia consistiu da definição das amostras, do memorial de
cálculo da espessura de parede dos tubos, da seleção de materiais usados na
fabricação das amostras, da caracterização das concepções consideradas, de
acordo com as normas API 15 HR, ASTM D 6395, ABNT NBR 15536-1 e ISO 14692.
Foi seguido também o padrão de tubulação não metálica da Petrobras (PM-VII).

3.1 CONCEPÇÕES DAS AMOSTRAS

Foram consideradas três concepções de amostras:
1)Tubo em epóxi, reforçado com fibra de vidro, sem revestimento;
2)Tubo em epóxi, reforçado com fibra de vidro, revestido com poliuretano de alta
densidade;
3)Tubo em epóxi, reforçado com fibra de vidro, coberto por um composto de fibra de
vidro, poliéster e areia quartzosa, revestido externamente com poliuretano de alta
densidade.
As concepções desenvolvidas atendem ao que preceitua as normas API
15 HR e PM-VII, que tratam de tubulações não metálicas para alta pressão. Em
função da aplicação, espessura de parede e da rigidez do tubo, as três concepções
foram manufaturadas com diâmetro nominal de 76 mm (3 polegadas), para uma
classe de pressão de 6,89 MPa (1000 psi).
As tubulações desenvolvidas são compostas de resina epóxi, reforçadas
com fios contínuos de fibra de vidro em camadas sobrepostas, fabricadas pelo
processo enrolamento filamentado “filament winding”, que, posteriormente, são
curadas.
As três concepções desenvolvidas estão descritas a seguir:
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3.1.1 Tubo em epóxi, reforçado com fibra de vidro, sem revestimento

Esse tubo foi construído de lâminas sobrepostas, para atingir uma
espessura de 3,3 mm. Cada lâmina tem uma espessura de 300µm e é composta de
filamentos de fibra de vidro impregnados com resina epóxi. A disposição das lâminas
sobre o molde metálico de aço polido foi a um ângulo de enleamento de 54,75° e o
número de camadas foi definido para suportar as solicitações pré-estabelecidas de
acordo com o projeto e aplicação.
Na figura 6 é mostrado o resultado final da concepção do tubo sem
revestimento.

Figura 6: Tubo em epóxi, reforçado com fibra de vidro, sem revestimento.

3.1.2 Tubo em epóxi, reforçado com fibra de vidro, revestido externamente com
poliuretano de alta densidade

Esses tubos foram fabricados em duas camadas agregadas entre si e
com funções diversificadas. A camada interna foi a mesma dos tubos sem
revestimento, descrita anteriormente. A segunda camada com 8,0 mm de espessura,
parte externa do tubo, tem como função principal aumentar a resistência ao impacto
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e às intempéries. Essa camada foi fabricada pelo processo de aplicação de
poliuretano, através de máquina injetora e sistema de cura a frio (ver figura 7).

Figura 7: Aplicação do poliuretano de alta densidade.

Após a cura da camada interna do tubo, a superfície é preparada por
jateamento abrasivo com esfera de aço, de forma a obter padrão de ancoragem com
rugosidade 40 µm para o recebimento da camada de poliuretano de alta densidade.
Esse preparo se faz necessário para uma melhor adesão entre as camadas. A
camada de PU foi aplicada com movimento sincronizado axial e de rotação do tubo,
de forma a produzir uma espessura uniforme de 8,0 mm (Figura 7). Os componentes
do PU, isocianato e poliol, são misturados no bico aplicador no momento da
aplicação.
O tempo de aplicação da camada de PU é de 11 minutos e o tempo total
do processo é de 14 minutos. Finalizada a aplicação do PU, o tubo é retirado da
máquina e posicionado sobre cavaletes, onde levará aproximadamente 5 minutos
para completar o processo de cura. Durante esta etapa do processo, não é
necessário manter o tubo girando, em função do material aplicado não mais escoar
na superfície do tubo, pelo efeito da gravidade.
Na figura 8 é mostrado o resultado final da concepção do tubo revestido
com poliuretano de alta densidade.
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Figura 8: Tubo em epóxi, reforçado com fibra de vidro, revestido externamente com
poliuretano de alta densidade.

3.1.3 Tubo em epóxi, reforçado com fibra de vidro, coberto por um composto
de fibra de vidro, poliéster e areia quartzosa, revestido externamente com
poliuretano de alta densidade

Esses tubos foram fabricados com três camadas, agregadas entre si e
com funções diversificadas. Assim como no tubo descrito em 3.1.2, a primeira
camada foi a mesma já descrita no item 3.1.1. Uma camada intermediária, com 5,0
mm de espessura, foi adicionada com a função fundamental de elevar a rigidez e
auxiliar na proteção estrutural, essencialmente quanto ao impacto e carga sobre
rodas, permitindo assim a movimentação de veículos na área em que a tubulação
estiver enterrada. O processo de fabricação dessa camada é o mesmo “filament
winding”, com fibra de vidro “roving”, direcionado em ângulo de 83°, impregnado com
resina poliéster e adicionado carga de areia silicosa. A camada externa de PU
nesses tubos tem 2,0 mm de espessura e tem como função essencial elevar a
resistência ao impacto e às intempéries. Essa camada foi aplicada pelo mesmo
processo já descrito em 3.1.2.
Na figura 9 é mostrado o resultado final da concepção do tubo em epóxi,
reforçado com fibra de vidro, coberto por um composto de fibra de vidro, poliéster e
areia, revestido externamente com poliuretano de alta densidade.
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(a)

CAMADA INTERNA
(Compósito em Epóxi)

CAMADA INTERMEDIÁRIA
(Compósito em Poliéster)

CAMADA EXTERNA
(PU)

Espessura
3,3 mm

m
9,00

Espessura
5,0 mm
Di 3” (76,2 mm)
1.000 PSI
Espessura
2,0 mm

(b)
Figura 9: Tubo em epóxi, reforçado com fibra de vidro, coberto por um composto de fibra de vidro,
poliéster e areia, revestido externamente com poliuretano de alta densidade. (a) Concepção básica
do tubo. (b) Tubo completo.
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3.2 MEMORIAL DE CÁLCULO

A camada interna existente nas três concepções das amostras foi
fabricada

com

os

mesmos

insumos,

o

mesmo

método

construtivo

e,

consequentemente, apresenta as mesmas propriedades físicas, químicas e
mecânicas. Essa camada habilita o tubo a trabalhar na condição pré-estabelecida
no projeto, em que se leva em consideração o LCL = 95%, “Lower Confidence Limit”
(Limite de confiança mínimo de 95% do limite Hidrostático de Longa Duração LTHS @ 20 anos, conforme ASTM D 2992, procedimento B) do material, o fluido,
diâmetro interno, a temperatura e a pressão, independente das camadas adicionais.
Dessa forma, foi utilizado o mesmo memorial de cálculo para esta camada interna
em todas as concepções. O procedimento apresentado na figura 10 tem como
objetivo calcular a espessura de parede do tubo, conforme determina a norma API
15 HR, seção 5.1 (API 15 HR, 2001; UFSC, 2000).
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CÁLCULO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
DE TUBO EM COMPÓSITO
Exigências de desempenho: API 15HR item 5.1

LCL = 17.978 PSI
2

2

2

2

Pr = Ss x Sf x Ro – Ri

Ro + Ri

Onde: Pr = Especificação API 15 HR Classificação de Pressão Padrão ( PSI )
Ss = 95 % do LCL da LTHS @ 20 anos, conforme o procedimento B da ASTM D 2992
Sf = Fator de serviço (Projeto) 0,67
Ro = Raio do tubo no lado externo da espessura mínima de parede reforçada em polegadas
Ri = Raio do tubo do lado interno da espessura mínima de parede reforçada em polegadas


Exemplo 1 - Tubo de DN 3 ” x 1.000 PSI:
2

2

Pr = Ss x Sf x Ro – Ri
2
2
Ro + Ri
Pr = 1.000 PSI
Ss = 17.978 PSI
Sf = 0,67
Di = 3”
2

2

1.000 = 17.978 x 0,67 x R o – 1.5
2
2
R o + 1.5
Ro = 1, 63015”
Espessura mínima = Ro – 1.5 ” = 0, 13015 ”
Espessura mínima (mm) Camada Interna (Compósito em Epóxi) = 0, 13015 x 25,4 = 3,3 mm.
Figura 10: Memorial de cálculo para tubo de 76 mm (3 polegadas) x 6,89 MPa (1000 psi)
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3.3 MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DOS TUBOS

A seleção de um material para tubulação depende principalmente da
pressão e da temperatura de trabalho, do fluido conduzido (aspecto de corrosão e
contaminação), do custo, do maior ou menor grau de segurança exigido, das
sobrecargas externas e das perdas de cargas (TELLES, 2008).
Sendo assim, foram selecionados e especificados os materiais para a
composição das amostras, de acordo com a aplicação.

3.3.1 Fibra de vidro

Neste trabalho, empregou-se o vidro Advantex (ROVING T30 SE 2350
740 g/km), fornecido pela empresa Owens-Corning A.S LTDA, que combina as
excelentes propriedades mecânicas e elétricas do tradicional vidro do tipo “E”, com a
resistência à corrosão ácida do vidro “E-CR”. O Advantex é um vidro livre de boro e
flúor, que atende às exigências estabelecidas nas normas ISO 2078 e ASTM D 57800, para o vidro tipo “E” e “E-CR” (INTERFIBRA, 2009).

3.3.2 Pó de carbono

Pó de carbono, referência C 12325, adquirido da empresa Texiglass Ind.
e Com. Têxtil LTDA, foi combinado com resina epóxi para moldar a rosca (API 5B
EUE LONGA 8 FIOS/POLEGADA) de acoplamento do tubo nas extremidades do
tipo caixa e pino. O pó apresenta granulometria nominal de 325 mesh (INTERFIBRA,
2009).
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3.3.3 Resina epóxi

A resina epóxi utilizada foi formulada a partir do diglicidil éter de bisfenol
A e epicloridrina. A resina epóxi foi do tipo FG 101011 (Liquid Epoxi Resin Razeen
LR 1100 DRUM), fornecida pela empresa JUBAIL CHEMICAL INDUSTRIES CO,
Arábia Saudita. Neste processo, utilizou-se como agente de cura o endurecedor tipo
MDA 100 (Diamino Diphenyl Methane) à base de amina aromática, fornecido pela
empresa IBEROAMÉRICA DISTRIBUCIONES SL. Os dois componentes foram
misturados na proporção em massa de 100:27 (resina: endurecedor). Trata-se de
uma resina de boa qualidade, específica para fabricação de tubulação para o
transporte de petróleo. O uso dessa resina na composição desse tubo, na camada
que fica em contato com o fluido, foi motivado por apresentar alta resistência
química e mecânica, além de elevado desempenho quando agregada à fibra de
vidro (COMPÓSITO 2; INTERFIBRA, 2009).

3.3.4 Resina poliéster

Na camada intermediária do tubo foi usada uma resina poliéster
insaturada, tereftálica, acelerada, de viscosidade baixa, coloração castanha e boa
molhabilidade. Essa é uma resina do tipo ARAZYN 4.9, fornecida pela empresa Ara
Ashland S/A. Nesse processo foram adicionados dois componentes à resina,
conforme relacionados a seguir: o acelerador à base de cobalto (NCO 6% Naftanato Octoato de Cobalto na proporção de 200 cm3 para cada 100 Kg de resina)
e o catalisador peróxido metil-etil cetona (MEKP) tipo PERMEC M-200, fornecido
pela empresa Ecoper Química LTDA e misturado na proporção em massa de 100:2
(resina: MEKP) (CARVALHO, 2002; INTERFIBRA, 2009). Trata-se de uma resina de
boa qualidade e quando combinada com fibra de vidro forma um compósito de alta
resistência e baixa deformação quando solicitada mecanicamente. Em função de
suas propriedades, essa resina é adequada para trabalhar na camada intermediária
do tubo.
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3.3.5 Areia quartzosa

Para compor a camada intermediária juntamente com a fibra de vidro e a
resina poliéster tereftálica foi usada areia quartzosa industrial do tipo JL 40 A,
fornecida pela empresa SAND JL, com composição química de 99,09% de SiO2 e 0,
098% de Fe2O3, determinada através de absorção atômica e granulometria,
conforme mostrada na tabela 2 com razão de aspecto (Ra-estereoscópio Olympus
SZ40) 1,45 ± 0,27. (INTERFIBRA, 2009).
Na figura 11, pode-se ver uma amostra da areia quartzosa, utilizada na
camada intermediária do tubo (estereoscópio Olynpus SZ40 – aumento 20x).
Tabela 2 – Granulometria da areia quartzosa.
Abertura
de Malha

3,36mm
1,68mm
850µm
600 µm
425 µm
300 µm
212 µm
150 µm
106 µm
75 µm
53 µm
-

U.S. Mesh

Peso (g)

Retenção (%)

Coeficiente

Produto

6
12
20
30
40
50
70
100
140
200
270
PRATO
TOTAL

0,0
0,0
0,0
0,8
14,5
17,0
12,0
4,4
0,9
0,2
0,0
0,0
49,69

0,00
0,00
0,00
1,56
28,98
33,98
24,02
8,72
1,76
0,30
0,06
0,00
99,38

3
5
10
20
30
40
50
70
100
140
200
300
-

0,00
0,00
0,00
31,20
869,40
1359,20
1201,00
610,40
176,00
42,00
12,00
0,00
4301,20

Módulo de Finura
Teor Finos
Conc. Granulometria
(peneiras 40, 50 e 70)

43,28
0,36

AFS
%

86,98

%
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Figura 11: Amostra da areia quartzosa, utilizada na camada intermediária
do tubo (estereoscópio Olympus SZ40 – aumento 20x)

3.3.6 Poliuretano de alta densidade

O poliuretano aplicado nos tubos é composto a partir da mistura do
isocianato com o poliol, através de um processo de polimerização (catálise) a frio,
que resulta em produto termofixo com dureza mínima de 80 Shore “A”. Os
componentes isocianato, VORASTAR HB 6630, e o poliol, SH ECA, foram
adquiridos do fornecedor Dow Brasil S.A (INTERFIBRA, 2009).

3.4 CARACTERIZAÇÃO

Com o intuito de verificar as principais características físicas e mecânicas
das concepções das amostras ora fabricadas, suas propriedades e limitações
normativas, foram realizados vários ensaios conforme previsto nas normas de
fabricação de tubos de PRFV (API 15HR, 2001) e no padrão de tubulação “não
metálica” da Petrobras PM-VII (PETROBRAS E&P, 1988), como também foram
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realizados outros ensaios não relacionados nesses padrões, para verificação da
qualidade do produto em função da aplicação, conforme é demonstrado nos subitens a seguir:

3.4.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Com o intuito de verificar a aderência, através da interface, entre as
diversas camadas dos tubos e entre a resina epóxi e a fibra de vidro presentes nas
camadas que entram em contato com o fluido (camada interna), nas concepções de
amostras citadas nos sub-itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, foram observadas, através da
técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV – ZEISS DMS 940 - A),
amostras de tubos oriundas das citadas concepções. Essas amostras foram
coletadas após os testes hidrostáticos finais, conforme explicitado na rotina a seguir:
Inicialmente foram retirados do corpo dos tubos de cada concepção três segmentos
equivalentes a uma seção de 20 mm x 40 mm, aproximadamente, utilizando disco
diamantado. Em seguida, as amostras foram metalizadas com uma fina camada de
ouro, permitindo, assim, a varredura do feixe de elétrons no material. Nesta análise,
foram utilizados elétrons secundários para obtenção de imagens com diferentes
aumentos e observação das regiões do corpo-de-prova em toda sua extensão. Na
figura 12 é mostrado um segmento de tubo da concepção citada no sub-item 3.1.3,
para análise pela técnica de microscopia eletrônica de varredura.

Camada externa (PU)

Camada intermediária
(Compósito vidro/poliéster)

Camada interna
(Compósito vidro/epóxi)

Figura 12: Segmento de tubo da concepção citada no sub-item 3.1.3, para análise do MEV
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3.4.2 Teor de vidro e resina, conforme PM-VII

As três concepções de amostras, conforme já explicitado no item 3.1,
contêm vidro e resina, sendo que os percentuais de vidro e de resina são
normalizados (PM-VII) para a camada que entra em contato com o fluido, ou seja, a
camada interna. A camada intermediária citada no item 3.1.3 também contém vidro e
resina, porém é determinada em função da rigidez requerida.
Em ambos os casos, o percentual de vidro e resina é identificado
seguindo a seguinte rotina: um segmento de tubo é dividido em três amostras com
dimensões de 50 mm x 50 mm. Essas amostras são pesadas em uma balança
(analítica com resolução de 0, 001 gramas - P1) e registrados os seus valores. Cada
amostra é colocada em um suporte de tela e queimada em bico de bunsen até que
fique totalmente carbonizada. Em seguida, o suporte de tela com as amostras é
colocado em uma mufla (forno tipo mufla 0 à 1000ºC) à temperatura de (620 +
10)ºC, durante aproximadamente 30 min. Depois, as amostras são retiradas e
verifica-se a existência de resíduo de carbono. Caso exista resíduo de carbono,
coloca-se o material na mufla por mais quinze minutos, aproximadamente, até
permanecer somente o vidro. Após as amostras estarem livres de resíduo de
carbono são colocadas em um dessecador durante, aproximadamente, 30 minutos
para esfriar. No próximo passo, tira-se o vidro do suporte de tela e pesa-se com uma
resolução de 0, 001 gramas (P2). Em função da massa inicial (P1) e da massa final
(P2) é calculado o percentual de vidro e de resina. O resultado será aceito se o
percentual em peso de fibra de vidro estiver entre 70 e 80 por cento, conforme o PMVII (PETROBRAS-E&P, 1988).

3.4.3 Teste hidrostático, conforme API 15 HR

Esse teste tem por objetivo verificar a integridade estrutural de cada tubo,
quando submetido à pressão interna, bem como o seu sistema de junta. O método
consiste em submeter o tubo a uma pressão interna igual a 1,5 vezes a pressão de
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projeto, em um tempo mínimo de 2 minutos, à temperatura ambiente, e a cada 50
unidades testadas, manter uma unidade por um período mínimo de 10 minutos.
Na amostra tubo “vidro/epóxi sem revestimento”, o teste hidrostático foi
realizado após 2 meses de fabricado. Para as outras duas concepções de tubos
(vidro/epóxi revestido externamente com PU e vidro/epóxi com vidro, poliéster e
areia, revestido externamente com PU), os testes hidrostáticos foram realizados em
amostras com 2 meses de fabricadas e após 9 meses instaladas no campo.
Salienta-se que os tubos em “vidro/epóxi sem revestimento” não foram testados no
campo, em função dos riscos operacionais envolvidos, relacionados com a sua baixa
resistência ao impacto e a rigidez diametral inferior àquela estabelecida em norma.
Os testes foram realizados com luvas acopladas nas extremidades do
corpo-de-prova, de forma a permitir livre deformação axial. Para a realização dos
testes utilizaram-se os seguintes equipamentos: bomba de pistão, com capacidade
de 68,94 MPa (10.000 psi), tampões com roscas do tipo API 5B EU e manômetro
com capacidade para 103,42 MPa (15.000 psi). Os corpos-de-prova foram tubos
inteiros (9 metros de comprimento útil) de cada concepção de amostra, com roscas
“API 5B EU“ nas suas extremidades caixa e pino. Os testes realizados seguiram o
mesmo procedimento para as três concepções, ou seja, colocar o tubo na bancada
de teste, colocar os tampões, encher o tubo com água à temperatura ambiente,
acoplar o tubo à bomba de pistão e em seguida pressurizar com um acréscimo
constante de pressão de 1,03 MPa/s (150 psi/s) até 1,5 vezes a sua classe de
pressão e permanecer nesta pressão por 30 minutos. Nenhuma falha visual ou
vazamento é permitido nos tubos e conexões durante o teste (API 15 HR, 2001).
Na figura 13 é mostrada a bancada de teste com um tubo posicionado.
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Figura 13: Bancada de teste hidrostático com um tubo (vidro/epóxi, vidro, poliéster
e areia, revestido externamente com PU) posicionado.

3.4.4 Teste de ruptura instantânea, conforme PM - VII

Esse teste tem por objetivo conferir a classe de pressão do tubo. O
método consiste em levar o tubo à ruptura em um curto espaço de tempo - entre 60
a 70 segundos - através de um acréscimo da pressão interna à temperatura
ambiente.
Para cada lote de 500 tubos ou menos, deve-se retirar aleatoriamente um
tubo, para teste destrutivo, e preparar 5 corpos de prova. Neste trabalho, foram
preparados 25 corpos de prova com 380 mm de comprimento, livre de reforço,
sendo 5 corpos de prova por tubo, de acordo com cada concepção a ser testada
individualmente. Para a concepção amostral, “Tubo vidro/epóxi sem revestimento”,
foram testados 5 corpos de prova com 2 meses de fabricação. Ressalta-se que não
foram aplicados tubos desta concepção no campo; sendo assim, não foi realizado
teste depois de aplicado. Para as concepções amostrais, “Tubo vidro/epóxi revestido
externamente com PU” e “Tubo vidro/epóxi com vidro, poliéster, areia e revestido
externamente com PU”, foram realizados 10 testes de ruptura em cada tipo de
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amostra, sendo 5 testes após 2 meses de fabricados e mais 5 testes após 9 meses
de aplicado no campo.
O padrão de tubulação não metálica, “PM-VII”, permite que os testes
sejam realizados com as extremidades do corpo-de-prova livres ou restritas. Nesse
caso, o teste de ruptura instantânea foi realizado com as extremidades restritas,
limitando a deformação no sentido longitudinal, devido estar previsto a realização de
outro teste, similar a este, conforme a norma API 15 HR, com as extremidades livres
e uma conexão roscada no centro.
Para a realização desses testes, utilizaram-se os seguintes equipamentos:
uma bomba de pistão com capacidade de 68,94 MPa (10.000 psi), um manômetro
com capacidade para 103,42 MPa (15.000,00 psi), um cronômetro e tampões com
anéis “oring” para vedação das extremidades dos tubos.
O mesmo procedimento de teste foi adotado para todos os corpos-deprova, ou seja, colocar os tampões e acoplar no dispositivo do teste, encher o corpode-prova com água à temperatura ambiente, acoplar o corpo-de-prova à bomba de
pistão e pressurizar, inicialmente, até 27,57 MPa (4000 psi) e, depois, elevar para
34,47 MPa (5000 psi), de maneira que a falha na forma de vazamento ou
rompimento total do corpo-de-prova se dê no intervalo de 60 a 70 segundos do início
do teste. Deve-se entender por ruptura o rompimento total do filamento contínuo ou
vazamento por exsudação do tubo.
Se o corpo-de-prova falhar antes de 60 segundos ou após 70 segundos, o
resultado não deve ser considerado. Nesse caso, a pressão e o tipo de falha são
anotados. O tubo será aprovado se os corpos-de-prova apresentarem vazamentos
(exsudação), quando submetidos a uma pressão igual ou superior a 4 vezes a
classe de pressão do tubo, ou se os corpos de prova apresentarem ruptura total,
quando submetidos a uma pressão igual ou superior a 5 vezes a classe de pressão
do tubo. O teste poderá ser encerrado tão logo o corpo-de-prova atinja a pressão
igual a 5 vezes a classe de pressão do tubo, não sendo, portanto, necessário
esperar a ruptura do corpo-de-prova ou qualquer outro tipo de falha e, nesse caso,
será aprovado (PETROBRAS – E&P, 1988).
Na figura 14 é mostrada a bancada de teste usada neste trabalho e os
corpos-de-prova retirados dos poços TM-07 e TM-15, no campo de Três Marias –
RN, onde foram aplicadas as amostras.
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Figura 14: Bancada de teste de ruptura instantânea e corpos-de-prova retirados dos
poços TM-07 e TM-15

3.4.5 Teste de pressão de curta duração, conforme norma API 15 HR e norma
ISO 14692.

Assim como no teste de ruptura instantânea, esse teste também tem por
objetivo conferir a classe de pressão do tubo. Nesse caso, o método consiste em
unir duas seções de tubo, tendo no centro uma conexão roscada completa (caixa e
pino), e elevar a pressão interna para que a falha ocorra em um curto espaço de
tempo (60 a 70 segundos), à temperatura ambiente. Para cada lote de 170 tubos ou
fração, com as mesmas características técnicas do lote fabricado, deve ser feito um
teste.
Neste trabalho, foram preparados 3 (três) corpos-de-prova com 380 mm
de comprimento, livre de reforço, sendo 1(um) corpo-de-prova por tubo, de acordo
com cada concepção a ser testada individualmente. Posteriormente, foram colhidos
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2 (dois) corpos-de-prova no campo e preparados nas mesmas condições dos
anteriores.
Para a concepção amostral, tubo “vidro/epóxi sem revestimento”, foi
testado 1(um) corpo-de-prova após dois meses de fabricação. Salienta-se que, para
essa concepção de tubo, não houve teste de campo; portanto, só foi realizado um
evento de teste. Para as concepções amostrais, tubos “vidro/epóxi revestido
externamente com PU” e “vidro/epóxi com vidro, poliéster, areia e revestido
externamente com PU”, foram realizados 2 testes de ruptura em cada tipo de
amostra, sendo 1(um) teste após dois meses de fabricados e outro após 9 meses de
aplicado no campo.
Nesta pesquisa, o teste foi realizado com as extremidades livres (sem
restrição a deformação axial) e para a sua realização utilizou-se os seguintes
equipamentos: bomba de pistão com capacidade de 68,94 MPa (10.000 psi),
manômetro com capacidade para 103,42 MPa (15.000,00 psi), cronômetro e
tampões roscáveis com anéis “oring” para vedação das extremidades dos tubos.
Para a realização dos testes utilizou-se o mesmo procedimento para todos os
corpos-de-prova, ou seja: colocar os tampões e acoplar no dispositivo do teste,
encher o corpo-de-prova com água à temperatura ambiente, acoplar o corpo-deprova à bomba de pistão e pressurizar continuamente até 4 vezes a classe de
pressão do tubo, ou seja, 27,57 MPa (4000 psi). Em seguida, elevar a pressão até a
falha do tubo, de forma que o vazamento (exsudação) ou rompimento total do corpode-prova se dê no intervalo de 60 a 70 segundos do início do teste. Se o corpo-deprova sofrer falha antes de 60 segundos ou após 70 segundos, o resultado não deve
ser considerado. Nesse caso, deve-se registrar a pressão e o tipo de falha. O tubo
será aprovado, se o corpo-de-prova não falhar (vazamento por exsudação ou
rompimento dos fios contínuos,) quando submetidos a uma pressão até 4 vezes a
classe de pressão do tubo. Caso ocorra falha da tubulação a uma pressão igual ou
superior a 4 vezes a classe de pressão do tubo, o lote é aprovado (API, 15 HR,
2001; ISO 14692, 2002; PETROBRAS CENPES, 2008).
Na figura 15 é mostrado um corpo-de-prova em teste, retirado do poço
TM-14, localizado no campo de Três Marias, Mossoró-RN.
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Figura 15: Corpo-de-prova, com extremidades livres, em teste

3.4.6 Teste de impacto Gardner, conforme ASTM D 6395

O ensaio de impacto realizado teve como objetivo verificar a resistência
do material ao impacto Gardner em consonância com a norma ASTM D 6395 e
norma complementar ASTM D 5420-04. Para a realização deste ensaio utilizou-se
uma máquina para ensaio de impacto Gardner – WERK, IMPACTO E400J, com uma
massa de pêndulo padrão normal de 5 kg (±2%), e um manômetro com capacidade
para 4,13 MPa (600 psi), para medir a pressão nos tubos durante os ensaios.
O ensaio de impacto Gardner foi realizado nas três concepções de
amostras citadas nos sub-itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. Nas concepções de tubos
citadas nos sub-itens 3.1.2 e 3.1.3, os testes foram realizados em dois momentos:
dois meses após a fabricação das amostras e após um teste de campo que durou 9
meses. Na concepção de tubo citada no sub-item 3.1.1, os testes foram realizados
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apenas após dois meses da fabricação das amostras, pois para esta concepção não
foi realizado teste de campo.
Para cada concepção de amostra fabricada, foram cortados três
segmentos de tubos, com 500 mm de comprimento, preparados com roscas nas
extremidades do tipo pino (API 5B EUE, 8 FIOS/POLEGADA). Em seguida, as
amostras foram cheias com água à temperatura ambiente e pressurizadas a 0,98
MPa (142,23 psi). Depois, posicionou-se o corpo-de-prova na máquina de ensaio
Gardner e liberou-se o dardo de impacto com massa de 5,0 kg, de uma altura de 1,0
m, sobre o corpo na direção radial, para a aplicação do impacto (ver figura 16).
Cinco minutos após o impacto, a pressão do tubo é liberada e amostras são
cortadas no sentido axial para análise visual da camada interna (vidro/epóxi) que fica
em contato com o fluido (ASTM D 6395, 2005).
Destaca-se que a norma ASTM D 6395 não estabelece critério de
aceitação para esse teste. Sendo assim, foi criado um procedimento específico, com
base em dados experimentais, para dar uma indicação dos limites de resistência ao
impacto dos corpos-de-prova, oriundos das aludidas concepções. Dessa forma,
como critério de aceitação, estabeleceu-se um procedimento específico, definindo
que o tubo será aprovado se for mantida a pressão durante cinco minutos após o
impacto e na análise visual da camada interna “vidro/epóxi” não for visualizado
qualquer tipo de marca ou dano provocado pelo impacto do dardo.
Na figura 16 é mostrado um corpo-de-prova e os eventos essenciais do
teste de impacto Gardner.
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(a)
Área a ser atingida
pelo dardo

(b)

(c)
Figura 16: (a) Corpo-de-prova na pressurização, (b) Corpo-de-prova montado na
máquina de impacto Gardner, (c) Corte axial do corpo-de-prova após o teste.
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3.4.7 Ensaio de Rigidez, conforme ABNT NBR 15536.1, anexo C

Esse ensaio tem por finalidade avaliar a rigidez nas três concepções de
amostras citadas nos sub-itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, em função da deformação
diametral de 5%. Para as concepções citadas nos sub-itens 3.1.2 e 3.1.3, a rigidez
foi verificada antes e depois do teste de campo e para concepção citada no sub-item
3.1.1 apenas em um evento, já que não houve teste de campo para esta concepção.
Para a realização desse ensaio foi utilizada uma máquina universal marca Emic,
modelo DL30000.
Inicialmente, foram retirados três corpos-de-prova de 300 mm de
comprimento, excluindo as extremidades caixa e pino de cada concepção de
amostra. Os corpos-de-prova foram acondicionados no ambiente de laboratório, em
temperatura de 23 ± 5 ºC, durante uma hora. Em seguida, foram medidos o diâmetro
externo e a espessura de parede através de paquímetro com capacidade de 150
mm e resolução de 1,0 mm, como também o comprimento através de paquímetro
com capacidade de 500 mm com resolução de 1,0 mm. Depois, o tubo foi
posicionado com o eixo longitudinal, paralelamente aos pratos do equipamento de
ensaio. Com o indicador de deflexões posicionado, colocou-se o prato superior em
contato com o corpo-de-prova, estabelecendo-se o ponto de início para medição da
deflexão. O corpo-de-prova foi comprimido a uma velocidade constante de 12,0 ±0,5
mm/mim até a deformação diametral de 5%, na qual foi registrada a carga e a
deformação diametral neste intervalo. Em casos de quaisquer ocorrências na
amostra, tais como ruptura, trinca e delaminação da parede, a carga e a deflexão
são registradas. O ensaio deve ser interrompido, se a carga não aumentar com o
aumento da deflexão no corpo-de-prova ou a deflexão atingir 30% do diâmetro
interno (ABNT - NBR 15536.1, 2007).
A rigidez do tubo “R” deve ser determinada na deformação de 5% do
diâmetro médio do corpo-de-prova, pela equação:
R= 0, 0200 (F/L)/(∆Y)
Onde: R é a rigidez, expressa em Newtons por metro quadrado (N/m²);
F é a carga aplicada, expressa em Newton (N);
L é o comprimento do corpo-de-prova, expresso em metros e;
∆Y é a deformação diametral (deflexão vertical), em metros.
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Na figura 17 é mostrado um corpo-de-prova posicionado na máquina para
a realização do ensaio de rigidez.

Figura 17: Corpo-de-prova posicionado na máquina para ensaio de rigidez.

3.4.8 Ensaio de resistência à tração axial, conforme ABNT - NBR 15536.1,
anexo G , método B

Esse ensaio tem por finalidade verificar a tensão axial de ruptura, em
função da tração axial de um segmento de tubo e do diâmetro médio do corpo-deprova. O ensaio foi realizado nas três concepções de amostras citadas nos sub-itens
3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. Para as concepções citadas nos sub-itens 3.1.2 e 3.1.3, a
tensão axial de ruptura foi verificada antes e depois do teste de campo, e para
concepção citada no sub-item 3.1.1 apenas após a fabricação. Para a realização
destes ensaios foi utilizada uma máquina universal marca EMIC, modelo DL30000.
Inicialmente foi retirado um corpo-de-prova de 600 mm de comprimento,
excluindo as extremidades caixa e pino, de cada concepção de amostra. Os corpos
de prova foram acondicionados no ambiente de laboratório, em temperatura de 23 ±
5 ºC, durante uma hora. Em seguida, foram medidas a espessura de parede e os
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diâmetros externo e interno, através de um paquímetro com capacidade de 150 mm
e resolução de 0,01 mm. Essas medições foram tomadas em três posições
igualmente

espaçadas

ao

longo

da

circunferência

do

corpo-de-prova.

O

comprimento da amostra foi medido com um paquímetro com capacidade de 1000
mm, com resolução de 0,01 mm.
O corpo-de-prova é inicialmente posicionado nas garras do equipamento
e, em seguida, apertam-se as garras de modo uniforme, com intensidade suficiente
para prevenir o deslizamento do corpo-de-prova durante o ensaio, porém de modo
que o corpo-de-prova não seja esmagado. No próximo passo, ajusta-se a velocidade
de deslocamento das garras para 1 mm/min (exatidão de 1%). Durante o teste,
acompanha-se a elevação da força aplicada até começar a diminuir em função do
rompimento do material. Deve-se descartar qualquer corpo-de-prova que apresente
sinais de deslizamento ou esmagamento na região de contato das garras, repetindose o ensaio com o número correspondente de corpos-de-prova (ABNT - NBR
15536.1, 2007).
O valor máximo do carregamento suportado pelo corpo-de-prova é
registrado. A tensão axial de ruptura foi obtida através da equação:
(σb) =(F)/( π x dm)
Onde:
σb é a tensão axial de ruptura, expressa em Newton por milímetro de
circunferência (N/mm);
F é o carregamento máximo, expresso em Newton (N), e
dm é o diâmetro médio do corpo-de-prova, expresso em milímetros (mm),
que corresponde ao diâmetro externo médio menos 1 espessura total de parede (et).
Na figura 18 é mostrado um corpo-de-prova da concepção de tubo
“vidro/epóxi com vidro, poliéster, areia, e revestido externamente com
posicionado na máquina para ensaio de resistência à tração axial.

PU”,
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Figura 18: Corpo-de-prova posicionado para o ensaio de resistência à tração axial.

3.4.9 Aplicação dos tubos em campo

Após os ensaios iniciais, foram aplicados dois protótipos em campo de
petróleo, em caráter experimental, para que as amostras dos tubos pudessem ser
coletadas para os testes após 9 meses de aplicação em campo. Os tubos foram
aplicados em substituição às linhas de surgência metálicas, API 5L GR B, dos poços
TM-07, TM-14 e TM-15 que operam no campo de Três Marias, da cidade de
Mossoró-RN.
Uma linha protótipo 3” x 1000 psi, com extensão de 670 m (tubo em epóxi
reforçado com fibra de vidro revestido externamente com poliuretano de alta
densidade), foi aplicada no poço TM-15, e no poço TM-07 foi aplicado outra linha
com as mesmas características, mas com extensão de 515 m. No poço TM-14, foi
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aplicada outra linha protótipo, com extensão 492 m, 3” x 1000 psi (tubo em epóxi
reforçado com fibra de vidro, coberto por um composto de fibra de vidro, poliéster e
areia, revestido externamente com poliuretano de alta densidade). Na concepção
sem revestimento (tubo em epóxi, reforçado com fibra de vidro, sem revestimento),
os tubos não foram testados em campo como já ressaltado, em função dos riscos
operacionais. Na figura 19, é mostrada uma linha instalada no poço TM-14, no
campo de Três Marias em Mossoró-RN.

Figura 19: Tubo “vidro/epóxi com vidro, poliéstere areia, revestido externamente com PU”,
no poço TM-14, Mossoró-RN.

Ao final do período previsto para o teste de campo, os poços foram
fechados para retirada de um tubo de cada poço para avaliação (inspeção visual
interna e externa, ensaios e testes). Esta aplicação em campo foi motivada pela
necessidade de verificar o desempenho da tubulação em operação, levando em
consideração a integridade, a degradação, a corrosão e a abrasão do material.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)

Através da técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), foi
verificado o grau de aderência na interface entre as camadas do tubo e entre a
resina epóxi e a fibra de vidro, nas concepções de tubos citadas nos sub-itens 3.1.1
(tubo em vidro/epóxi sem revestimento), 3.1.2 (tubo em vidro/epóxi, revestido
externamente com PU) e 3.1.3 (tubo em vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia,
revestido externamente PU), em que se verificou uma boa aderência entre as
camadas e entre a fibra de vidro e a resina. Os resultados são mostrados nas
imagens apresentadas nas figuras 21, 22 e 23.
A Figura 20 (a) e (b) mostra a interface entre as fibras de vidro e a matriz
polimérica, em diferentes aumentos, nos quais se observa que há boa adesão entre
a matriz e a fibra. Nas superfícies de fratura, não se observa arrancamento de fibras,
o que sugere uma boa aderência da interface fibra/matriz.
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(a)

(b)
Figura 20: Interface da matriz polimérica com a fibra de vidro em dois aumentos, (a) 500
vezes , (b) 4000 vezes.

A Figura 21 mostra a interface da camada intermediária (vidro/poliéster e
areia) com a camada externa (PU), em diferentes aumentos, nos quais se observa
que há boa adesão entre as duas fases. Esta verificação foi realizada após o teste
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de campo. Conforme pode ser observado, o jateamento abrasivo de areia foi eficaz e
sugere uma boa aderência entre as camadas.

Camada Intermediária

Camada Intermediária

Camada Externa

Camada Externa

(a)

(b)

Camada Intermediária

Camada Externa

(c)
Figura 21: Interface da camada intermediária com a camada externa, figuras (a); (b) e (c), com
diferentes aumentos, 50x; 100x; 500x respectivamente.
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A Figura 22 mostra a interface da Camada Intermediária (vidro/poliéster e
areia) e a camada interna (vidro/epóxi), em diferentes aumentos, indicando que há
boa adesão entre as duas fases. Conforme pode ser observado, o jateamento
abrasivo de areia foi eficaz e sugere uma boa aderência entre as camadas.

Camada Interna

Camada Interna

Camada Intermediária

Camada Intermediária

(a)

(b)

Camada Interna

Camada Intermediária

(c)
Figura 22: Interface da camada intermediária com a camada interna, figuras (a); (b) e (c) com
diferentes aumentos, 50 vezes; 100 vezes; 500 vezes, respectivamente.
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4.2 TEOR DE VIDRO E RESINA, CONFORME PM - VII

Nessa análise, verificou-se que as três concepções de tubo citadas nos
sub-itens 3.1.1 (Tubo em vidro/epóxi sem revestimento), 3.1.2 (Tubo em vidro/epóxi,
revestido externamente com PU) e 3.1.3 (tubo em vidro/epóxi com vidro, poliéster e
areia, revestido externamente com PU), têm 78,00 % de vidro e 22,00 % de
composto (resina e endurecedor) em massa, na camada interna. Esses percentuais
estão dentro do especificado no padrão (PETROBRAS - E&P, 1988).
No caso da camada intermediária presente no tubo descrito em 3.1.3
(tubo em vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestido externamente com PU),
as frações de massa determinadas foram: 29,25 % de vidro, 48,75 % de areia e
22,00 % de resina. Esses quantitativos foram suficientes para prover ao tubo a
rigidez requerida.

4.3 TESTE HIDROSTÁTICO, CONFORME API 15 HR

Embora a norma estabeleça um tempo mínimo de 2 minutos por unidade
e 10 minutos a cada 50 unidades, a uma pressão interna igual a 1,5 vezes a pressão
de projeto, neste trabalho optou-se em submeter as amostras em teste por um
período de 30 minutos, mantendo-se a mesma pressão de teste (1,5 vezes a sua
pressão nominal). Esse tempo foi definido de forma a atender não somente ao que é
estabelecido pela norma, mas também em função da responsabilidade ambiental em
que o tubo será usado.
Ressalta-se que as três concepções de tubo desenvolvidas suportaram a
pressão de teste por um tempo superior ao determinado pela norma. No caso das
tubulações de “vidro/epóxi, revestida externamente com PU” e “vidro/epóxi, com
vidro, poliéster e areia, revestido externamente PU”, as amostras colhidas depois de
aplicadas no campo também suportaram a pressão de teste. Sendo assim, as
amostras atenderam ao padrão normativo nos dois eventos de testes, antes e após
a aplicação de campo.
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Na tabela 3, são mostradas as pressões de testes antes e após a
aplicação de campo, referentes às concepções testadas.

Tabela 3 - Resultados dos testes hidrostáticos dos tubos.
PRESSÃO DE TESTE MPa (psi)
AMOSTRAS

RESULTADO

2 MESES APÓS
FABRICADO

APÓS 9 MESES
INSTALADO

10,34 (1500)

Não aplicado

Aprovado

10,34 (1500)

10,34 (1500)

Aprovado

10,34 (1500)

10,34 (1500)

Aprovado

TUBO VIDRO/EPÓXI S/
REVESTIMENTO
TUBO VIDRO/EPÓXI COM
PU
TUBO VIDRO/EPÓXI C/
VIDRO, POLIESTER,
AREIA E PU

4.4 TESTE DE RUPTURA INSTANTÂNEA, CONFORME PM - VII

Nos testes realizados, incluindo os realizados antes e após aplicação de
campo, referentes às três concepções de tubos, a falha dos tubos ocorreu por
exsudação no intervalo de tempo entre 60 e 70 segundos (conforme definido na
norma) e as pressões de vazamento (exsudação) foram superiores a 5 vezes a
classe de pressão do tubo.
Comparados os resultados, antes e após os testes de campo (conforme a
tabela 4), destaca-se que as pressões de vazamentos dos corpos-de-prova,
testados após os testes de campo, foram mantidas ou apresentaram uma pequena
tendência na elevação nos valores médios de pressão. Isso pode ser justificado pela
continuidade do processo de cura das resinas poliméricas, sobretudo na camada de
vidro, areia e resina, existente na concepção de tubo “vidro/epóxi com vidro,
poliéster e areia, revestido externamente com PU”.
Fazendo uma comparação entre as três concepções de tubos testadas,
ressalta-se que há elevação da pressão de vazamento em função da adição da
camada intermediária. Salienta-se que o memorial de cálculo, já explicitado na figura
10, não inclui essa camada adicional, porém já era esperada uma elevação na
pressão em função da mesma.
O atendimento à pressão mínima exigida pela norma, nesse caso superior
a 5 vezes a classe de pressão dos tubos, sugere adequada qualidade dos padrões
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de engenharia pré-estabelecidos, do processo fabril e dos insumos usados na
concepção das amostras.
Na tabela 4 são mostrados os valores das médias das pressões de
vazamentos e os seus respectivos desvios padrões.

Tabela 4 - Resultados dos testes de ruptura instantânea.
PRESSÃO MPa (psi)
AMOSTRAS

2 MESES APÓS
FABRICADO
x
s
36,40
0,75
(5280) (109,54)
36,68
0,75
(5320) (109,54)

APÓS 9 MESES
INSTALADO
x
s
Não
Não
aplicado
aplicado
37,50
1,51
(5440)
(219,08)

TUBO VIDRO/EPÓXI S/
REVESTIMENTO
TUBO VIDRO/EPÓXI
COM PU
TUBO VIDRO/EPÓXI C/
59,29
55,70
0,75
VIDRO, POLIESTER,
(8600)
(8080) (109,54)
AREIA E PU
x = média dos valores medidos; s = desvio padrão.

2,18
(316,22)

RESULTADO

Aprovado
Aprovado
Aprovado

4.5 TESTE DE PRESSÃO DE CURTA DURAÇÃO, API 15 HR E ISO 14692

Nesse ensaio, incluindo os realizados antes e após os testes de campo
nas três concepções de tubos, a falha dos tubos ocorreu por exsudação na conexão
roscada, no intervalo tempo entre 60 e 70 segundos (conforme definido na norma).
Neste caso, observou-se também que as pressões de vazamentos (exsudação)
foram iguais ou superiores a 4 vezes a classe de pressão do tubo, em todos os
casos.
Comparados os resultados, antes e após os testes de campo (conforme a
tabela 5), destaca-se que houve tendência na elevação dos valores das pressões de
vazamentos dos corpos-de-prova testados. Essa tendência de elevação de pressão
sugere a continuidade da cura das resinas poliméricas durante a aplicação em
campo e, sobretudo, do material da conexão roscada, onde ocorreu exsudação.
Comparando as três concepções de tubos testadas, ressalta-se que
apesar da elevação da pressão de vazamento em função da adição da camada
intermediária de “vidro, areia e resina”, a presença da conexão roscada no corpo-deprova limita a classe de pressão da tubulação.
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O atendimento à pressão mínima exigida pela norma confirma, mais uma
vez, a qualidade dos padrões de engenharia pré-estabelecidos, do processo fabril e
dos insumos usados na concepção das amostras.
Na tabela 5, são mostrados os valores das pressões de vazamentos
registradas no transcorrer dos testes antes e após a aplicação de campo das três
concepções de amostras.

Tabela 5 - Resultados dos testes de pressão de curta duração.
PRESSÃO DE TESTE MPa (psi)
AMOSTRAS

TUBO VIDRO/EPÓXI S/
REVESTIMENTO
TUBO VIDRO/EPÓXI
COM PU
TUBO VIDRO/EPÓXI C/
VIDRO, POLIESTER,
AREIA E PU

2 MESES
APÓS
FABRICADO

APÓS 9 MESES
INSTALADO

27,57 (4000)

Não aplicado

Aprovado

27,57 (4000)

28,96 (4100)

Aprovado

27,57(4000)

28,95 (4200)

Aprovado

RESULTADO

4.6 TESTE DE IMPACTO GARDNER, CONFORME ASTM D 6395

Conforme explicitado na tabela 6 e nas fotos mostradas na figura 23, o
corpo-de-prova da concepção de tubo “vidro/epóxi sem revestimento” foi marcado
fortemente nas duas superfícies - interna e externa - do tubo pelo dardo, no teste de
impacto.
Os corpos-de-prova das concepções de tubos “vidro/epóxi com PU” e
“vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestido com PU”, conforme informado na
tabela 6, resistiram ao teste de impacto, nos dois eventos, antes e após o teste de
campo, não sendo visualizado assim qualquer tipo de marcação ou dano na
superfície interna do tubo, provocado pelo impacto do dardo.
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Tabela 6 - Resultados dos testes de impacto Gardner
TESTE DE IMPACTO GARDNER
ENERGIA 50 JOULES
AMOSTRAS

TUBO VIDRO/EPÓXI S/
REVESTIMENTO

APÓS 2 MESES DE
FABRICADO

APÓS 9 MESES DE
INSTALADO

RESULTADO

Dano observado na
camada interna

Não aplicado

Reprovado

TUBO VIDRO/EPÓXI
COM PU

Não foi observado
dano na camada
interna

Não foi observado
dano na camada
interna

Aprovado

TUBO VIDRO/EPÓXI C/
VIDRO, POLIÉSTER,
AREIA E PU

Não foi observado
dano na camada
interna

Não foi observado
dano na camada
interna

Aprovado
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(a)
Marca do impacto do dardo na
superfície interna do tubo.

(b)
Figura 23: Corpo-de-prova da concepção de tubo “vidro/epóxi sem revestimento”
após teste de impacto Gardner, (a) foto do tubo posicionado na máquina,
(b) foto do tubo cortado axialmente, mostrando o dano provocado pelo dardo no impacto.

A Figura 24 mostra corpos-de-prova da concepção de tubo citada no subitem 3.1.3 (tubo em “vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestido externamente
com PU”), cortado axialmente, após a realização do ensaio de impacto Gardner, que
foi realizado depois do teste de campo. A imagem da superfície interna do corpo-deprova sugere que não ocorreu marcação ou dano na camada interna.
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Figura 24: Corpo-de-prova do tubo vidro/epóxi com vidro, poliéster, areia
e revestido com PU, após teste de impacto Gardner, sem marca de impacto.

4.7 ENSAIO DE RIGIDEZ, CONFORME ABNT NBR 15536.1, ANEXO C

Os dados dos ensaios de rigidez das amostras testadas estão
apresentados na tabela 7, referentes a três corpos-de-prova de cada concepção de
tubo e condição de aplicação. Observa-se que, para o mesmo tipo de tubo, na
condição de teste (2 meses de fabricado ou 9 meses em campo), os resultados são
semelhantes, dando um indicativo de um mesmo padrão de qualidade do processo
de produção dos tubos.
Fazendo-se uma análise comparativa entre os resultados dos ensaios de
rigidez das três concepções de tubos citadas nos sub-itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 antes
do teste de campo, observa-se que os corpos-de-prova da concepção de tubo
“vidro/epóxi sem revestimento” apresentaram rigidez superior aos corpos-de-prova
da concepção de tubo “vidro-epóxi revestido externamente com PU” e inferior ao
tubo da concepção “vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestido externamente
com PU” (tabela 7 e gráficos das figuras 25, 26a e 27a).
A rigidez dos corpos-de-prova de tubo da concepção “vidro-epóxi
revestido externamente com PU”, antes do teste de campo, é inferior a dos corposde-prova da concepção de tubo “vidro/epóxi sem revestimento”, devido ao menor
módulo de elasticidade da camada de PU (8 mm) presente na superfície externa do
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tubo. Salienta-se que a parte da deflexão diametral de 5%, estabelecida em norma,
ocorre sobre a camada de PU, o que interfere significativamente nos resultados dos
ensaios.
Tabela 7 - Resultados dos testes de rigidez dos tubos
CONCEPÇÃO

RIGIDEZ
2
(kN/m )

TUBO VIDRO/EPÓXI S/
REVESTIMENTO
(2 meses depois de fabricado)

128,57
125,57
132,35

CARGA APLICADA NA DEFORMAÇÃO
DIAMETRAL DE 5%
(kN)
7,96
7,78
8,20

TUBO VIDRO/EPÓXI COM PU
(2 meses depois de fabricado)

107,02
102.62
106,22

8,03
7,77
8,05

TUBO VIDRO/EPÓXI COM PU
(9 meses no campo)

128,86
135,45
152,57

9,34
10,06
11,33

TUBO VIDRO/EPÓXI C/ VIDRO,
POLIÉSTER, AREIA E PU
(2 meses depois de fabricado)

161,28
141,42
147,55

11,73
10,29
10,73

TUBO VIDRO/EPÓXI C/ VIDRO,
POLIÉSTER, AREIA E PU
(9 meses no campo)

173,64
167,56
153,23

12,79
13,05
11,33

Gráfico de Rigidez
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4,00

5,00

Deflexão (mm)

Figura 25: Gráfico do ensaio de rigidez, referente aos três corpos-de-prova ensaiados da
concepção de tubo “vidro/epóxi sem revestimento”, realizado após 2 meses de fabricado.

74

No ensaio de rigidez da concepção de amostra citada nos sub-itens 3.1.2
(tubo vidro/epóxi revestido externamente com PU) e 3.1.3 (vidro/epóxi com vidro,
poliéster e areia, revestido externamente com PU), realizado após 2 meses da
fabricação do tubo e nove meses depois de instalados no campo, observa-se na
tabela 7 e nos gráficos das figuras 26 e 27 que a rigidez do tubo, após 9 meses
instalado no campo, é sempre maior que após 2 meses da fabricação. Ressalta-se
que a cura total do PU foi aumentada em função do tempo e da temperatura em que
o tubo foi exposto no campo. Sendo assim, evidencia-se uma elevação da rigidez do
tubo, devido à continuidade do processo de cura do PU durante o teste de campo.
No ensaio de rigidez da concepção de amostra citada no sub-item 3.1.3
(tubo vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestido externamente com PU),
realizado após 2 meses da fabricação do tubo e nove meses depois de instalados no
campo, observa-se na tabela 7 e nos gráficos das figuras 26 e 27 que a concepção
do tubo “vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestido externamente com PU” é
o que apresenta maior valor de rigidez em comparação às outras concepções
citadas nos sub-itens 3.1.1 e 3.1.2. Isso ocorre devido à presença da areia que é
compactada juntamente com a resina e a fibra de vidro, formando a camada
intermediária.
Fazendo uma analogia entre os gráficos da figura 27, (a) realizado antes
do teste de campo e (b) realizado depois do teste de campo, observa-se no gráfico
da figura 27a que houve uma oscilação na curva força-deflexão devido a resina
poliéster presente na camada de polímero-areia não ter completado a cura.
Os gráficos com os resultados dos ensaios de rigidez das duas
concepções de tubos citadas nos sub-itens 3.1.2 e 3.1.3, realizados depois do teste
de campo, estão apresentados nas figuras 26b e 27b.
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(b)
Figura 26: Gráficos dos ensaios de rigidez, referentes aos três corpos-de-prova ensaiados da
concepção de tubo “vidro/epóxi, revestido externamente com PU”. (a) Realizado antes do teste de
campo. (b) Realizado depois do teste de campo.
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(b)
Figura 27: Gráfico do ensaio de rigidez, referente aos três corpos-de-prova ensaiados da
concepção de tubo “vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestido externamente com PU”. (a)
Realizado antes do teste de campo. (b) Realizado depois do teste de campo.

77

4.8 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO AXIAL, ABNT - NBR 15536.1

No ensaio de resistência à tração axial da concepção da amostra citada
no sub-item 3.1.1 (concepção de tubo “vidro/epóxi sem revestimento”), observa-se
na tabela 8 e nos gráficos das figuras 28 e 29 que o resultado do ensaio é
semelhante ao do corpo-de-prova da concepção citada no sub-item 3.1.2 ( tubo
vidro/epóxi revestido externamente com PU). Ressalta-se que as duas concepções
de tubo são originárias de uma mesma estrutura (vidro/epóxi) capaz de suportar os
mesmos esforços, inclusive de tração axial. A diferença está na presença da
camada de PU (8,0 mm) sobre a estrutura básica de “vidro/epóxi” (3,3 mm), que leva
a tensão axial de ruptura a um valor menor, em função da elevação da área da
seção transversal do corpo-de-prova. Em suma, a camada de PU não tem a função
de preparar o tubo para esforço axial; no entanto, contribui para uma diminuição do
valor da tensão axial de ruptura.
Fazendo-se uma analogia dos resultados dos ensaios de tração axial dos
corpos-de-prova das concepções 3.1.1 (tubo “vidro/epóxi sem revestimento) e 3.1.3
(vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestido externamente com PU), tabela 8 e
gráficos das figuras 28 e 30, observam-se que o corpo-de-prova da concepção de
tubo 3.1.3 (vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestido externamente com PU)
apresentou um resultado maior, em função da camada intermediária composta por
vidro, resina e areia. Destaca-se que, nesse caso, não houve grande influência da
presença da camada externa de PU (2,0mm).
No ensaio de resistência à tração axial do corpo-de-prova da concepção
citada no sub-item 3.1.2 (tubo vidro/epóxi revestido externamente com PU),
realizado após 2 meses da fabricação do tubo e nove meses depois de instalado no
campo, observa-se na tabela 8 e no gráfico da figura 29 que os resultados da tensão
axial de ruptura são semelhantes, evidenciando que não houve degradação
significativa da estrutura do material do tubo. Essa pequena diminuição de valor da
tensão axial de ruptura, entre o antes e o depois do teste de campo, pode ser
atribuída à continuidade do processo de cura da camada de PU que o tornou mais
resistente, porém com uma leve diminuição de sua espessura.
No ensaio de resistência à tração axial da concepção de amostra citada
no sub-item 3.1.3 (vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestido com PU),
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realizado após 2 meses da fabricação do tubo e depois de nove meses de instalados
no campo, observa-se na tabela 8 e no gráfico da figura 30 que o resultado do
ensaio, após 9 meses de instalado no campo, teve um acréscimo significativo em
relação ao resultado do ensaio, após 2 meses da fabricação das amostras. Essa
elevação da tensão axial de ruptura foi ocasionada principalmente pela cura total da
camada intermediária (fibra de vidro, resina e areia).
Comparando os resultados dos ensaios de tração axial das duas
concepções de amostras citadas nos sub-itens 3.1.2 e 3.1.3 (realizadas depois do
teste de campo), tabela 8 e gráficos das figuras 29 e 30, observa-se que o corpo-deprova da concepção “vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestido externamente
com PU” apresentou o maior valor em função da presença da camada intermediária
(fibra de vidro, resina e areia) nesta concepção de tubo, como também da
continuidade da cura dos polímeros.

Tabela 8 - Resultados dos testes de tração axial dos tubos
FORÇA MÁXIMA DE
RUPTURA
(N)

TENSÃO AXIAL DE
RUPTURA
(N/mm)

TUBO VIDRO/EPÓXI S/ REVESTIMENTO
(2 meses depois de fabricado)

47.158,12

189,79

TUBO VIDRO/EPÓXI COM PU
(2 meses depois de fabricado)

57.776,60

181,55

TUBO VIDRO/EPÓXI COM PU
(9 meses no campo)

56.314,60

177,57

TUBO VIDRO/EPÓXI C/ VIDRO,
POLIÉSTER, AREIA E PU
(2 meses depois de fabricado )

53.368,85

184,72

TUBO VIDRO/EPÓXI C/ VIDRO,
POLIÉSTER, AREIA E PU
(9 meses no campo)

66.269,13

243,30

CONCEPÇÕES
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Figura 28: Gráfico do ensaio de resistência à tração axial do corpo-de-prova da concepção de
tubo “vidro/epóxi, sem revestimento”.
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Figura 29: Gráfico do ensaio de resistência à tração axial do corpo-de-prova da concepção de
tubo “vidro/epóxi, revestido externamente com PU”, realizado depois do teste de campo.

80

Gráfico Tração
80000
70000

Força (N)

60000
50000
40000

Cp 01

30000
20000
10000
0
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Alongamento (mm)

Figura 30: Gráfico do ensaio de resistência à tração axial, realizado no corpo-de-prova da
concepção de tubo “vidro/epóxi com vidro, poliéster, areia e revestido externamente com PU”,
após o teste de campo.

Na figura 31 é mostrado o corpo-de-prova da concepção de tubo
“vidro/epóxi”, sem revestimento, no ensaio de resistência à tração axial. O corpo-deprova iniciou a ruptura na parte superior.

Ruptura

Figura 31: Corpo-de-prova da concepção de tubo “vidro/epóxi, sem revestimento”,
no ensaio de resistência à tração axial (ruptura na parte superior da amostra).
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Na figura 32, é mostrado o corpo-de-prova da concepção de tubo
“vidro/epóxi, revestido externamente com PU”, no ensaio de resistência à tração
axial, após 2 meses de fabricado. O corpo-de-prova iniciou a ruptura na parte
inferior.

Ruptura

Figura 32: Vista do corpo-de-prova da concepção de tubo “vidro/epóxi”, revestida
externamente com PU, no ensaio de resistência à tração axial, após 2 meses de
fabricado (ruptura na parte inferior da amostra).

4.9 APLICAÇÃO DOS TUBOS EM CAMPO

Os dados apresentados indicam que os tubos em compósito resina/epóxi,
revestidos externamente com poliuretano de alta densidade, podem ser usados na
indústria de petróleo em aplicações “onshore”, sendo uma alternativa para a
aplicação em linhas de surgência, entre outras, atendendo às exigências de rigidez,
impacto e intempéries. Além de apresentar excepcional inércia química ao fluidos
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produzidos nos poços (água, óleo e gás), o tubo oferece maior confiabilidade
operacional. Na inspeção visual interna e externa, realizada no tubo após a
aplicação em campo, não foi identificado desgaste e nem degradação física.
Essa nova tecnologia foi testada no campo de Três Marias em Mossoró –
RN, nos poços TM-07, TM-14 e TM-15, nos quais foram instalados 1.677 metros de
tubos em compósitos (PETROBRAS: NOTÍCIAS UN-RNCE, 2009). Na figura 33 são
mostradas fotos da tubulação em compósito “vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia,
revestida externamente com PU”, instaladas no campo de Três Marias em MossoróRN.

Figura 33: Tubulação em compósito “vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestida
externamente com PU”, instalada no campo de Três Marias em Mossoró-RN.
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4.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS DOS RESULTADOS

As três concepções de tubos foram caracterizadas e os principais
resultados foram comparados entre si, conforme explicitado a seguir.
Através da técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV), foi
evidenciada uma boa aderência na interface fibra/resina e entre as diversas
camadas nas três concepções de tubos.
Para os tubos analisados, determinou-se para a camada interna 78 % de
vidro e 22 % de composto (resina e endurecedor) em massa. Esses percentuais
estão dentro do percentual especificado no padrão (PM-VII). No caso da camada
intermediária, as frações de massa determinadas foram: 29,25 % de vidro, 48,75 %
de areia e 22,00 % de resina. Esses quantitativos foram suficientes para prover ao
tubo a rigidez requerida.
Em relação à pressão hidrostática, ressalta-se que as três concepções de
tubo desenvolvidas suportaram a pressão de teste por um tempo superior ao
determinado pela norma. No caso das tubulações de “vidro/epóxi, revestidas
externamente com PU”, e “vidro/epóxi com vidro, poliéster e areia, revestido
externamente com PU”, as amostras colhidas depois de aplicadas no campo
também suportaram a pressão de teste. Sendo assim, as amostras atenderam ao
padrão normativo nos dois eventos de testes, antes e após a aplicação de campo.
No que diz respeito ao teste de ruptura instantânea (PM - VII), os três
tipos de tubos atenderam à pressão mínima exigida pela norma, neste caso,
superior a 5 vezes a sua classe de pressão. Isso sugere adequada qualidade dos
padrões de engenharia, do processo fabril e dos insumos usados na concepção das
amostras. Fazendo uma comparação entre as três concepções de tubos testadas,
ressalta-se que há uma elevação da pressão de vazamento em função da adição da
camada intermediária. Salienta-se que o memorial de cálculo não inclui essa
camada adicional, porém era esperada uma elevação na pressão em função da
mesma.
Referente ao teste de pressão de curta duração (API 15 HR), as três
concepções de amostras testadas atenderam à pressão mínima exigida pela norma
e isso evidência a boa qualidade dos padrões de engenharia, do processo fabril e
dos insumos. Comparando as três concepções de tubos, destaca-se que, apesar da
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elevação da pressão de vazamento em função da adição da camada intermediária
de “vidro, areia e resina”, a presença da conexão roscada no corpo-de-prova limita a
classe de pressão da tubulação.
Inerente ao teste de impacto Gardner (ASTM D 6395), o corpo-de-prova
da concepção de tubo “vidro/epóxi sem revestimento” foi marcado fortemente nas
duas superfícies - interna e externa - do tubo pelo dardo. Já nas outras duas
concepções de tubos, não foi visualizado marcação na superfície interna do tubo,
provocado pelo impacto do dardo, o que comprova a proteção obtida pela presença
da camada externa de poliuretano de alta densidade.
No ensaio de rigidez (ABNT NBR 15536.1), realizado nos três corpos-deprova de cada concepção de tubo, os resultados são semelhantes, dando um
indicativo de um mesmo padrão de qualidade do processo de produção. No ensaio
realizado antes do teste de campo, verifica-se que a presença do “PU” na superfície
externa do tubo resulta em uma diminuição da rigidez, devido ao menor módulo de
elasticidade da camada de PU. Salienta-se que a parte da deflexão diametral de 5%
ocorre sobre a camada de PU, o que interfere nos resultados dos ensaios. Verificase ainda que no ensaio realizado após a aplicação dos tubos em campo, há uma
tendência da elevação na rigidez diametral, em função da continuidade do processo
de cura dos materiais, com o tempo e temperatura em que o tubo foi exposto no
campo. No ensaio da concepção de tubo vidro/epóxi recoberto por um composto de
fibra de vidro, poliéster, areia quartzosa e revestido externamente com PU, realizado
depois de instalados no campo, verifica-se que essa concepção apresentou maior
valor de rigidez em comparação com as outras duas. Isto ocorre devido à presença
da areia, que é compactada juntamente com a resina e a fibra de vidro, formando a
camada intermediária.
No ensaio de resistência à tração axial das concepções de tubos
“vidro/epóxi sem revestimento” e “vidro/epóxi, revestido com PU”, os resultados
foram semelhantes. Salienta-se que as duas concepções são originárias de uma
mesma estrutura (vidro/epóxi) capaz de suportar os mesmos esforços, inclusive de
tração axial. Fazendo-se uma analogia dos resultados dos ensaios das três
concepções de tubos já citadas, destaca-se que o corpo-de-prova da concepção
vidro/epóxi, coberto por um composto de fibra de vidro, poliéster e areia quartzosa,
revestido com PU, após aplicação em campo, apresentou o maior valor em função
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da presença da camada intermediária (vidro, resina e areia) e a continuidade do
processo de cura dos polímeros.
Em função dos resultados da caracterização e da inspeção visual externa
e interna, realizada nos tubos após aplicação em campo, evidência se que não
houve degradação do material. Este resultado comprova que os tubos suportaram
bem às intempéries, aos fluidos produzidos (água, óleo e gás) e às pressões dos
poços.

86

5 CONCLUSÃO

As linhas de surgência estão sujeitas à corrosão química e eletroquímica,
de acordo com o ambiente e o tipo de petróleo transportado. Algumas dessas linhas,
a depender da composição do fluido, chegam a furar com menos de um ano de
operação, devido à corrosão interna. Neste trabalho foram desenvolvidas e
caracterizadas três concepções de tubos, como alternativas para serem usadas em
“linhas de surgência”, tais como: tubo em “vidro/epóxi sem revestimento”, tubo em
“vidro/epóxi revestido externamente com “PU”, tubo em “vidro/epóxi coberto por um
composto de fibra de vidro, poliéster e areia, revestido externamente com PU”. As
três concepções de tubos foram caracterizadas, e os principais resultados foram
comparados entre si.
Os três tipos de tubos foram caracterizados através da técnica de
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), da determinação teor de vidro e resina,
dos ensaios de rigidez e tração axial e dos testes hidrostático, ruptura instantânea,
pressão de curta duração e impacto Gardner. Teste de campo foi também realizado.
Em função dos resultados da caracterização e da inspeção visual externa e interna
realizada nos tubos após aplicação em campo, se evidência que não houve
degradação do material. Este resultado comprova que os tubos suportaram
satisfatoriamente às intempéries, aos fluidos produzidos (água, óleo e gás) e as
pressões dos poços.
Entre as alternativas analisadas, a concepção de tubo em “vidro/epóxi,
coberto por um composto de fibra de vidro, poliéster e areia, revestido externamente
com “PU” apresentou melhores resultados quando submetido à pressão hidrostática,
à resistência à tração axial, ao impacto e à rigidez. Para este desenvolvimento
levou-se em consideração, entre outros fatores, a aplicação do material em campo e
seus aspectos técnicos.
O tubo “vidro/epóxi, coberto por um composto de fibra de vidro, poliéster e
areia, revestido externamente com PU”, foi preparado com três camadas e funções
diversificadas: a camada interna em “vidro/epóxi” foi produzida através do processo
de enrolamento filamentar para suportar a pressão do poço e a agressão dos fluidos
produzidos, sem levar em consideração a contribuição mecânica das duas camadas
que se sobrepõem à camada interna. A camada intermediária foi preparada com um
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composto de vidro, resina poliéster e areia quartzosa, para elevar as propriedades
mecânicas do tubo, essencialmente a resistência à tração, à rigidez e ao impacto. A
camada externa em poliuretano de alta densidade foi aplicada ao tubo para proteção
contra impacto e intempéries, além de prover um maior isolamento térmico. Salientase que o diferencial básico dessa forma de construção está na adição da areia
quartzosa à camada intermediária e no revestimento externo de poliuretano de alta
densidade.
Em resumo, o desenvolvimento de tubulações em compósito de matriz
polimérica mostrou-se ser uma alternativa adequada para a aplicação em linhas de
surgência, atendendo às exigências de rigidez, resistência ao impacto e às
intempéries e excepcional inércia química aos fluidos produzidos dos poços (água,
óleo e gás). O produto oferece ainda maior confiabilidade operacional. Essa nova
tecnologia foi consolidada no campo de Três Marias, nos poços TM-07, TM-14 E TM
15, nos quais foram instalados 1677 metros de tubos em compósitos.
Numa visão estratégica, enxerga-se para o produto, ora desenvolvido,
larga aplicação na indústria de petróleo, sendo uma alternativa viável para aplicação
como linha de surgência “onshore”.
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