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Utilização de Reparo Estrutural em Tubulação com Ma terial Compósito na REGAP 
Colaboração de Gustavo de Oliveira Wardil da Petrobras 
 

1. Objetivo 
Divulgar o estudo de caso de sucesso, do projeto de reforço estrutural de material compósito, 
aplicado em um coletor de Tocha da Refinaria REGAP da Petrobras. 
 
2. Histórico 
Durante o mês de Novembro/2014, a REGAP executou a instalação de um Dispositivo de Bloqueio 
Rápido e Seguro, ou Válvula Ocular, tipo “Line Blind”, fabricado pela empresa ASVOTEC, de 
diâmetro nominal NPS 54, de extremidades flangeadas e classe de pressão 150. 
 

 
 

Figura 1: Desenho e foto da Válvula Ocular instalad a 
. 

Esse Dispositivo de Bloqueio Rápido e Seguro, que também é chamado de Válvula Ocular, destina-
se ao raqueteamento do coletor de Tocha de REGAP de diâmetro nominal de NPS 54, fabricado de 
aço carbono, com espessura de 12,7 mm. 
O Dispositivo substitui as raquetes e “figuras 8” convencionais, aumentando a segurança das 
manobras de LIBRA. 
 
3. Problemas ao se instalar a Válvula Ocular 
Ao se cortar o tubo do coletor, para a montagem dos flanges companheiros da válvula ocular, 
detectou-se trincas de corrosão por HIC (Hydrogen Induced Cracking), devido à deterioração pelo 
H2, gerado no ataque do H2S presente no condensado dos gases efluentes do processo. 
Essas trincas foram detectadas por ultrassom e confirmadas no exame de LP do chanfro para solda 
do flange companheiro à jusante da válvula.    
Posteriormente, se concluiu que grande parte do coletor, à montante da válvula ocular, também  
apresenta o fenômeno de HIC, no entanto, para a solda do flange companheiro à montante da 
válvula, foi escolhida um trecho ainda sem trincas, conforme resultados de inspeção por US, 
possibilitando a a execução da solda de topo. 
Portanto, somente a solda de topo de montagem do flange companheiro à jusante não pode ser 
feita e decidiu-se executar a ligação entre o tubo e o flange por meio de uma camisa externa 
metálica (ASTM A516 Gr 60), com 100 mm de comprimento e 12,7 mm de espessura,  soldada por 
solda de ângulo, com comprimento mínimo de pernas igual à espessura da camisa, mantendo o 
menor “gap” possível entre as extremidades dos tubos. 
 
Esse reparo com camisa ou luva é um dos previstos no ASME PCC-2–2011 Repair of Pressure 
Equipment and Piping, porém neste reparo executado não houve a solda de topo entre o tubo e o 
flange. 
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Foto 2: Reparo emergencial com luva externa sobre o  defeito previsto no ASMEPCC 2 
 
Em função de não ser possível a soldagem integral (incluído a solda de topo) e, adicionalmente, a 
falta de garantia de bom comportamento da camisa soldada sobre a superfície externa de metal 
atacado por H2, decidiu-se um reforço estrutural por compósito sobre a camisa e o tubo. 
 
Condições para projeto e dimensionamento do reforço estrutural de compósito: 

• Pressão interna; 
• Esforços transmitidos pelo duto, devido ao efeito de suportação e expansão térmica; 
• Ser estanque na eventualidade de falha por trinca passante ou furo da parede do tubo, 

garantindo o não vazamento os gases de processo para o meio ambiente. 
 
4. Requisitos de soldagem e inspeção 
O AB-RE/ES/TEE, através dos consultores Santini, Arno e Marchiori, prestou apoio técnico na 
construção da solução para os problemas encontrados além de proporcionar a integração com 
especialistas de outras áreas, como no caso do compósito. 
 
Para soldagem foi elaborada uma IEIS-Instruções de Execução de Inspeção de Solda a partir da 
RQPS R-AC-200-001 após consulta ao Arno. 
Com o intuito de controlar a dureza nos limites estabelecidos na N-115, adotaram-se os seguintes 
valores para temperatura de pré-aquecimento e interpasse: 
a- Pré aquecimento: 80° C - só é variável essencial quando o decréscimo é maior que 55°C - ASME 
IX QW 406.1 
b- Temperatura interpasse máxima: 250°C -->> não é variável essencial quando não exigido 
impacto (definição de variável essencial suplementar do ASME IX) 
 
Foi adotada Classe de inspeção IV em função de serviço com H2S. 
O TTAT foi dispensado conforme N-115 item 9.3.2.2 (medição de dureza). 
 
Não foi executado o aquecimento para degasificação prévia em função das seguintes justificativas: 
a- O trecho em questão não faz contato com o H2S há cerca de um ano devido ao fato da Tocha 
parada. O entendimento foi de que o hidrogênio difusível já havia "escapado";  
b- Riscos de propagação dos SWC (step wise cracking) devido ao aumento da pressão exercida 
pelo H2 retido nos mesmos. 
 
5. Apoio do CENPES 
Para auxiliar a REGAP nesse trabalho, de execução do reforço estrutural por compósito, foram 
consultados os especialistas Valber e Luiz Daniel, do CENPES/PDEP/TMEC, que têm larga 
experiência nessa metodologia e prestado vários serviços ao E&P. 
Sob a coordenação desses especialistas são realizadas as seguintes tarefas: 
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a- Processo de testes de qualificação de empresas prestadoras de serviço de reparos com 
compósitos e manutenção do banco de dados de qualificadas; 

b- Desenvolvimento e manutenção do aplicativo RCDUT "Sistema de reparo por compósitos em 
dutos e tubulações", disponível na INTRANET.  

Este aplicativo é usado como simulador e a partir de: 
• Características geométricas do equipamento ou tubulação/duto; 
• Condições de operação (pressão, temperatura e esforços); 
• Informações do defeito (furo trinca ou perda de espessura); 

faz o cálculo das dimensões do reparo, para verificar se o reparo está dentro dos limites de 
aplicação e, automaticamente, identifica quais empresas do banco de dados estão qualificadas 
para a execução do serviço. 
 
6. Execução do reparo com compósito 
O engº Gustavo Wardil, que conduziu topo o processo, solicitou proposta de projeto e instalação do 
reparo com compósito às empresas TECHFINK e POLINOVA, que constam do cadastro do 
CENPES. 
Essas empresas foram selecionadas através da simulação, realizada pelo CENPES, no programa 
RCDUT, que pré dimensionou o reparo e indicou as empresas capacitadas para este reparo 
específico. 
Por questões de custo, a POLINOVA foi contratada para o projeto e a execução do reparo no 
campo. 
O quadro a seguir é sequencial, desde a morfologia das trincas por STW encontradas no bisel do 
tubo até a aplicação completa do reforço estrutural por compósito
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Figura 3: Sequencia em fotos do trabalho desde a de tecção das trincas por STW no bisel do tubo até a a plicação completa do reforço 
estrutural por compósito 

Existência de trincas “STW - Step 
Weld Cracking” ao longo da 
espessura 

 

Processo corosão STW do aço Carbono 
pelo H2S úmido 

 

Reparo com camisa de chapa 
calandrada em duas meias canas 
conforme ASME PCC 2 

 

Montagem do flange com camisa 
externa soldada, sem solda de 
topo com o coletor 

 

Montagem do flange com camisa externa 
soldada, sem solda de topo com o coletor 

 

Instalação do reforço de compósito 
sobre a camisa externa 
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Instalação do reforço de 
compósito sobre a camisa 
externa 

Instalação do reforço de compósito sobre a 
camisa externa 

 

Reforço de compósito instalado sobre 
a camisa externa 

 

Instalação do compósito 
internamente na folga de topo 
entre o flange e o coletor 

Selo da POLINOVA, empresa qualificada 
pelo CENPES,  identificando o reparo 

 

Válvula instalada e em operação 
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Figura 4: Desenho parcial do conjunto do coletor de  diâmetro NPS 54, onde foi montada a Válvula ocular , e as derivações de NPS 42 para 
o Vaso de “blowdown” da Tocha. 
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ANEXOS 
1 - Simulação do reparo de compósito no “software” RCDUT – Sistema de Reparo por 
compósito de dutos e tubulações. 
2 – Empresas qualificadas pelo CENPES para projeto e execução de reparos com materiais 
compósitos 
3 – Questionário respondido pelo Usuário para o pro jeto do reparo com  compósito 
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Anexo 1 - Simulação do reparo de compósito no “soft ware” RCDUT – Sistema de Reparo por 
compósito de dutos e tubulações. 
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Anexo 2 – Empresas qualificadas pelo CENPES para pr ojeto e execução de reparos com 
materiais compósitos 
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Anexo 3 – Questionário a ser respondido pelo Usuári o para o projeto do reparo com  
compósito 
1- Informações sobre o coletor 

1.1- Material e especificação da tubulação: AÇO CARBONO (TRECHO EXISTENTE API 5L X 
TRECHO NOVO ASTM A 516 GR 60)                  
1.2- Diâmetro externo da tubulação: 54” 
1.3- Classe de pressão da tubulação: 150                                        
1.4- M.Y.S: 32 ksi (220 Mpa) �Limite mínimo de escoamento para o ASTM A516 Gr 60 
1.5- Espessura de parede nominal*: 12,5 mm 
1.6- Geometria da tubulação: 
 TRECHO CILINDRÍCO JUNTO A UM TÊ DE GOMOS 

 
2- Informações sobre o serviço da tubulação 
     2.1- Produto transportado pela tubulação (Fluído):  

 
2.2- Pressão de funcionamento/contínuo ou intermitente/cíclico: 
Pressão do projeto:     2,8 kgf/cm²                              
Pressão de teste: 4,2 kgf/cm² 
Pressão de operação: 1,2 kgf/cm² máximo; 0,3 kgf/cm² mínimo 
 
2.3- Você deseja proteção anti-chamas? Sim  Não: X 
 
2.4- Você está operando sob pressão reduzida, devido às condições da tubulação?   
Sim  Não: X 
 
2.5- Temperatura de operação/contínuo ou intermitente/cíclico: 60°C 
 
2.6- Temperatura de projeto: 150 °C 
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2.7- Cargas adicionais (cisalhamento, torção, flexão): 
 

2.8- Tipo de reparo conforme o código ASME PCC 2  
Defeito Tipo A (não transpassante) 
Defeito Tipo B (transpassante): Escolhido tipo B 
 
2.9 - Esforços obtidos da análise de flexibilidade da tubulação na região do reparo 

Carregamento 
da tubulação 

Operação  Projeto    

Carga Axial  Fz = 29776 N Sustentada ( X ) Ocasionais (   ) 
Momento fletor  Mx = 29155 Nm 

My = -4187 Nm 
Sustentada ( X ) Ocasionais (   ) 

Carga 
Cisalhante 

 Fy = 57886 N 
Fx = -6038 N 

Sustentada ( X ) Ocasionais  (   
) 

Torção  Mz = -50359 Nm Sustentada ( X ) Ocasionais (   ) 
Outras cargas   Sustentada (   ) Ocasionais (   ) 

 
3- Condição de trabalho da tubulação 
Causa do defeito (Mecânico, Interno ou Externo): STEP WISE CRACKING 
Tipo de defeito (perda de espessura, trinca, amassado, pites,...): TRINCAS INDUZIDAS POR H2 
Obs.: Caso seja corrosão interna, favor informar a data do início de operação da linha: 
Revestimento existente: Pintura 
Espessura das paredes restantes: 12,5 mm 
Comprimento da área de dano: perímetro 54”= 4309 mm 
Largura da área de dano: 120 mm 
 
4- Perguntas sobre a instalação 
A linha está com vazamento*?  Sim     Não X 
Descreva: Gotejamento, spray, sopro,... 
A linha pode ser despressurizada para reparar*? Sim  Não X 
Pode ser drenada*? Sim X, através do dreno da válvula ocular instalada. 
Qual é o tempo máximo admissível de inatividade para o sistema*?  
A área pode ser preparada por jateamento? Sim  Não X 
A área pode ser preparada com ferramentas elétricas? Sim X  Não  
Existe acesso limitado à área danificada? Sim  Não X  Descreva:  
O serviço será realizado em espaço confinado? Sim X  Não  
 
Se necessário adentrar a tubulação, será considerado espaço confinado.  
Caso o reparo seja somente externo, não se aplica. 
Pode ser feito o reparo na área que foi aquecida com maçaricos ou cobertores de aquecimento?  
Sim X  Não  
 
Quem executará a instalação?   Forcedor do Compósito 
 

 


