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RESUMO 

Este trabalho foi elabora observando, principalmente, o crescimento da indústria de óleo e gás 

offshore no Brasil, devido à necessidade de se reparar dutos que trabalhem em altas pressões e 

com maior probabilidade de serem danificados. A finalidade desde experimento é obter o 

valor do modulo de cisalhamento através do método de ensaio de Iosipescu e comparar 

diferentes amostras de um mesmo compósito, analisando como a orientação das fibras afeta o 

valor do módulo. Além disso, será estimada a espessura do compósito para o reparo de um 

duto simulando defeito por furo e parâmetros de operações típicas. 

Palavras-chave: Reparo de dutos, Compósito, Módulo de Cisalhamento, Ensaio de Iosipescu 

  



ABSTRACT 

This work was elaborated observing, mainly, the offshore oil and gas industry in Brazil, due 

to the need to repair pipelines that works at high pressures and are more likely of being 

damaged. The purpose of this experiment is to obtain the value of the shear module using the 

Iosipescu test method and to compare different samples of the same composite, analyzing 

how the orientation of the fibers affects the value of the module. In addition, the thickness of 

the composite for repairing a duct will be estimated, simulating defect per hole and typical 

operation parameters. 

Key-words: Pipeline Repair, Composite, Shear Module, Iosipescu test method 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos houve um grande crescimento da indústria petroleira no Brasil após 

a descoberta de petróleo abaixo do nível de pré-sal em sua costa, passando de uma produção 

de 2.105 milhões de barris por dia no ano de 2011 contra 3.168 milhões de barris no início do 

ano de 2020, como pode ser observado no gráfico 1 e gráfico 2. 

 

Gráfico 1: Evolução da produção do pré-sal 

Fonte: www.presalpetroleo.gov.br/ppsa/o-pre-sal-em-numeros/evolucao-da-producao-

do-pre-sal 
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Gráfico 2: Evolução da produção de petróleo – pré-sal x pós-sal 

Fonte: www.presalpetroleo.gov.br/ppsa/o-pre-sal-em-numeros/evolucao-da-producao-

de-petroleo-pre-sal-x-pos-sal 

A região exploradora está localizada principalmente nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Espírito Santo (figura 1) e é feita assaz distante da costa, de 140 a 300 quilômetros 

(SOSA, 2010) mar adentro até uma unidade de produção ou um navio de instalação. Isto 

dificulta a mobilidade do apoio em terra em prestar suporte devido a situações emergenciais, 

como substituição de materiais e equipamentos. Faz-se necessário que o navio ou plataforma 

produtora estoque recursos para eventuais problemas e manutenções que se tenha a bordo. 
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Figura 1: Região de exploração de petróleo em pré-sal 

Fonte: www.welding.com.br/site/noticia/petrobras-confirma-descoberta-de-novo-poco-

do-pre-sal-em-santos 

1.1. MOTIVAÇÃO 

O ambiente offshore é normalmente hostil a todo o processo envolvido, seja qual for o 

projeto, isso se deve a ventos fortes, corrosão, movimentação de carga pesada, entre outros. A 

manutenção se faz necessária de forma mais freqüente que uma fábrica comum em solo firme. 

“Tendo em vista a necessidade mundial de manter as plantas industriais em operação 

ininterrupta, surgiu a necessidade de desenvolvimento de uma tecnologia de reparos de 

tubulações que dispensasse sua substituição, ainda que parcial, mantendo o duto original.” 

(THOMAZI, 2006) 

Pensando nestes problemas, este projeto foca em defeitos relacionados a tubulações 

metálicas, comumente usado neste meio devido às elevadas pressões internas e resistência 

mecânica. 
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Tipos comuns de defeitos estão listados na tabela 1. De acordo com a ISO 24817:2015 

os procedimentos também são aplicáveis, além da tubulação, ao reparo de caixotões e tanques 

de armazenamento com a devida consideração. 

Tabela 1: Defeitos típicos em dutos que podem ser reparados por compósitos 

Fonte: (ISO 24817:2015) 
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Figura 2: Defeito de espessura geral da parede 

Fonte: https://www.omni-x.com/defects-while-tube-

bending/ 

 
Figura 3: Defeito de espessura local da 

parede 

Fonte: https://www.mdpi.com/1424-

8220/20/2/460/htm 

 

Figura 4: Defeito por corrosão localizada 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Pitting_corrosion 

 

 
Figura 5: Defeito por bolha 

Fonte: KONDO, 2016 

 

Figura 6: Defeito por laminação 

Fonte: GOMERA, 2010 

 

Figura 7: Defeito por trinca circunferencial 

Fonte: SILVA, 2019 

 

Figura 8: Defeito por penetração através da parede 

Fonte: https://www.rosen-

group.com/global/solutions/services/pipeline-

cracks#erwandhfiseamweldedpipeplanarfeatures 

 

 

Para dutos de fibra de vidro com reforço plástico (GRP – Glass fiber reinforced 

plastics) os reparos citados na tabela 1 requerem considerações extras (exceção para defeitos 

de espessura geral da parede, espessura local da parede e corrosão localizada), ou seja, avaliar 
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se o reparo reduzirá localmente as tensões que atuam no defeito. Para o caso de entalhes ou 

rachaduras, avaliar se o defeito não se propagará. Caso negativo, o reparo por compósito não 

é apropriado. (ISO 24817:2015) 

A norma ISO 24817:2015 pressupõe que uma avaliação de defeito já tenha sido 

realizada, nenhuma declaração é feita sobre se um defeito específico é aceitável ou inaceitável 

para reparo. O ponto de partida da norma é de que já foi tomada uma decisão para reparar um 

determinado defeito, tratando-se das atividades subseqüentes de qualificação, projeto e 

inspeção do reparo. 

Em uma técnica típica de reparo em tubulação metálica usam-se luvas metálicas, 

devido à disponibilidade e baixo custo de matéria prima, necessitando interromper o fluxo de 

gases / líquidos, equipamentos de corte e solda em metal, e maior tempo necessário. 

(THOMAZI, 2006) 

A exemplo do trabalho de ROSAS (2008), para se atingir o reparo desejado por 

multicamadas metálicas foram necessárias ao menos 3 camadas. Estas camadas foram unidas 

por mistura de Araldite® AV 138 com o Endurecedor HV 998, com uma relação de 100/40 

partes por peso. O adesivo devia ser pressionado por 5 horas por camada e o tempo de cura 

para necessário para alcançar a maior resistência era de 24 horas.  

  Buscando aperfeiçoar este seguimento, uma destas alternativas é o estudo de reparo de 

dutos por compósitos.  Este método pode ser aplicado em campo e dispensa a interrupção do 

fluxo durante a aplicação, exigindo apenas uma diminuição da pressão na linha. Outra 

vantagem é a possibilidade de variação nas propriedades mecânicas do compósito, uma vez 

que se trata de materiais anisotrópicos, são mais leves quando comparados às ligas metálicas, 

além de apresentar economia no tempo de recuperação. (THOMAZI, 2006) 

1.2. OBJETIVO 

O objetivo desde projeto consiste em ensaiar diferentes amostras de compósitos de 

fibra de vidro e epóxi, analisar seu módulo de cisalhamento e definir qual modelo é o mais 

adequado para aplicações de reparo, além de obter o valor da constante em questão. Com este 

resultado poderá ser estimada uma espessura de compósito para um defeito típico no duto. 
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Neste projeto não será avaliado o fluido de trabalho da tubulação, nem como a 

variação de temperatura ou temperatura de trabalho para o reparo, focando apenas em ensaiar 

mecanicamente as amostras. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. COMPÓSITOS 

“De uma maneira geral, pode-se considerar um compósito como sendo qualquer 

material multifásico que exiba uma proporção significativa das propriedades de ambas as 

fases que o constituem, de tal modo que é obtida uma melhor combinação de propriedades. 

De acordo com esse princípio da ação combinada, melhores combinações de propriedades são 

criadas através de uma combinação judiciosa de dois ou mais materiais distintos.” 

[CALLISTER, 1999] 

Segundo CALLISTER (1999), muitos compósitos são formados por apenas duas fases, 

a matriz que é contínua e envolve a outra fase, denominada de fase dispersa. As propriedades 

dos compósitos são provenientes das partes constituintes, quantidades relativas e geometria da 

fase dispersa (forma das partículas, tamanho, distribuição e orientação), como representado na 

figura 2. 
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Figura 9: Representação esquemática das características geométricas de um compósito e 

que podem influenciar em suas propriedades: (a) concentração, (b) tamanho, (c) forma, 

(d) distribuição e (e) orientação 

Fonte: CALLISTER, 1999 

Ainda segundo CALLISTER (1999), os compósitos consistem em 3 divisões 

principais: compósitos reforçados com partículas, compósitos reforçados com fibras e 

compósitos estruturais. 

2.2. COMPÓSITOS REFORÇADOS COM PARTÍCULAS 

Compósitos reforçados com partículas podem ser subclassificadas em partículas 

grandes e compósitos reforçados por dispersão, diferenciadas pelo mecanismo de reforço ou 

aumento da resistência. O termo “grande” indica que as interações não podem ser tratadas no 

nível atômico ou molecular, deve-se empregar a mecânica do contínuo. Basicamente a fase 

particulada é mais rígida que a matriz, restringindo seu movimento, a matriz transfere parte da 

tensão aplicada. (CALLISTER, 1999) 
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2.2.1. COMPÓSITOS COM PARTÍCULAS GRANDES 

Estes tipos de compósitos podem ser definidos quando há enchimento na composição 

da matriz, modificando ou melhorando as propriedades do material (resistência à tração e à 

compressão, resistência à abrasão, tenacidade, estabilidade dimensional e térmica, entre 

outras). O enchimento também pode ter a função de substituir parte do volume do polímero 

por um material mais barato como, por exemplo, em casos de polímeros, serragem em pós 

muito finos, farinha e areia de sílica, argila, talco, calcário e alguns polímeros sintéticos.  

(CALLISTER, 1999) 

2.2.2. COMPÓSITOS REFORÇADOS POR DISPERSÃO 

O reforço por dispersão ocorre quando há uma fase dispersa onde o aumento da 

resistência envolve interações entre partículas e as discordâncias no interior da matriz, como 

ocorre com o endurecimento por precipitação.  (CALLISTER, 1999) 

2.3. COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS 

Compósitos reforçados com fibras incluem com freqüência resistência e/ou rigidez alta 

em relação ao seu peso. Um certo comprimento critico de fibra é necessário para que exista 

um efetivo aumento da resistência e um enrijecimento do material compósito,  podendo ser 

definido com a seguinte relação, descrita na equação 1 e seu entendimento representado na 

figura 3. A exemplo de fibra de vidro ou fibra de carbono esse comprimento crítico é da 

ordem de 1 milímetro, podendo ser de 20 a 150 vezes o diâmetro da fibra. (CALLISTER, 

1999) 

c

df
lc





2

*
  [1] 
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Figura 10: Padrão de deformação na matriz em trono de fibra sujeita a tração 

Fonte: CALLISTER, 1999 

As fibras que possuem grandes comprimentos (normalmente maior que 15 vezes o 

comprimento crítico) são chamadas de contínuas, sendo chamadas de descontínuas ou curtas 

quando possuem o comprimento menor que este. Caso o compósito seja fabricado com fibras 

descontínuas menores que o comprimento crítico não haverá transferência de tensão. Para que 

se desenvolva uma melhoria significativa na resistência do compósito, as fibras devem ser 

contínuas. (CALLISTER, 1999) 

2.3.1. INFLUÊNCIA DA ORIENTAÇÃO E DA CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS 

A orientação das fibras em relação umas às outras juntamente com sua orientação e 

distribuição alteram significativamente a resistência e outras propriedades do compósito. O 

alinhamento pode ser paralelo ao eixo longitudinal, descontínua e alinhada ou apenas 

descontinuo como pode ser observado na figura 4. (CALLISTER, 1999) 
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Figura 11: Esquemático de compósitos reforçados com fibras: (a) contínuo e alinhado, 

(b) descontínuo e alinhado e (c) descontínuo 

Fonte: CALLISTER, 1999 

2.4. COMPÓSITOS ESTRUTURAIS 

Compósitos estruturais são caracterizados por serem compostos tanto de materiais 

homogêneos quanto materiais compósitos, onde as propriedades dependem não somente do 

material constituinte mas também do projeto geométrico dos diversos elementos estruturais. 

As duas subclassificações mais comuns são os compósitos laminares e os painés sanduíche. 

(CALLISTER, 1999) 

2.4.1. COMPÓSITOS LAMINARES 

Esta nominação se dá devido a sua composição por folhas ou painés bidimensionais 

que possuem uma direção preferencial de alta resistência, tal como madeira. As folhas são 

empilhadas e cimentadas de modo que a orientação da direção de alta resistência varia de 

acordo com cada camada sucessiva, como pode ser observado na figura 5 (CALLISTER, 

1999). Um dos exemplos, que inclusive será o tema deste trabalho, é a fibra de vidro onde 

suas fibras são trançadas e inseridas em uma matriz plástica. 
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Figura 12: Representação do empilhamento das fibras para um compósito laminar. 

Fonte: CALLISTER, 1999 

O compósito laminar possui uma resistência relativamente alta em relação a uma 

diversidade de direções no plano bidimensional, porém a resistência em qualquer direção é 

menor do que aquela que existiria se todas as fibras estivessem orientadas naquela direção 

(CALLISTER, 1999). 

2.4.2. PAINÉS EM SANDUICHE 

Painés em sanduíche consistem em duas folhas externas mais resistentes separadas por 

uma camada menos densa (recheio), possuindo menor rigidez e menor resistência. As faces 

suportam a maior parte da carga para dentro do plano além de tensões de flexão transversal. O 

Recheio possui a função de separar as faces, resistir e proporciona certo grau de rigidez contra 

o cisalhamento aos planos perpendiculares à face (CALLISTER, 1999). 
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Figura 13: Representação esquemática da construção de um painel em sanduíche com 

recheio de colméia. 

Fonte: CALLISTER, 1999 

Este trabalho será focado em compósitos construídos por matriz de epóxi e fase 

dispersa de fibra de vidro. Esta matéria prima é de fácil aquisição no mercado e sua 

complexidade de manuseio é baixa, justificando os esforças e seu estudo. Como visto 

anteriormente nesta mesma seção o este compósito se enquadra na categoria de laminados, 

que é de bom ajuste para o propósito de reparos tubulares. 

2.5. ENSAIO DE IOSIPESCU 

O ensaio de Iosipescu é comumente aplicado em materiais compósitos devido ao 

emprego de carga puramente cisalhante. Esse tipo de ensaio produz uma tensão de 

cisalhamento uniforme na seção de entalhe, sendo seu momento fletor igual a zero nas bordas, 

diferentemente de um ensaio onde não há entalhe na amostra que produz uma tensão de 

cisalhamento parabólico. [WALRATH , 1984] 
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Figura 14: Representação da concentração de tensão em um ensaio de Iosupescu 

Fonte: https://www.shimadzu.com/an/industry/ceramicsmetalsmining/cfrp/video.html 

O mecanismo de ensaio desde método é peculiar, caracterizando o ensaio em si. 

Podemos observar na figura que ele é dividido em quatro partes principais: pinças, garras 

ajustáveis por parafuso, adaptador da máquina de teste e corpo de prova. 

 

Figura 15: Esquema do dispositivo mecânico para o ensaio 

Fonte: ASTM D5379 

2.5.1. PINÇAS 

As pinças servem de estrutura para abrigar a amostra, além de terem um deslocamento 

relativo criando uma tensa cisalhante na amostra. Elas são formadas por duas partes, uma fixa 

à base e a outra móvel. Ambas possuem garras ajustáveis por parafusos, porém apenas uma, a 
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parte móvel, contém o adaptador da máquina de testes que irá exercer a força para o 

deslocamento da pinça. 

2.5.2. GARRAS AJUSTÁVEIS POR PARAFUSOS 

As garras ajustáveis por parafusos se deslocam ortogonalmente a uma das faces da 

pinça e paralelo à outra face, de acordo com o movimento do parafuso. Sua função é fixar 

corretamente a amostra na pinça, mantendo o paralelismo, o nível e impedindo que a amostra 

se mova durante o ensaio.  

2.5.3. ADAPTADOR DA MÁQUINA DE TESTE 

O adaptador da máquina de teste é o mecanismo que une a parte móvel da pinça ao 

sistema de aplicação de força. Ele é o responsável por transferir a carga e promover o 

deslocamento da pinça. 

2.5.4. CORPO DE PROVA 

O corpo de prova pode ser definido como o objeto a ser estudado, variando algumas 

propriedades para observar seu comportamento. Neste trabalho os corpos de prova se tratam 

de compósitos de fibra de vidro e matriz de resina epóxi, possuindo as dimensões 

evidenciadas na figura 16. 

 

Figura 16: Dimensões para corpo de prova para o ensaio de Iosipescu 

Fonte: ASTM D5379 
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Os entalhes em V devem ser confeccionados no centro do corpo de prova com suas 

medidas conforme mostrado na figura 16, além disso, ele deve ser ajustado e centralizado de 

tal modo que os esforços se concentrem no entalhe em V. (ASTM D5370) 

É de grande importância verificar a curvatura ao final do entalhe (raio de 1,3 

milímetros), feita de forma correta será menos propício à concentração de tensão em algum 

ponto, mantendo assim uma constância nos resultados. (ASTM D5370) 

Como apresentado anteriormente, o objetivo deste projeto é analisar módulo de 

cisalhamento do compósito, será avaliado como a orientação das fibras influencia no módulo. 

Para isso as amostras devem ser preparadas em fibras paralelas ao plano cisalhante e fibras 

perpendiculares ao plano cisalhante orientadas em 0° e 90°, como indicado na figura 17, a fim 

de comparação do valor do módulo para as diferentes configurações. 

 

Figura 17: Orientação das fibras 

Fonte: ASTM D5379 

2.6. EXTENSOMETRIA 

A extensometria é o método que utiliza o princípio da relação existente entre tensões e 

deformações em corpos submetidos a solicitações mecânicas. Como a força mecânica está 
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relacionada com as deformações superficiais do corpo, o objetivo é medir essas deformações. 

(BALBINOT & BRUSAMARELLO, 2007) 

“Em 1856, Kelvin realizou experimentos utilizando fios de cobre e ferro e observou 

que a resistência elétrica de ambos mudava quando os materiais sofriam deformações na 

região elástica. A variação relativa da resistência sobra a variação relativa da deformação é 

uma constante.” (BALBINOT & BRUSAMARELLO, 2007) 

Desta forma tem-se a relação da equação 2: 

lol

RoR

/

/




 = K ou K =



RoR /
 

Ao menos dois extensômetros devem ser montados no eixo onde será tensionado, ou 

seja, no centro da amostra. Eles devem estar dispostos 90º entre si e 45º em relação à face 

como mostrado na figura 10. (ASTM D5379) 

 

Figura 18: Representação da fixação dos extensômetros 

Fonte: ASTM D5379 

[2] 
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3. ENSAIO CISALHANTE 

Neste trabalho também será comparado o valor estimado do módulo de cisalhamento 

pela regra da mistura (CALLISTER, 1999) e por ensaio experimental. Para estimar o módulo 

de cisalhamento através da regra da mistura deve-se calcular o limite superior pela equação 3 

e o limite inferior pela equação 4. 

𝐺𝑐 = 𝐺𝑚𝑉𝑚 + 𝐺𝑓𝑉𝑓  

𝐺𝑐 =
𝐺𝑚𝐺𝑓

𝐺𝑚𝑉𝑚 + 𝐺𝑓𝑉𝑓
 

A fim de se obter experimentalmente o módulo de cisalhamento do compósito será 

adotado o ensaio de Iosipescu. Para realização deste ensaio foram confeccionados 15 corpos 

de provas sendo 5 para cada direção laminar da fibra de vidro. Toda a fabricação foi 

concebida no Laboratório de Mecânica Teórica Aplicada (LMTA) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), seguindo a norma ASTM D5379 para dimensionamento e tolerância. 

   

(a)   (b)   (c) 

Figura 19: a) Corpo de prova laminado em direção comum; b) Corpo de prova 

laminado a 0°; c) Corpo de prova laminado a 90° 

Fonte: Autor 

Após a produção dos corpos de prova foram instalados 2 extensômetros em cada, um 

na parte frontal e outro na parte traseira. Eles foram colocados a +45° e -45° em relação ao 

plano e conectados por 2 fios condutores cada um, para realização da leitura da deformação. 

[3] 

[4] 
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Figura 20: Corpos de prova conectados ao extensômetro 

Fonte: Autor 

O maquinário utilizado para o ensaio é da fabricante Shimadzu. Seus sensores foram ligados 

ao computador, enviando a leitura de carga aplicada para o mesmo e gerando um gráfico 

Força x Deslocamento. Este valor de deslocamento não se faz suficiente para reproduzir um 

gráfico Tensão x Deformação, sendo necessário o uso de extensômetros. 
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Figura 21: Máquina Shimadzu utilizada para o ensaio de Iosipescu 

Fonte: Autor 

Os 15 testes foram realizados e os resultados obtidos foram satisfatórios para o cálculo 

do módulo de cisalhamento G. A tabela 2 lista todos os corpos de prova com suas dimensões, 

orientações e dados obtidos experimentalmente. 

 

Figura 22: Ensaio do corpo de prova 

Fonte: Autor 
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Figura 23: Corpo de prova deformado após o ensaio 

Fonte: Autor 

A partir dos dados obtidos experimentalmente foi possível construir um gráfico Força 

x Deslocamento e um Tensão X Deformação para cada corpo de prova ensaiado. Os gráficos 

3, 4, 5, 6, 7 e 8 apresentam estas curvas, sendo elas sobrepostas para uma mesma orientação e 

diferentes corpos de provas.  

 

Gráfico 3: Força x Deslocamento para orientação das fibras em 0° 

Fonte: Autor 
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Gráfico 4: Tensão X Deformação para orientação das fibras em 0° 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 5: Força x Deslocamento para orientação das fibras em 90° 

Fonte: Autor 
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Gráfico 6: Tensão X Deformação para orientação das fibras em 90° 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 7: Força x Deslocamento para orientação das fibras em direção comum 

Fonte: Autor 



37 
 

 

Gráfico 8: Tensão X Deformação para orientação das fibras direção comum 

Fonte: Autor 

Baseado nestes gráficos pode-se então calcular a média da tensão máxima de 

cisalhamento e a média do módulo de cisalhamento, com seus respectivos desvios padrões, 

para cada uma das três orientações analisadas. Estes valores estão explicitados na tabela 2. 

Tabela 2: Resultado experimental do ensaio de Iosipescu 

Orientação Corpo de prova 
Tensão máxima de 

cisalhamento [MPa] 
G [MPa] 

0° 

1 3326 2157 

2 2952 2239 

3 2992 2061 

4 3783 2247 

5 4022 2250 

Média 3415 2191 

Desvio padrão 476 82 

90° 

1 8,05 2505 

2 6,94 2066 

3 8,24 2092 

4 10,36 2102 

5 10,71 1969 

Média 8,86 2147 

Desvio padrão 1,61 207 

Comum 

1 5747 3016 

2 5829 3140 

3 6793 2998 
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4 5313 2823 

5 6431 2615 

Média 6023 2918 

Desvio padrão 587 204 

 

É interessante reparar que o resultado é diferente se comparado ao método da regra da 

mistura. Consultando SILVA, H. (2014) tem-se que o módulo de Young e coeficiente de 

Poisson para a fibra de vidro valem 𝐸𝑓 = 81,3 𝐺𝑃𝑎, 𝜐𝑓 = 0,22. Seguindo a equação 5 

conforme HIBBELER (2004) tem-se a seguinte relação para o módulo de cisalhamento de 

cada parte do compósito. 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜐)
 

 

Assim tem-se para a fibra de vidro 𝐺𝑓 = 33,32 𝐺𝑃𝑎. Para a resina epoxi foi realizado 

ensaio experimental, obtendo o valor de 𝐺𝑟 = 1,27 𝐺𝑃𝑎. Neste trabalho foi utilizado como 

fração volumétrica 45% de fibra de vidro e 55 % de resina epoxi. Com isso podemos utilizar 

as equações [3] e [4] para determinar o limite superior e inferior do compósito, sendo eles 

iguais a, respectivamente, 𝐺𝑐 = 15,69 𝐺𝑃𝑎 e 𝐺𝑐 = 2,69 𝐺𝑃𝑎. 

Desta forma é possível notar que experimentalmente encontrou-se um valor para o 

módulo de cisalhamento, nas posições 0° e 90°, menor que o limite inferior seguindo a regra 

da mistura. Isto valida a necessidade de realizar o ensaio de Iosipescu para estimar, 

posteriormente, um valor de espessura da camada de compósito para reparo em dutos.    

[5] 
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4. REPARO DE DUTOS 

Para aplicar o reparo por compósito, em dutos de aço, deve-se preparar a superfície 

retirando resíduos (ferrugem, graxas e óleos), aplicar uma camada de resina base (Primer) 

para nivelar a superfície, aplicar uma camada de resina com mesma composição da matriz do 

compósito, aplicar a camada de compósito desejada e por fim aplicar uma camada extra de 

proteção contra intempéries e raios ultravioleta. [FUJIYAMA, 2002] 

A tensão da ligação adesiva entre o compósito e o duto a ser reparado deve ser mais 

forte que a tensão de cisalhamento empregada sobre o compósito. O reparo deve ser feito no 

tempo mais curto possível, não se estendendo em mais de quatro horas entre o estágio de 

preparo da superfície e a aplicação do compósito. (ISO 24817) 

4.1.  ESTIMATIVA DA ESPESSURA 

O objetivo concreto de avaliar o módulo cisalhante do compósito referido é estimar 

uma espessura desde compósito a fim de utilizá-lo para o reparo de dutos circulares. Para isso 

será utilizada a seguinte expressão contida na norma ISO 24817. 

 

𝑝 = 𝑓𝑇2𝑓𝑙𝑒𝑎𝑘  

 
 
 
 

0,001𝛾𝐿𝐶𝐿

 1 − 𝜐2 
𝐸𝑎𝑐

 
3

512𝑡𝑚𝑖𝑛
3 𝑑4 +

1
𝜋 𝑑 +

3
64𝐺𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑑2

 
 
 
 

 

Todas as incógnitas da equação podem ter seus valores obtidos através de medições 

experimentais ou tabelas, com exceção do tmin  que é justamente o valor a ser procurado 

(espessura mínima no compósito para o reparo). Adiante está listado a incógnita e como ela 

pode ser obtida. 

𝑝 é o valor da pressão, expresso em megapascal que o fluido interno exerce sobre o duto, 

podendo ser obtido pela leitura de um manômetro ou pela ação de trabalho de uma bomba. 

Neste caso será considerado o valor de 5,0MPa, que é três vezes maior do que a pressão 

máxima de uma bomba periférica típica para transporte de óleos pesados.  

𝑓𝑇2 é o fator de redução devido à temperatura, expresso seguinte forma (ISO 24817): 

𝑓𝑇2 = 0,0000625 𝑇𝑚 − 𝑇𝑑 − (𝑇𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ) 2 + 0,00125 𝑇𝑚 − 𝑇𝑑 − (𝑇𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ) + 0,7 

[6] 
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Onde geralmente o reparo estará operando a uma temperatura inferior a 𝑇𝑑 . A fim de 

estimativa será considerado um valor alto para 𝑓𝑇2, já que o incremento do mesmo aumenta a 

espessura de reparo. Assim será utilizado 𝑇𝑚 = 80 °𝐶, 𝑇𝑑 = 15 °𝐶, 𝑇𝑡𝑒𝑠𝑡 = 35°𝐶, 𝑇𝑎𝑚𝑏 =

10°𝐶. Desta forma 𝑓𝑇2 = 0,850 

𝑓𝑙𝑒𝑎𝑘  é o fator de redução dependente da classe de reparo. A classe 1 é designada para 

serviços típicos de duto, como drenos e refrigeração onde a temperatura não ultrapasse 40ºC . 

A classe 2 é voltada para meios onde a temperatura atinge valores inferiores a 100ºC. Já a 

classe 3 considera água pressurizada, hidrocarbonetos, fluidos inflamáveis e sistemas de gás 

por exemplo, limitado a reparos projetados em conformidade com a ISO 24817 e de espessura 

equivalente a < d / 12 (ISO 24817). 

Como este trabalho é voltado para a indústria offshore será utilizada a classe 3 de reparo. 

Desta forma temos: 

𝑓𝑙𝑒𝑎𝑘 = 0,666 × 10−0,01584 (𝑡𝑙𝑖𝑓𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒 −1) 

𝑡𝑙𝑖𝑓𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒  representa o tempo de durabilidade do reparo, expresso em anos. Como espera-se 

que o reparo seja duradouro será considerado um durabilidade de 20 anos. Desta forma 

𝑓𝑙𝑒𝑎𝑘 = 0,664 

𝛾𝐿𝐶𝐿 é o limite de confiança 95% mais baixo da taxa de liberação de energia, expresso em 

joules por metro quadrado. Após medir experimentalmente conforme o anexo D da ISO 

24817 foi encontrado o valore de 𝛾𝐿𝐶𝐿 = 37,57 𝐽/𝑚² 

𝜐 é o coeficiente de Poisson para o reparo com compósito. Após medir experimentalmente 

conforme o anexo D da ISO 24817 foi encontrado o valore de 𝜐 = 0,1474 

𝐸𝑎𝑐  é descrito como  𝐸𝑎𝐸𝑐 , onde 𝐸𝑎  e 𝐸𝑐  são os módulos de elasticidade dos materiais que 

formam o compósito, expresso em megapascal seus valores são tabelados. Assim 𝐸𝑎𝑐 =

23335 𝑀𝑃𝑎 

𝑡𝑚𝑖𝑛  é o valor a ser encontrado para determinar a espessura mínima de reparo, expresso em 

milímetros. 

𝑑 é o diâmetro do defeito, a fim experimental será considerado o diâmetro de um furo por 

broca de 1/2” (12,7mm) para realização de cálculos e estimativas. 
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𝐺 é o módulo de cisalhamento, obtido experimentalmente na seção 3 deste trabalho. A fim de 

estimar pelo valor mais próximo da falha será usado o menor valor obtido do módulo 

(orientação em 90°), assim 𝐺 = 2147 𝑀𝑃𝑎 

A tabela 3 resume os dados obtidos experimentalmente ou estimados para o cálculo do 

𝑡𝑚𝑖𝑛 . 

Tabela 3: Parâmetros estimados e obtidos experimentalmente 

p [MPa] 5,0 

𝑓𝑇2 0,850 

𝑓𝑙𝑒𝑎𝑘  0,664 

𝛾𝐿𝐶𝐿 [J/m²] 35,57 

𝜐 0,1474 

𝐸𝑎𝑐  [MPa] 23335 

d [mm] 12,7 

G MPa 2147 

 

Para estimar a espessura da camada de reparo será idealizada uma situação acidental 

em ambiente offshore de pancada por ferramenta, proporcionando um furo de 1/2 polegada de 

diâmetro, defeito típico em dutos de paredes finas. 

Pela equação [6], substituindo os valores e manipulando algebricamente chega-se a: 

0,000309𝑡𝑚𝑖𝑛
3 − 0,003521411𝑡𝑚𝑖𝑛

2 − 0,00639 = 0 

Interpolando valores de tmin  encontra-se como única raiz do polinômio o valor 

aproximado de 11,55 milímetros, ou seja, esta seria a espessura necessária para o problema 

idealizado. 

A fim de comparar a espessura do compósito de reparo com o G das diferentes 

orientações foram obtidas as seguintes equações para a orientação em 0° (equação 7) e normal 

(equação 8). 

0,000309𝑡𝑚𝑖𝑛
3 − 0,003450693𝑡𝑚𝑖𝑛

2 − 0,00639 = 0 

0,000309𝑡𝑚𝑖𝑛
3 − 0,002590976𝑡𝑚𝑖𝑛

2 − 0,00639 = 0 

[7] 

[8] 

[9] 
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 Desta forma obtiveram-se os valores para a espessura de reparo de 11,33mm com as 

fibras orientadas na direção 0° e 8,66mm com as fibras orientadas na direção normal. Outra 

forma de enxergar a variação entre as posições é comparar da diferença percentual, onde a 

posição normal é 25% menos espesso se comparado a posição em 90°.
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5. CONCLUSÃO 

Analisado os corpos de prova de compósito de fibra de vidro e epóxi, foi visto que a 

melhor disposição para confecção de um reparo se dá na orientação comum, que possui o 

maior módulo de cisalhamento. O cálculo utilizando o menor valor do módulo, na orientação 

a 90° justifica-se no quesito segurança. Caso o compósito fosse utilizado para reparo com as 

fibras na direção comum este seria 25% menos espesso. 

Tabela 4: Resultado experimental para G e estimado da espessura para cada orientação 

Posição G [MPa] 
Espessura de 

reparo [mm] 

0° 2191 11,33 

90° 2147 11,55 

Comum 2918 8,66 

 

Como esperado, encontrou-se o valor estimado e satisfatório de 11,55mm para 

espessura do compósito em reparo de dutos. Este valor não depende do diâmetro do duto em 

si, ele é variável devido, apenas, aos parâmetros de trabalho na tubulação. 

Este resultado mostra também que é viável armazenar este compósito com as 

espessuras desejadas sem ocupar grande espaço na área de estoque local, para qualquer 

eventual reparo necessário. 

Outro ponto analisado tratou em verificar a regra da mistura como método de obtenção 

do módulo de cisalhamento, onde se constatou que o mesmo não é eficaz. Caso este método 

fosse utilizado para estimativa da espessura do compósito para o reparo seria encontrado um 

valor superior do G e, consequentemente, um valor menor para a espessura, podendo 

ocasionar falha prematura do reparo. 

Este trabalho não considerou estudo de parâmetros como a variação de temperatura, 

diferentes diâmetros de defeito, temperatura de trabalho para o reparo, degradação pelo 

tempo, entre outros. Possivelmente outros compósitos que não sejam a combinação de fibra 

de vidro com resina epóxi tenham características similares, tais circunstâncias podem ser 

avaliadas em trabalhos futuros. 
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