
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

ESDRAS ZULTANSKI ARAUJO 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO PARA 

REDUÇÃO DO CONSUMO DE GÁS DE PURGA NA SOLDA 

DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL SUPERDUPLEX EM 

CABOS UMBILICAIS 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2022 



 

ESDRAS ZULTANSKI ARAUJO 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO PARA 

REDUÇÃO DO CONSUMO DE GÁS DE PURGA NA SOLDA 

DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL SUPERDUPLEX EM 

CABOS UMBILICAIS 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Engenheiro 

Mecânico. 

 

Orientador: 

Prof. Orientador Juan Manuel Pardal 

 

 

Niterói, RJ 

2022.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ESDRAS ZULTANSKI ARAUJO 

DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO PARA 

REDUÇÃO DO CONSUMO DE GÁS DE PURGA NA SOLDA 

DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL SUPERDUPLEX EM 

CABOS UMBILICAIS 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Engenheiro 

Mecânico. 

 

Grau: Engenheiro Mecânico 

Aprovado em 10 de fevereiro de 2022. 

BANCA EXAMINADORA 

___________________________________________ 

Prof. DSc Juan Manuel Pardal – UFF 

Orientador 

 

___________________________________________ 

Prof. DSc Sérgio Souto Tavares Maior – UFF 

 

___________________________________________ 

Profa. MSc. Brígida Bastos de Almeida – UFF 

 

___________________________________________ 

Prof. DSc Pedro Soucasaux Pires Garcia, COPPE/UFRJ 

Niterói, RJ, 2022



 





i 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente a Deus, por ter me ajudado e sustentado durante toda a minha 

caminhada. A Ele toda a glória. 

Ao Prof. DSc Juan Manuel Pardal, pela orientação, apoio e valorosas discussões, que 

permitiram a concretização deste trabalho.  

A minha esposa, Stephanie, por sua compreensão, carinho e dedicação. 

Aos meus pais, José e Ana, por todo amor, dedicação e apoio. 

A minha tia, Elba, por todo amor e carinho. 

Aos meus sogros, Davi e Lilian (em memória), por sempre acreditarem em mim. 

Aos colegas da Equipe Arariboia, em especial ao Prof. Dr. Daniel Henrique Nogueira 

Dias, pelos conhecimentos compartilhados, discussões e momentos de descontração.  

À empresa Oceaneering, pela cooperação científica e tecnológica.  

E a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que este trabalho fosse 

concluído. 

  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão” 

Salmo 126:5 

 

  



iii 

 

RESUMO 

O processo de soldagem de aços inoxidáveis exige o uso de gás de purga, que é um componente 

relevante no valor total do projeto. Visando a redução deste custo é desenvolvido um dispositivo 

para redução no consumo de gás de purga na soldagem de tubos de aço inoxidável superduplex 

em cabos umbilicais. Esse desenvolvimento se dá a partir do estudo de viabilidade econômica, 

analisando a quantidade de gás necessária para o processo de purga e os custos com mão de 

obra e matéria prima para fabricação de umbilicais com tubos de aço (STU). Através do estudo 

do processo vigente para fabricação do STU, utilizando os processos de soldagem TIG manual 

e TIG orbital, desenvolveu-se um dispositivo para redução do consumo de gás de purga. Por 

fim, após a realização de testes, levantamento de preços de consumíveis e mão-de-obra, foi 

constatado que a utilização do dispositivo reduz em 99% os custos associados ao processo de 

purga. 

 

 

Palavras-chave: Superduplex, Umbilicais, Gás de Purga, Dispositivo para Redução de Custo 
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ABSTRACT 

The stainless-steel welding process requires the use of purge gas, which is a relevant component 

in the total project value. Aiming to reduce this cost, the present project introduces, proposes 

and develops a device to reduce the consumption of purge gas in the welding of superduplex 

stainless steel tubes in umbilical cables. This development is based on the economic feasibility 

study, analyzing the amount of gas needed for the purge process and the costs of labor and raw 

material for the manufacture of umbilicals with steel tubes (STU). Through the study of the 

current process for manufacturing the STU, using the manual TIG and orbital TIG welding 

processes, a device was developed to reduce the consumption of purge gas. Finally, after 

carrying out tests, surveying prices of consumables and labor, it was found that the use of the 

device reduces the costs associated with the purge process by 99%. 

 

Keywords: Super Duplex, Umbilicals, Purge Gas, Cost Reduction Device 
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1 INTRODUÇÃO 

As atividades de exploração e produção de petróleo offshore vem crescendo no Brasil, 

sobretudo após a descoberta dos campos do Pré-Sal. Com isso, surgem desafios para exploração 

do petróleo em águas profundas, com lâminas d’água que ultrapassam os dois mil metros de 

profundidade  

Para a exploração offshore de petróleo são necessários diversos equipamentos, dentre 

eles os elementos de ligação (risers e cabos umbilicais). Estes elementos de ligação atravessam 

a lâmina d’água, e são sensíveis ao aumento de profundidade, em particular nas condições 

encontradas nos campos do Pré-Sal (GUTTNER, 2016). Deste modo, a utilização de Aços Inox 

Superduplex (AISD) são amplamente utilizados na fabricação destes elementos de ligação, 

devido às suas propriedades mecânicas, resistência à corrosão, além de soldabilidade que esses 

aços possuem (SAHU, J.K et. al. 2009; LIPPOLD, JOHN C. 2005) 

Estas características são devidas à sua fina microestrutura bifásica composta por 

proporções semelhantes de austenita (𝛾) e ferrita (𝛿), assim como aos elementos que compõem 

a liga (SOUZA, 2011). Devido a maior quantidade de elementos de liga, o AISD é mais 

susceptível a precipitação de fases deletérias, como a fase sigma (𝜎) e Nitretos de Cromo 

(CR2N) na fase 𝛿 , requerendo-se então um maior cuidado no processo de soldagem deste 

material (MARQUES, 2013). Para prevenir a precipitação dessas fases deletérias a medida mais 

usual é o controle do aporte de calor, que para o AISD recomenda-se o aporte de calor entre 0,2 

kJ/mm e 1,5 kJ/mm. Para evitar um teor elevado de ferrita recomenda-se a utilização de um 

metal de adição mais rico em níquel e a utilização de argônio (Ar) com adição de 1 a 3% de 

nitrogênio (N) como gás de proteção (PARDAL, 2011). 

Neste contexto, a utilização de gases de purga e proteção é essencial para garantir as 

propriedades mecânicas e o seu custo é um fator importante no processo de fabricação do cabo 

umbilical. Visto que a produção de cabos umbilicais demanda maior produtividade e as soldas 

de AISD podem levar a transformações de fases, o presente estudo tem o objetivo de 
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desenvolver um dispositivo para redução do consumo do gás de purga para soldas realizas em 

tubos AISD UNS S32750, com os métodos TIG (GTAW) manual e orbital. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para cumprir com o objetivo do presente trabalho, primeiramente é importante o 

estudo dos Cabos Umbilicais quanto aos seus componentes e ao seu funcionamento. Além disso, 

é importante o entendimento das propriedades do Aço Inox Superduplex e também o processo 

de soldagem pelo método TIG (GTAW), e como o processo de soldagem está relacionado na 

fabricação dos cabos umbilicais. 

2.1 CABOS UMBILICAIS 

Os cabos umbilicais ligam as unidades de produção flutuantes às unidades submarinas 

fixas, conduzindo sinais elétricos/óticos e fluidos de modo a permitir o controle e alimentação 

remotos dos equipamentos instalados no leito marinho e a injeção de produtos químicos nos 

reservatórios (GUTTNER, 2016). São constituídos por camadas de cabos elétricos/óticos e 

mangueiras/tubos, e elementos de preenchimento.  

A utilização de mangueiras ou tubos de aço para o transporte de fluidos nos cabos 

umbilicais depende das condições de operação dos mesmos. Os tubos de aço apresentam 

algumas vantagens quando comparados às mangueiras, principalmente em águas profundas, 

podendo-se citar: maior rigidez radial e, portanto, maior resistência a carregamentos externos; 

maior rigidez à tração, podendo eventualmente exercer a função das armaduras de tração, 

eliminando-as em alguns projetos (GUTTNER, 2016) Devido a esses fatores, a Petrobras tem 

adotado os tubos de aço na composição dos cabos umbilicais que vão operar nos campos do Pré 

Sal, como os campos de Mero e Búzios. A Figura 1 ilustra um cabo umbilical com cabos 

elétricos e tubos de aço (Steel Tube Umbilical – STU). 
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Figura 2.1 - Cabo Umbilical com Tubos AISD (Oceaneering, 2022)  

2.2 AÇOS INOXIDÁVEIS 

Os aços inoxidáveis são basicamente ligas de ferro, cromo e contendo concentrações 

controladas de carbono. Para que sejam considerados inoxidáveis, tais aços devem apresentar 

em sua composição um mínimo de 10,5% em cromo (GUNN, 2013), podendo alguns deles 

ultrapassar um teor de 30%. Em geral, podem ser classificados em cinco grupos: austeníticos; 

martensíticos; ferríticos; endurecíveis por precitação; e o duplex. 

2.2.1 Austeníticos 

São ligas à base de ferro, cromo (16-30%) e níquel (8-35%). Os aços inoxidáveis 

austeníticos são os mais populares, em termos de número de ligas e de utilização. Como os 

ferríticos, os austeníticos não podem ser endurecidos por tratamento térmico, tendo o nível de 

teor de carbono restrito. Todavia, as adições, principalmente, de níquel mudam a estrutura em 

temperatura ambiente para arranjo atômico cúbico de face centrada que é também não 

magnético (ou seja, tem uma baixa permeabilidade magnética). Dependendo do teor de níquel 

os aços austeníticos respondem o trabalho a frio com aumento da resistência mecânica, podendo 

ser utilizado em operações severas de conformação, evitando ruptura prematura e trinca. O 

endurecimento por encruamento é acompanhado pelas mudanças parciais na estrutura, com a 

formação de uma fase de martensita ferro magnética, o que explica porque com a deformação 
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a frio podem ocorrer os aços austeníticos “magnéticos” (SANDVIK MATERIALS 

TECHNOLOGY, 2008).  

Os aços mais usados, tipo 304 (1.4301) tem 17% de cromo e 8% de níquel com excelente 

ductilidade, conformabilidade e tenacidade e até em temperaturas criogênicas. O molibdênio é 

adicionado em alguns dos aços austeníticos para aumentar sua resistência aos mecanismos de 

corrosão localizados tais como corrosão galvânica e por pite ou alveolar (CESAR NETO, 2014). 

2.2.2 Martensíticos 

São ligas ferro e cromo (11-18%) com teor de carbono em geral acima de 0,1%. Mais 

recentemente têm sido desenvolvidos aços denominados “supermartensíticos”. Eles possuem 

teor de carbono inferior a 0,1% e teores de elementos de liga extremamente baixos. Os aços 

inoxidáveis martensíticos são similares aos aços carbono e de baixa liga. Sua estrutura cristalina 

“tetragonal de corpo centrado”, em baixos teores de carbono, aproxima-se da estrutura ferrítica, 

devido a sua baixa tetragonalidade. Devido à adição de carbono, pode ser endurecido e a sua 

resistência aumentada pelo tratamento térmico, da mesma forma que os aços carbono. Possuem 

adições controladas de elementos de liga para garantir a austenita em temperatura próximas a 

1000°C, e martensita em temperatura ambiente. São classificados como uma família ferro 

magnético “dura”. O principal elemento de liga é o cromo, com um teor típico entre 12 a 15%. 

Na condição recozida, apresentam limite de escoamento com cerca de 275 MPa e, então, são 

normalmente usinados, conformados ou trabalhados a frio. A resistência mecânica obtida pelo 

tratamento térmico depende do teor de carbono da liga. A melhor resistência à corrosão é obtida 

no tratamento térmico, ou seja, na condição temperado e revenido. Os aços supermartensíticos 

foram desenvolvidos com adições de nitrogênio e níquel, mas com teores de carbono mais 

baixos que os tipos tradicionais. Estes aços tem melhor tenacidade, soldabilidade e resistência 

à corrosão (SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY, 2008). 

2.2.3 Ferríticos 

São ligas ferro-cromo essencialmente ferríticas em todas as temperaturas e que não 

endurecem por tratamento térmico de têmpera. Normalmente, possuem teores de cromo mais 

elevados do que dos aços martensíticos e menores teores de carbono (BORDINASSI, 2006).  
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Os aços inoxidáveis ferríticos tem uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, 

que é o mesmo do ferro puro à temperatura ambiente. O principal elemento de liga é o cromo 

com teores tipicamente entre 11 e 17%. O teor de carbono é mantido baixo para melhorar a 

solubilidade, porém leva estes aços a terem uma limitada resistência mecânica. Não são 

endurecíveis pelo tratamento térmico e no estado recozido o limite de escoamento se encontra 

entre 275 a 350 MPa.  

Os aços ferríticos são do tipo de baixo custo, mas tem limitada resistência à corrosão 

comparada com os austeníticos mais comuns. Da mesma forma, são limitados na tenacidade, 

conformabilidade e soldabilidade em comparação aos austeníticos (MORELO, 2014). 

2.2.4 Endurecíveis por precipitação 

Os aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação (PH) são endurecíveis por 

tratamento de envelhecimento e assim tem algumas similaridades com os aços martensíticos, 

entretanto o processo metalúrgico para endurecimento é diferente. Estes aços são capazes de 

atingir a resistência a tração até 1700 MPa. Normalmente tem estrutura martensítica e assim 

são ferro magnéticos. Podem ser soldados mais facilmente que os aços martensíticos comuns, 

estão desenvolvidos e usados de forma ampla tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido 

por exemplo nas aplicações aeroespaciais (CESAR NETO, 2014). 

2.2.5 Duplex 

Os aços inoxidáveis duplex têm uma estrutura mista de austenita e ferrita e, como 

resultado, tem características desses tipos básicos. Uma composição química típica tem 22% de 

cromo, 5% de níquel e 3% molibdênio com pequena adição de nitrogênio. Os aços duplex são 

mais duros que os aços ferritico e austenítico na condição recozida mole e tem limite de 

escoamento médio em torno de 450 MPa. O molibdênio é, normalmente, adicionado para 

aumentar a resistência a corrosão galvânica e por pite (SANDVIK MATERIALS 

TECHNOLOGY, 2008). 
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2.3 AÇOS INOXIDÁVEIS SUPERDUPLEX 

A diferença básica entre os aços inoxidáveis duplex e superduplex consiste, 

principalmente nas concentrações de cromo, níquel, molibdênio e nitrogênio que essas ligas 

apresentam, sendo que alguns desses elementos interferem diretamente na resistência à 

corrosão por pite, que é uma forma de ataque químico em ambientes contendo íons halogênios, 

dentre eles destaca-se o íon cloreto (Cl-) (CHAI et. al., 2009). 

Um dos parâmetros utilizados para se mensurar a resistência à corrosão dos aços 

inoxidáveis é a formula de resistência ao pite. A corrosão por pite pode ser quantificada, através 

da norma ASTM A890/A890M, de acordo com a equação 2.1, PREn (Pitting Resistance 

Equivalent): 

𝑃𝑅𝐸𝑁 = %𝐶𝑟 + [(3,3% × (%𝑀𝑜)] + [(16) × (%𝑁)] (2.1) 

 Os aços que apresentam PREn da ordem de 35 a 40 constituem a família dos aços 

inoxidáveis duplex, e os que apresentam PREn superior a 40 constituem a família dos aços 

inoxidáveis superduplex.  

2.3.1 Tubos de Aço Inoxidável Superduplex em STUs 

Os tubos de aço podem ser utilizados tanto para o controle hidráulico quanto para o 

transporte de produtos químicos. São fabricados em ligas de aço inoxidável resistentes a 

corrosão, destacando-se as ligas Duplex e Superduplex, como por exemplo o UNS S32750. 

Esses tubos normalmente são fabricados utilizando a tecnologia de tubos sem costura, 

em comprimentos que variam entre 20m e 40m, e são unidos por solda circunferencial até o 

comprimento desejado. Os diâmetros mais comuns para operação estão entre ¼” até 2 ½”, em 

pressões até 15000 PSI (PARDAL, 2011). A Figura 2 ilustra alguns tubos de AISD. 
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Figura 2.2 - Tubos de aço inoxidável Superduplex. (Sandvik S.A, 2022) 

Devido à dificuldade em realizar inspeções ou manutenções após a instalação, é 

necessário que haja uma alta confiabilidade no desempenho mecânico desses tubos. Deste modo, 

a escolha correta do material e o processo de soldagem adequado tem papel fundamental no 

desempenho e na vida útil destes componentes. 

2.4 SOLDAGEM DE AÇOS INOXIDÁVEIS 

A soldagem, no caso particular dos aços, é um processo de união de materiais pela fusão, 

consequência do aquecimento proveniente de uma fonte de calor, e posterior solidificação das 

partes fundidas. O calor pode ser proveniente de uma fonte externa ou também obtido pelo 

atrito entre as partes (BRANDI, 1992). 

Inicialmente, os processos de soldagem de uma forma geral são responsáveis por gerar 

tensões no material. Isso acontece porque o aquecimento é localizado, ou seja, há uma região 

do material que vai aquecer e resfriar em uma taxa muito diferente do restante; durante o 

aquecimento são geradas tensões compressivas e durante o resfriamento são geradas tensões 

trativas.  

Além disso, nos processos de soldagem dos aços inoxidáveis duplex, uma das maiores 

dificuldades é controlar os ciclos térmicos de modo a manter o balanço de fases o mais próximo 

do encontrado no metal de base, controlar o crescimento de grão, evitar a formação de fases 

secundárias indesejáveis e a precipitação de carbonetos ou nitretos. (CANDEL, 2016). Em 

particular, um resfriamento muito rápido potencializa a formação de um teor muito elevado de 



9 

 

ferrita e a precipitação de nitretos de cromo na zona afetada pelo calor (ZAC) e na zona fundida 

(ZF), prejudicando a tenacidade e a resistência à corrosão da solda. Por outro lado, um 

resfriamento muito lento e a manutenção por certo período em altas temperaturas de soldagem, 

de 600 e 1000°C, pode levar a precipitação de compostos intermetálicos que também 

prejudicam as propriedades mecânicas e químicas da solda. (MODENESI, 2011)  

Notadamente, a precipitação da fase sigma é de grande interesse para os aços inoxidáveis 

austeníticos, ferríticos, duplex e superduplex, pois apresenta enorme relevância em processos 

de soldagens e de tratamentos térmicos. Dependendo do gradiente térmico proporcionado pelo 

processo empregado, esta fase pode ocupar grande fração volumétrica no material e afetar 

sensivelmente as propriedades mecânicas e de resistências à corrosão do material. Por ser uma 

fase rica em cromo e molibdênio, provoca o empobrecimento desses elementos nas regiões 

vizinhas, tornando essas regiões mais susceptíveis à formação de pites (GIRÃO, 2015). 

2.4.1 Processo de Soldagem TIG (GTAW) 

O processo TIG se caracteriza pela fusão do material, através de um arco elétrico 

estabelecido entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a peça soldada, conforme 

representação da Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Representação do processo de soldagem TIG (CIRINO, 2009) 



10 

Neste processo, um fluxo de gás inerte protege o eletrodo e a poça de fusão dos efeitos 

da oxidação, o que propicia um cordão livre de defeitos e com boa aparência superficial. Na 

maioria das vezes este gás inerte é o Argônio, devido ao baixo custo e a proteção, que torna 

mais fácil a abertura do arco, devido ao menor potencial de ionização. 

A alimentação do material de adição ocorre através da inserção de varetas, ou 

automática através de sistema de alimentação de arame.  

No geral, esse processo utiliza corrente contínua (constante ou pulsada), com o 

eletrodo conectado ao polo negativo e a peça no polo positivo, resultando em um menor aporte 

de calor no eletrodo, maiores velocidades de soldagem e maior estabilidade do arco. A corrente 

controla a penetração da solda, mas também está relacionada proporcionalmente a tensão do 

arco (MODENESI, 2011).  

O processo de soldagem orbital consiste no movimento circunferencial, que desloca o 

arco ao redor da peça. Este processo é classificado como estacionário, quando a tocha é mantida 

parada e a peça é rotacionada, ou orbital, quando a peça é mantida parada e cabeçotes são 

utilizados para fazer a soldagem circunferencial. Dentre os diversos métodos de soldagem 

orbital que podem ser utilizados, o processo TIG apresenta maior viabilidade econômica e 

melhor controle do aporte térmico, por isso o processo TIG comumente é utilizado na soldagem 

de ligas de aço inoxidável (ROSA, 2019).  

2.4.2 Passe de Raiz 

O passe raiz, que é primeiro passe de união da soldagem, tem fundamental importância 

estrutural e segue critérios exigentes estabelecidos nas normas. A preparação da solda do passe 

de raiz consiste na soldagem dos biseis, promovendo um perfil de junta mais adequado. Os 

chanfros mais comuns são do tipo “U” e “V”, sendo este último o mais utilizado na solda 

manual do passe de raiz, pois permite a maior abertura do topo e facilita o acesso do soldador 

(PIGOZZO, 2015). 

Em geral, nos empreendimentos da indústria brasileira, a soldagem de tubulações de 

AID e AISD pelo processo GTAW é realizada com proteção de purga gasosa na raiz até o último 



11 

 

passe de acabamento de modo que o teor de oxigênio não exceda o valor de 0,5% (PAIVA, 

MARTINS, SOUSA, PARDAL, TAVARES, FONSECA, 2014). 

A vazão de purga depende do volume a ser soldado. Como regra geral, a norma 

“American Welding Society” - AWS C5.5 estabelece que a vazão volumétrica a ser considerada 

para o processo de purga é de 5 vezes até 10 vezes o volume a ser soldado. 

Para evitar que a solda do passe de raiz sofra contaminações pelo ar atmosférico, o ar 

deve ser purgado na raiz até o último passe de acabamento, de modo que o teor de oxigênio não 

exceda o valor de 0,5%. Ao atingir esse ponto, a vazão do gás deve ser mantida para que haja 

uma pressão positiva, porém não devem haver excessos para que a poça não seja expelida pela 

concavidade da raiz. 

Para realização da purga, o Nitrogênio pode ser utilizado com resultados satisfatórios, 

com um menor custo se comparado com o argônio (Ar) e hélio (He). Em geral, é necessário 

cinco vezes o volume purgado para atingir uma atmosfera inerte. Além disso, na soldagem 

multipasse, para garantir a temperatura interpasse, o tempo de arco aberto é consideravelmente 

grande, o que provoca um elevado consumo de gás de purga durante todo o processo se tornando 

oneroso (BRACARENSE, 2000) 

Para redução do consumo de gás de purga é possível utilizar sistemas de purga, que 

realizam a vedação e possibilitam a injeção do gás de purga, gerando uma simultânea vedação 

da região a ser purgada para proteção da raiz da solda. Podem ser constituídos de bexigas 

infláveis (a) ou anéis emborrachados (b), conforme a Figura 2.4, que são comercializados para 

tubulações a partir de 1” de diâmetro interno.  
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Figura 2.4 – Sistemas de purga (GALDINO, 2014) 

Sempre que possível, a raiz da solda deve ser submetida à inspeção visual para 

determinação do nível de oxidação antes de qualquer ensaio destrutivo. É admitida oxidação 

máxima de grau 3 conforme a norma“American Welding Society” - AWS C5.5 (FERREIRA, 

2012). Os diferentes níveis de contaminação são representados na Figura 2.4. 

 

Figura 2.5 - Contaminação do passe de raiz com diferentes teores de O2 (AWS C5.5) 
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3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento de um projeto de engenharia envolve aspectos técnicos, recursos 

disponíveis e fator econômico. Para isso, faz-se necessário o estudo da viabilidade econômica 

do projeto, avaliação das condições existentes e possíveis pontos de melhoria dos processos 

vigentes. Deste modo, este capítulo destina-se a abordar os critérios e métodos utilizados na 

elaboração do dispositivo para redução do consumo de gás de purga em cabos umbilicais, dentre 

os quais podemos citar: 

Aumentar a produtividade do setor de solda, visto que é necessário soldar 

individualmente os tubos dos cabos umbilicais, para que os cabos elétricos não sejam afetados, 

e o tempo de setup e execução das soldas inviabiliza a realização de outras tarefas em paralelo. 

Portanto, existe a necessidade de avaliar a viabilidade econômica para o 

desenvolvimento do projeto, os ganhos financeiro e alocação de recursos (mão de obra) com o 

desenvolvimento deste dispositivo. 

Avaliação do processo atual para verificar as melhorias a serem acrescentadas no 

projeto, para isso parte-se do estudo prévio da peça a ser fabricada para verificar as tolerâncias 

do projeto, os materiais que serão utilizados e ajustar o projeto para favorecer a produtividade 

dos operadores. 

Após a verificação dos materiais parte-se para a fabricação, dentro das tolerâncias 

estabelecidas no projeto e respectivos desenhos técnicos, montagem do dispositivo e teste de 

soldagem. 

Comparação entre os tempos de purga gás consumido no processo de soldagem manual 

e orbital, além da comparação da qualidade das soldas realizadas antes e depois do uso do 

dispositivo. 
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3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1.1 Metal de Base 

O metal de base utilizado no desenvolvimento deste trabalho foram tubos de perfil 

redondos de aço superduplex UNS S32750, com diâmetro nominal de 12,7 mm (1/2”) e 

espessura da parede de 1,23 mm. 

Na Tabela 3.1 tem-se a composição química nominal fornecida pelo fabricante. 

Composição química (% em peso). Fe balanço. 

C Si Mn P S Cr Ni Mo N 

≤0.030  ≤0.8  ≤1.2 ≤0.025  ≤0.015  25  7 4 0.3 

Tabela 3-1 - Composição química do MB - Tubo redondo de inox superduplex UNS S32750 (Autor,2022) 

3.1.2 Metal de Adição 

O metal de adição (MA) foi selecionado tomando por base informações da literatura, 

baseado na EPS elaborada pelo inspetor de solda N2, para que com isto fosse evitado cordões 

de solda propensos a problemas metalúrgicos. Deste modo, optou-se por trabalhar com vareta 

superduplex ER 2594 de diâmetro 1,60 mm, para as soldas realizadas com o processo GTAW 

manual, e arame Sandvik 25.10.4.L de 0,80 mm de diâmetro, para as soldas realizadas com o 

processo GTAW orbital.  

A composição química nominal destes MAs, fornecida pelos fabricantes, encontram-

se descritas nas Tabelas 3.2 e 3.3, respectivamente. 

Composição química (% em peso). Fe balanço. 

C Cr Ni Mo Mn Si P S N Cu W 

0.02  25.0  9.0  2.7  2.0  0.9  0.02  0.01  0.10  1.5  1.0  

Tabela 3-2 - Composição química ER 2584 (Autor, 2022) 

 

 

 



15 

 

Composição química (% em peso). Fe balanço. 

C Cr Ni Mo Mn Si P S N Cu W 

0.012  25.0  9.5  4  0.4  0.3  0.015  0.0005  0.24  0.07  0.01  

Tabela 3-3 -. Composição química Sandvik 25.10.4.L (Autor, 2022) 

3.1.3 Gás de Purga 

Normalmente a aplicação de gases de purga no interior de tubulações a serem soldadas 

visa à proteção da raiz da junta soldada, motivo pelo qual a norma da “American Welding 

Society” - AWS C5.5 indica a aplicação de gases inertes. 

No caso específico deste trabalho optou-se pela aplicação de nitrogênio com pureza de 

99,997% como gás de purga. 

A variável estabelecida para controle na aplicação dos gases de purga foi a vazão. 

No ajuste e monitoramento foi utilizado um medidor de vazão de gás, modelo PG 

84H6 do fabricante USG, ilustrado na Figura 3.1. Em função da capacidade deste instrumento 

foi selecionado a vazão de 5L/min. 

 

Figura 3.1 - Medidor de vazão mecânico (Autor, 2022) 
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3.1.4 Equipamentos de medição 

Para medição da concentração de oxigênio durante a purga, foi utilizado o oxímetro 

da fabricante Aquasol, modelo Pro OX-100, conforme a Figura 3.2. A medição da dissipação 

da temperatura nos tubos foi realizada com um pirômetro da fabricante Infrared, modelo TD-

955, conforme a Figura 3.3. 

 

Figura 3.2 – Oxímetro (Autor, 2022) 

 

Figura 3.3 – Pirômetro (Autor, 2022) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

Considerando os processos para o desenvolvimento de um projeto de engenharia, o 

fator econômico é um ponto central para determinar a viabilidade de um projeto. Considerando 

os aspectos da engenharia econômica, a análise de viabilidade econômica e financeira busca 

identificar os benefícios esperados de um dado investimento, se comparado com os custos e 

riscos envolvidos.  

Como metodologia para o estudo da viabilidade econômica, buscou-se comparar os 

custos associados a produção de STUs utilizando o gás de purga em condições normais de 

produção, o valor do salário médio de um soldador para o estado do Rio de Janeiro e cotações 

comerciais para o gás nitrogênio. Comparou-se então este valor ao custo associado com a 

utilização do dispositivo. Como premissa para o projeto, utilizou-se como base o projeto de 

produção de 300km de cabos umbilicais do modelo STU, divididos em tramos de 4000m com 

12 tubos AISD de 12,7 mm de diâmetro interno. Com isso, serão necessários 75 umbilicais para 

finalizar o projeto. Os dados iniciais estão descritos na tabela 4.1. 

Diâmetro Externo (mm) 15,16 

Diâmetro Interno (mm) 12,7 

Espessura (mm) 1,23 

Comprimento do tubo (m) 4000 

Vazão Enchimento (L/min) 15 

Vazão Soldas (L/min) 5 

Tempo de Solda (min) 30 

Quantidade de Tubos 12 

Custo Nitrogênio (R$/m³) R$ 190 

Custo Mão de Obra (R$/h)  R$ 11,47  

Fator de enchimento 5x 

Tabela 4-1 - Parâmetros de entrada para viabilidade econômica (Autor, 2022) 



18 

O primeiro passo o cálculo do volume do tubo é o cálculo da área da secção transversal 

(𝑎𝑇), com base no diâmetro interno (d), em m², conforme a equação 4.1: 

𝑎𝑇 = 𝜋 ∗
𝑑2

4
 (4.1) 

Com base na área da secção transversal (𝑎𝑇) e no comprimento do tubo (L), 

calculamos o volume (v) do tubo, em m³, conforme a equação 4.2: 

𝑣 = 𝑎𝑇 ∗ 𝐿 (4.2) 

A partir do volume (v) e da vazão volumétrica (𝑄𝑣) podemos calcular o tempo de 

enchimento (𝑇𝑒) com gás para cada tubo, conforme a equação 3: 

𝑇𝑒 =
𝑣

𝑄𝑣
 (4.3) 

O tempo de soldagem (𝑇𝑠) é calculado como o produto do custo da mão de obra 

(𝐶𝑚𝑜) pela quantidade de tubos soldados (q), conforme a equação 4.4: 

𝑇𝑠 = 𝐶𝑚𝑜 ∗ 𝑞 (4.4) 

Os resultados estão dispostos na tabela 4.2, considerando os custos e fator de 

enchimento:  
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Área da Secção (m²) 1,27E-04 

Volume Total (m³) 6,08 

Tempo de Enchimento por Tubo (min) 34 

Tempo de Solda (min) 360 

Tempo de Produção (min) 765 

Consumo de gás (m³) 39 

Custo de mão-de-obra R$      146,37  

Custo de gás R$   7.486,47  

Custo unitário R$   7.632,84  

Tabela 4-2 - Resultado de viabilidade econômica (Autor, 2022) 

Com base no custo unitário, o valor total de consumo do gás de purga para o projeto 

será R$ 572.462,90. Considerando os mesmos dados de entrada, e alterando o comprimento (L) 

para 10m, como sendo o comprimento hipotético para o dispositivo, verifica-se que o custo 

para o projeto será R$ 6.261,27. Desta forma, o desenvolvimento do dispositivo é viável. 

4.2  TESTES PARA DIMENSIONAMENTO DO DISPOSITIVO 

Esta etapa constituiu na soldagem de dois corpos de prova (CP) para avaliar a 

dissipação da temperatura no tubo e medir os tempos de enchimento e soldagem associados ao 

processo. Os testes foram realizados com o processo TIG manual e TIG orbital, utilizando os 

parâmetros especificados na tabela 4.3. Os parâmetros de soldagem foram escolhidos tendo 

como objetivo a obtenção de juntas soldadas isentas de defeitos e com propriedades mecânicas 

e de corrosão adequadas. 
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Parâmetro de Soldagem TIG Manual TIG Orbital 

Tipo de Corrente e Polaridade CC- CC- 

Corrente de Pico (A) 22 – 30 38 - 41,5 

Corrente de Base (A) - 12,5 

Tensão (V) 9,5 – 11 9,1 – 9,6 

Velocidade de Soldagem (mm/min) 22 – 27 2,8 

Aporte de Calor (kJ/mm) 0,14 – 0,66 0,12 

Gás de Proteção / Fluxo (l/min) Ar / 1,5 – 2 Ar / 1,5 – 2,0 

Gás De Purga / Fluxo (l/min) Ar / 5,0 Ar / 5,0 

Pré-aquecimento - - 

Posição de Soldagem Todas P, V, SC 

Tabela 4-3 - Parâmetros fixos nos testes (Autor, 2022) 

4.2.1 Preparação dos Corpos de Prova 

Os CPs foram obtidos de um tubo de aço inoxidável superduplex (AISD) UNS S32750 

com espessura de 1,23mm, cortadas a frio, com 01 m de comprimento. Após o corte dos CPs, 

foi realizado a remoção das rebarbas com um escareador de tubos e as extremidades foram 

faceadas, para garantir o perfeito contato entre os CPs. 

As Figuras 4.1 e a Figura 4.2 mostram o escareador e a Figura 4.3 mostra o faceamento 

das extremidades. 

 

Figura 4.1 - Escareador de tubos (Autor, 2022) 
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Figura 4.2 - Preparação da Extremidade do tubo com o escareador (Autor, 2022) 

 

Figura 4.3 - Faceamento das extremidades dos tubos AISD (Autor, 2022) 

4.2.2 Processo de soldagem TIG Manual 

As amostras foram fixadas em uma morsa, centralizadas com um alinhador de tubos 

(Figura 4.4) e ponteadas radialmente em dois pontos oposto do tubo. Foi realizado a purga das 

amostras (Figura 4.5), utilizando Nitrogênio com pureza de 99,997%, até 300ppm de Oxigênio. 

A purga foi realizada com vazão de 5L/min e duração total de 00:36min. 
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Figura 4.4 - CPs centralizados (Autor, 2022) 

 

Figura 4.5 - Processo de purga das amostras soldadas com o processo GTAW manual (Autor, 2022) 

As soldas foram realizadas radialmente (Figura 4.6) pelo processo TIG manual, 

utilizando a máquina de solda ESAB Renegade ET 300iP, que possui as características descritas 

abaixo. 

• Arco pulsado 
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• Alta frequência 

• Classe de proteção IP23  

• Tensão de alimentação: 230-440V 

• Corrente: 22A 

 

Figura 4.6 - Solda manual dos CPs (Autor, 2022) 

O processo TIG manual foi realizado com vareta superduplex ER 2594 com 1,60 mm de 

diâmetro e aporte de calor controlado pelos parâmetros de soldagem na faixa de 0,14 e 0,66 

kJ/mm. O gás de purga foi reduzido para vazão de 1 L/min, com tempo total de soldagem de 

01:23min. 

A temperatura do CP foi medida antes do início da soldagem e em cinco pontos após 

a soldagem. A distribuição dos pontos está descrita na Tabela 4.4. 
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Pontos Distância da solda (mm) Temperatura (°C) 

Temp. Ambiente - 27,3 

M1 0 246,1 

M2 45 125,4 

M3 70 57,6 

M4 95 37,3 

M5 125 33,4 

M6 340 27,9 

Tabela 4-4 - Dissipação da temperatura no processo TIG manual (Autor, 2022) 

4.2.3 Processo de soldagem TIG Orbital 

As amostras foram fixadas em duas morsas, e o cabeçote foi posicionado na junção 

das amostras (Figura 4.7). Foi realizado a purga das amostras (Figura 4.8), utilizando nitrogênio 

com pureza de 99,997%, até 300ppm de Oxigênio. A purga foi realizada com vazão de 5L/min 

e duração total de 01:39min. 

 

Figura 4.7 - Posicionamento dos CPs (Autor, 2022) 
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Figura 4.8 - Processo de purga das amostras soldadas com o processo GTAW orbital (Autor, 2022) 

As soldas foram realizadas radialmente, conforme a Figura 4.9, pelo processo TIG orbital, 

utilizando a máquina de solda Arc Machines Model 227, que possui as características descritas 

abaixo. 

 

Figura 4.9 - Solda orbital dos CPs (Autor, 2022) 
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• Arco pulsado programável 

• Velocidade: 0,5 até 10 RPM 

• Classe de proteção IP21  

• Tensão de alimentação: 110-220V 

• Corrente: 30ª 

O processo GTAW orbital foi realizado com rolo de arame Sandvik 25.10.4.L de 0,80 

mm de diâmetro e controlado pelos parâmetros de soldagem de 0,12 kJ/mm. O gás de purga foi 

reduzido para vazão de 1 L/min, com tempo total de soldagem de 00:46min. 

A temperatura do CP foi medida antes do início da soldagem e em cinco pontos após 

a soldagem. A distribuição dos pontos está descrita na Tabela 4.10. 

Pontos Distância da solda (mm) Temperatura (°C) 

Temp. Ambiente - 27,3 

O1 0 172,7 

O2 45 69,5 

O3 70 34,5 

O4 95 27,3 

O5 125 27,1 

O6 340 26,9 

Figura 4.10 - Dissipação da temperatura no processo TIG orbital (Autor, 2022) 

A Figura 4.11 mostra a comparação da dissipação da temperatura entre os processos 

TIG manual e TIG orbital. 
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Figura 4.11 - Comparação da dissipação da temperatura nos CPs (Autor, 2022) 

 

4.3 DIMENSIONAMENTO DO DISPOSITIVO 

Com base nas informações descritas na Figura 4.11, verifica-se que o processo TIG 

manual possui maior aporte de calor do que o processo TIG orbital, e a temperatura entra em 

equilíbrio a 125mm do ponto de soldagem. 

Considerando as dimensões dos tubos do cabo umbilical, utilizou-se um tubo de aço 

inox 304, utilizado comercialmente como canudo para bebidas (Figura 4.12). A escolha do 

material levou em conta aspectos comerciais, como a facilidade para compra deste item, e o 

diâmetro interno de aproximadamente ¼”, que atende as dimensões para montagem. As 

propriedades do tubo de aço inox 304 encontram-se abaixo: 

• Material: Aço inoxidável 304; 

• Diâmetro externo: 6,0 mm; 

• Espessura de parede: 0,40 mm; 
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• Comprimento: 200 mm (20 cm); 

• Acabamento: Polido 

 

Figura 4.12 - Tubo de aço inox 304 (Aperam Inox, 2022) 

 

Como elemento de vedação, utilizou-se um bulbo de silicone, conforme a Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Bulbo de silicone (Seven Glass, 2022) 

Para conexão do dispositivo com mangueira de gás, utilizou-se um adaptador para 

engate duplo ¼”, conforme a Figura 4.14. Este adaptador foi fixado no dispositivo utilizando 
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um material cônico, comercialmente conhecido como espéculo para otoscópio, a fim de utilizar 

o efeito cunha para fixação do adaptador, conforme Figura 4.15. 

 

Figura 4.14 - Adaptador duplo 1/4" (Olipress, 2022) 

 

Figura 4.15 - Espéculo para otoscópio (Fibra Cirúrgica, 2022) 

Tomando-se como referência as recomendações normativas para purga descritas 

anteriormente, foi desenvolvido um dispositivo que pudesse ser montado nos tubos AISD. 

Deste modo, chegou-se nas características desejadas para o dispositivo de injeção do gás de 

purga conforme ilustração da Figura 4.16. 
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Figura 4.16 - Dispositivo para injeção do gás de purga (Autor, 2022) 

O dispositivo de injeção dos gases de purga foi configurado para direcionar um fluxo 

uniforme sob o passe de raiz, garantindo a distribuição em toda a área isolada. Neste dispositivo 

o gás de purga é injetado na entrada do tubo e ao sair pelos orifícios é difundido ao longo da 

região onde será formada a raiz da solda. Os orifícios foram espaçados de forma helicoidal, 

para garantir a uniformidade do passe de raiz, evitando que um lado esteja sujeito a uma pressão 

maior do que o outro. 

4.4 ENSAIOS DE PURGA 

Os ensaios de purga foram realizados com as amostras descritas na Tabela 4.1 visando 

avaliar o consumo de gás de purga para o processo de enchimento e para a purga durante o 

processo de solda. Os CPs foram posicionados faceados, simulando a solda de topo, o 

dispositivo foi montado dentro do tubo, a mangueira de gás foi conectada ao dispositivo e o 

oxímetro foi montado com o conjunto, conforme a Figura 4.17. Primeiramente foi verificado a 

eficácia da vedação do dispositivo e posteriormente foi avaliado o tempo necessário para que a 

concentração de oxigênio dentro do CP atingisse os parâmetros indicados na norma. 
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Figura 4.17 - Montagem do dispositivo para teste (Autor, 2022) 

A pressão de saída do gás de purga foi regulada para 1,5 
kgf

cm2 , conforme a Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 - Pressão ajustada do gás de purga (Autor, 2022) 
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Após o processo de soldagem ser realizado, a purga dentro do tubo é mantida por 2 

minutos, para garantir que o O2 não exerça nenhuma influência no passe de raiz, garantindo a 

integridade da junta soldada. 

4.4.1 Ensaios de vedação 

O primeiro ensaio foi realizado para verificar e garantir a eficácia de vedação do 

dispositivo. Este ensaio foi realizado através da injeção de gás de purga pelo dispositivo e a 

concentração de oxigênio foi medida na extremidade oposta do tubo, conforme a Figura 4.19. 

 

Figura 4.19 - Teste de vedação do dispositivo (Autor, 2022) 

Visando avaliar possíveis alterações, os resultados foram comparados com a medição 

da concentração de oxigênio no tubo sem a aplicação do gás de purga. Os resultados estão 

dispostos na tabela 4.5. 

Medição Concentração de O2 (%) Tempo de Purga (s) 

Sem aplicação de gás de purga 19,91 0 

Com aplicação de gás de purga 20,38 36 

Tabela 4-5 - Medição da concentração de oxigênio no teste de vedação (Autor, 2022) 
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Considerando que a concentração de O2 no ar atmosférico, ao nível do mar, é de 20,5% 

verificou-se a eficácia de vedação do dispositivo. 

4.4.2 Ensaio de purga com vedação 

A primeira condição de teste com gás de purga nitrogênio é avaliar o cenário de 

enchimento do tubo com o gás. Para isso, utilizou-se como meio de vedação uma fita isolante 

na junção dos dois CPs, conforme a Figura 4.20, otimizando a vedação e reduzindo o tempo de 

enchimento do tubo.  

 

Figura 4.20 - Teste do dispositivo com o tubo vedado (Autor, 2022) 

Foi observado durante o teste boa vedação do dispositivo, sendo os resultados expostos 

na Tabela 4.6. 

Medição Concentração de O2 (%) Tempo de Purga (s) 

Sem aplicação de gás de purga 18,45 0 

Com aplicação de gás de purga 0,03 40 

Tabela 4-6 - Medição da concentração de oxigênio no teste de gás de purga com o tubo vedado 

Após o teste atingir a concentração de O2 limite, a concentração de oxigênio se 

manteve inferior a 0,01% de O2 nos 30 segundo seguintes. 
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4.4.3 Ensaio de purga sem vedação 

A segunda condição de teste com gás de purga nitrogênio é avaliar o cenário de solda 

do tubo. Com isso, foi avaliado o processo de enchimento com as extremidades do CP faceadas, 

conforme a Figura 4.21. Foi observado que mesmo o interior do CP estar exposto ao O2 do 

ambiente, a pressão positiva interna é suficiente para manter a concentração do O2 dentro do 

limite estabelecido pela normal. 

 

Figura 4.21 - Teste do dispositivo com o tubo sem vedação (Autor, 2022) 

Similar ao teste anterior, foi observado boa vedação do dispositivo, sendo os resultados 

expostos na Tabela 4.7. 
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Medição Concentração de O2 (%) Tempo de Purga (s) 

Sem aplicação de gás de purga 19,91 0 

Com aplicação de gás de purga 0,03 62 

Tabela 4-7 - Medição da concentração de oxigênio no teste de gás de purga com o tubo aberto (Autor, 2022) 

4.5 AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO DISPOSITIVO 

Com base nos resultados apresentados nas Tabelas 4.6 e 4.7, verifica-se que após o 

enchimento do tubo e retirada da fita, a concentração de O2 dentro do tubo se mantem dentro 

do nível especificado. Com isso, considerando o pior cenário para o enchimento do tubo e 

realização das soldas, alteramos os parâmetros dispostos na Tabela 4.2, reduzindo o tempo de 

enchimento dos tubos de 34 minutos para 62 segundos. Como o dispositivo vedou com eficácia 

ambas as extremidades, o comprimento ser purgado também se reduz de 4000m para 0,20m, 

que é o comprimento total do dispositivo.  

A partir das equações descritas na secção 4.1, calcula-se que o novo custo unitário para 

realização do projeto é de R$ 69,14. Sendo assim, a utilização do dispositivo representa uma 

economia de 99% com os custos de purga para o projeto. 
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5 CONCLUSÕES 

A partir das análises dos resultados obtidos é possível concluir: 

• Em relação aos benefícios no processo de purga: 

A utilização do dispositivo para aplicação do gás de purga proporcionará ao processo 

mais agilidade, reduzindo o tempo de setup e o tempo de enchimento. Com isso, haverá ganhos 

em produtividade, pois haverá a redução no tempo de imobilização da linha de produção, e 

melhorará a alocação de pessoal, pois levará menos tempo para liberação do cabo umbilical 

para as atividades que dependem do processo de soldagem. 

• Em relação aos benefícios econômicos: 

Tratando-se dos aspectos econômicos, a utilização do dispositivo propicia uma 

economia de 99% nos custos com o processo de purga. Visto que o custo com gás é oneroso no 

orçamento total do projeto, essa redução trás impactos significativos orçamento total do 

processo de soldagem e possibilita um aumento no lucro total do projeto. 

Conforme salientado neste trabalho não foram realizados testes de soldagem, foram 

feitos testes preliminares para avaliação térmica, mas vale ressaltar que neste dispositivo 

projetado a solda a ser efetuada é com base nos parâmetros do processo TIG em aços 

inoxidáveis superduplex UNS S32750. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

Após os ensaios realizados com foco no desenvolvimento de um dispositivo para 

redução do consumo de gás de purga no processo de soldagem de tubos de aço inoxidável 

superduplex UNS S32750, em cabos umbilicais, outros trabalhos poderiam ser conduzidos na 

tentativa de aprimorar e explicar pontos que não foram possíveis de serem alcançados durante 

o tempo disponível para realização deste trabalho, que seriam: 

• Avaliar o uso do dispositivo durante o processo de soldagem, validando os 

pontos considerados como hipótese para elaboração deste trabalho; 

• Variar as condições de purga para obter a vazão ideal, que minimize o tempo 

de purga e mantenha a pressão positiva dentro do tubo de forma que não afete 

o passe de raiz; 

• Estudar os efeitos do uso do dispositivo na junta soldada. Analisar a 

microestrutura, microdureza e concentração das fases deletérias na região 

soldada. 
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