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Petrobrás/Transpetro é um ponto crítico devido à necessidade de conservar a
temperatura do óleo dentro da rede de tubulações do ponto de origem ao seu destino
com o mínimo de perda de calor possível. Tubulações utilizando espumas rígidas de
poliuretano como isolamento térmico têm sido usadas por muitos anos neste processo
de transporte. Entretanto, inspeções instrumentadas têm mostrado graves processos de
corrosão externa em algumas tubulações isoladas após alguns anos em operação.
Devido à grande extensão da rede de tubulações térmicamente isoladas no Brasil, este
tipo de problema somente foi identificado após alguns vazamentos acidentais. Após
uma profunda investigação em campo, foi verificado que o tipo de proteção da
tubulação e o sistema de isolamento térmico usado não era adequado para evitar o
processo de corrosão. Com o intuito de se prevenir e evitar maiores estragos ao meio
ambiente e, principalmente, às comunidades que moram próximas às zonas das
tubulações enterradas, foi necessário uma revisão urgente de toda metodologia
utilizada até o momento para as tubulações térmicas isoladas com poliuretano.
A solução veio pela adaptação de uma norma européia a EN 253 utilizada para
tubulações pré-isoladas e enterradas para distribuição de água quente em cidades.
Entretanto, esta norma foi desenhada para tubulações novas para serem trocadas em
campo, e nem sempre é necessário ou é possível realizar a troca como no caso de
reabilitação em campo ou em trechos curvos. A nova norma proposta pela Petrobras
solicita o uso de uma capa protetora externa de polietileno de alta densidade (PEAD)
com espessuras de 6 a 10 mm para garantir a integridade do sistema isolante contra
umidade e infiltrações de água. Mas, a dificuldade no manuseio, peso e a forma de
aplicação desta capa de PEAD em campo, tem praticamente inviabilizado seguir a nova
norma nos casos de reabilitação de tubulações em campo e em trechos curvos. O que

xviii
adicionaria mais um componente de risco na qualidade e integridade da obra contra o
processo de corrosão.
Este trabalho pretende pela versatilidade tecnológica do poliuretano, preencher esta
necessidade de uma alternativa ao PEAD como proteção mecânica externa destas
tubulações térmicas subterrâneas. E assim, viabilizar a plena utilização da nova norma
adaptada para os casos de reabilitação em campo, trechos curvos e juntas de campo.
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ABSTRACT

Buried heated oil transportation within Transpetro/Petrobras process is a critical issue
because of the necessity to maintain the oil temperature into pipelines network from
the origin to destiny with less heat loss as possible. Insulated pipelines using
polyurethane rigid foams as insulation has been used for many years for this
transportation process. However, instrumental inspections had showed in some
insulated pipelines a severe external corrosion process after some years in operation.
Due to the extension of the insulated pipeline network in Brazil, this kind of problem
was possible to identify only after some leakages emergencies. After a deeper
investigation in field it was verified that the pipe protection and insulation system was
not adequate to avoid the pipe corrosion process. In order to prevent and avoid any
higher damage to environment and mainly to the community living around these buried
pipelines zones, a quickly review of the whole methodology was necessary. The solution
came from an adaptation of a European norm EN 253 used for district heating bonded
pipe systems for directly buried hot water networks. However, this norm was designed
for new insulated pipes produced in plant and installed in field. Insulation procedures
such as pipe rehabilitations and curves are not able to fulfill this norm because the most
of process is done in field. The new Petrobras norm based on EN 253 requests as
external case a high density polyethylene (HDPE) with thickness of 6-10 mm in order to
certify the insulation system integrity against humidity and water infiltration. But,
difficulties such as weight, size and handling this high thickness HDPE in field, has been
an issue to follow the new norm in case of pipes rehabilitations and curves sections in
field. This paper intends to introduce an alternative for HDPE as mechanical protection
of those buried insulated pipelines, using a high density polyurethane material. The
high versatility of the polyurethane technology in terms of chemical and mechanical
properties combined with it easy and simple processing way, can fulfill the gap for pipe
rehabilitation in field including curves and pipe joints.

