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1 - TÍTULO 

AVALIAÇÃO DE PVDFs E DE COMPÓSITOS USADOS NA BARREIRA DE PRESSÃO DE DUTOS 

FLEXÍVEIS ENVELHECIDOS SOB scCO2 E SUA SUSCEPTIBILIDADE AO CRESCIMENTO DE TRINCA 

ASSISTIDO PELO MEIO (ESC) 

2 – INTRODUÇÃO 

A exploração de petróleo offshore no Brasil vem ocorrendo em águas cada vez mais 

profundas. Neste cenário, o Brasil é reconhecido mundialmente por sua capacidade na 

exploração e explotação (produção) de petróleo/gás em águas ultra-profundas, promovendo 

o desenvolvimento de complexas estruturas flutuantes e submarinas. A Figura 1 ilustra o 

complexo arranjo submarino característico de produção. 

 
Figura 1 – Cenário submarino de produção 

 
Na indústria de petróleo offshore, a tecnologia de dutos flexíveis (DFs) tem sido alvo de 

intensos estudos. Os DFs são estruturas compostas por diversas camadas, sendo que cada 

camada possui função específica. A Figura 2 mostra uma das possíveis estruturas de um DF.  
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Figura 2- Exemplo de estrutura de um DF (capa branca é o polímero) 

 

A carcaça metálica tem como função suportar a barreira de pressão, resistir ao colapso 

hidrostático e às compressões mecânicas radiais. A armadura de pressão, que consiste em um 

perfil metálico intertravado, enrolado sobre a barreira de pressão, tem como principal função 

resistir à pressão interna. As armaduras de tração são camadas helicoidais de arames 

achatados e resistem aos esforços axiais e à pressão interna. A capa externa polimérica, que 

tem a finalidade de assegurar a estanqueidade externa, protege a estrutura de danos 

mecânicos e da entrada da água do mar no espaço anular, evitando a ocorrência de processos 

corrosivos nas partes metálicas do DF. 

A barreira de pressão (cor branca na Figura 2) é uma camada polimérica que assegura 

a estanqueidade do DF e transmite o esforço da pressão interna para as outras camadas. 

Dentre os principais materiais poliméricos usados na fabricação da barreira de pressão, 

destacam-se poliamida 11, poliamida 12 e poli(fluoreto de vinilideno)-PVDF. Cabe ressaltar 

que a seleção dos polímeros, assim como de outros materiais no DF, é regulada pela API 17J. 

Atualmente, materiais compósitos têm sido propostos para substituir os polímeros na barreira 

de pressão, com ganhos operacionais que vão além do papel de estanqueidade 

desempenhada pelos polímeros. 

O PVDF é um termoplástico semicristalino que apresenta elevada resistência química 

e térmica, e pode ser extrusado com facilidade. Estas características favorecem a sua aplicação 

como barreira de pressão em DFs para operações em temperaturas elevadas (até 130 ºC). 

Durante o serviço, o DF é submetido à sequencias de carga e descarga, às variações de 



PTR - PARTE A 
Versão 2 – 15/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO ANP Nº 50/2015 
REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 3/2015                                                                                                           4 / 31 

temperatura e aos meios químicos. Nestas condições, a barreira de pressão (seja de PVDF ou 

de compósito) sofre estresse mecânico, térmico e químico e, assim, pode ter suas 

propriedades e, consequentemente, seu desempenho alterado ao longo do tempo de 

operação.  

Diferentemente da Poliamida, que tem a hidrólise como principal mecanismo de 

degradação, informações relativas aos mecanismos de falha do PVDF não são facilmente 

encontradas. Resultados de ensaios realizados em trabalhos anteriores mostram que o PVDF 

não sofre degradação por queda em sua massa molar como a poliamida e não apresenta 

diferença de desempenho quando “envelhecido” em ensaios de curta duração nas condições 

normais de operação. Inseridos neste contexto, até o momento, não há um critério de falha 

para o PVDF nestas avaliações. Contudo, a presença de CO2 em grandes quantidades no 

estado supercrítico (ScCO2) na operação dos campos do pré-sal trouxe uma nova variável e 

um novo cenário do desempenho dos DF, tanto para o PVDF da barreira de pressão como na 

armadura de tração. Ademais, susceptibilidade do PVDF à propagação de trinca nas condições 

normais de operação e sob scCO2 necessitam ser avaliadas. O nível de conhecimento do 

comportamento dos compósitos frente às condições de operação é quase que embrionário 

dado ser um material novo e um outro conceito construtivo e operacional dos DF. 

Um fluido supercrítico é defino como qualquer substância que se encontre na região 

do diagrama de fases exemplificado na Figura 3, onde ambas temperatura e pressão, estejam 

acima do ponto crítico. Porém este conceito tem pouca utilidade prática, pois a mudança de 

estado (líquido ou gasoso) para um estado supercrítico ocorre de maneira contínua e gradual. 

Na prática, o estado supercrítico é atingido ao se elevar a temperatura e a pressão até que se 

altere o estado de agregação das moléculas, e essa alteração do estado de agregação é 

determinada através da mudança das propriedades da substância 
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Figura 3 - Diagrama de fases do dióxido de carbono. Adaptado. 

 

A densidade, por sua vez, influencia nas interações entre soluto e solvente. Isto porque, 

estas interações são promovidas pelas forças intermoleculares, ou seja, pela proximidade 

entre as moléculas, o que depende da densidade.  Portanto, o poder de solvatação e 

solubilidade de um fluido supercrítico também podem ser regulados da mesma maneira que 

ocorre com a densidade. Assim, para densidades próximas as de um líquido, as interações 

soluto-solvente são mais fortes e, para densidades próximas as de um gás, estas interações 

são mais fracas [28], exemplificado na Figura 4. Além disso, um fluido supercrítico, mantido 

em condições que proporcionem alta densidade, alia a capacidade de dissolução dos líquidos 

com o alto poder de penetração dos gases [29]. 
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Figura 4 - Diagrama de densidade versus pressão do CO2. Adaptado de [30]. 

 

Um dos principais desafios de expor materiais poliméricos à scCO2 está na alta 

solubilidade do CO2 em alguns polímeros, o que pode levar ao inchamento e um potencial 

elevado de risco de danos mecânicos (formação de bolhas), particularmente em situações de 

descompressão rápida. O inchamento de um polímero causa o aumento da permeabilidade e 

mudanças em suas dimensões, afetando o poder de vedação dos risers. Além disso, o scCO2 

tem um alto poder de extração, o que pode resultar numa rápida perda de plastificantes em 

polímeros plastificados, como o KYNAR M800 atualmente utilizado. 

Testes de exposição ao scCO2 com diversos polímeros, entre eles o PVDF, mostraram 

que o PVDF apresentou 18 % de inchaço em 90°C e superior a 20% em 130°C, ambos sob 345 

bar. Como esperado houve mudanças significativas na densidade nos testes de 

descompressão. Testes de DSC em amostras de dois tipos de PVDF (Solef 1010 e Kynar 741) 

expostos a scCO2 em pressão de 1800 bar e temperaturas de 125°C e 132°C resultaram na 

diminuição de 11,87% no grau de cristalinidade do PVDF Kynar 741 e 13,60% do Solef 1010. 

No mesmo estudo, o autor realizou análises de MEV em amostras de PVDF (Kynar 741), além 

da morfologia de fratura ser parecida com a de uma esponja, com diâmetros de poros entre 

5 e 20 µm. 

Testes de tração em PVDF (não foi especificado pelo autor o tipo de PVDF utilizado) 

exposto a uma mistura rica em CO2 (90%mol), com envelhecimento em temperaturas de até 

90°C e pressão entre 400 e 600 bar ao longo de 6 meses com retirada mensal de amostras, 

mostrou queda drástica do módulo de elasticidade em curto espaço de tempo mas sem 
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variações posteriores. Para o PVDF não envelhecido, o módulo foi de aproximadamente 1000 

MPa e para as amostras exposta foi de cerca de 500 MPa. 

O tamanho do átomo do flúor, que protege a cadeia carbônica e também confere força 

a ligação C-F, é o grande responsável pela maior estabilidade térmica e resistência química do 

PVDF. Desta forma, o PVDF apresenta maior faixa de temperatura de aplicação e resiste a uma 

variedade de produtos químicos. Entretanto, substâncias com pH básico podem atacar o 

hidrogênio do monômero fluoreto de vinilideno. Estes hidrogênios podem ser abstraídos por 

ataque de substâncias básicas, resultando na expulsão também de um flúor adjacente, com 

formação de dupla ligação que pode levar à quebra da cadeia. Compostos a base de amina, 

normalmente empregados em fluidos inibidores de corrosão, são extremamente agressivos 

aos fluorpolímeros convencionais. Se submetido ao contato com produto químico, sob tensão,  

o efeito de degradação pode ser consideravelmente acelerado, resultando em crescimento de 

trinca assistida pelo meio (Enviromental Stress Cracking - ESC). Novamente, a presença de 

ScCO2 pode ser um catalizador da reação e, assim, aumentar o efeito sob ESC. 

De forma geral, a reposta de cada PVDF (polímero) depende das condições de teste a 

que foi submetido. Via de regra, ensaios quase-similares às condições de campo só são 

possíveis em ensaios de grande escala, cujas informações são mantidas como proprietária das 

empresas. A proposta aqui apresentada para teste em scCO2 propõe ensaios de média escala, 

visando a avaliação dos PVDFs atualmente empregados e dois tipos de compósitos que 

possuem a matriz a base de PVDF reforçados com fibras de carbono. Há um grande 

desconhecimento do efeito do scCO2 sob o comportamento do PVDF (fratura em particular) 

e que é maior ainda quando se avalia os compósitos. Resumidamente: 
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3 - OBJETIVO 

A indústria do petróleo faz uso de dois tipos de PVDFs qualificados pela API 17J, um 

fabricado pelo ARKEMA (KYNAR 400HDC M800) e outro fabricado pela SOLVAY (SOLEF 60512). 

Questões operacionais e de desenvolvimento natural na área de materiais trouxe a aplicação 

de materiais compósitos para a sena dos dutos flexíveis. Os materiais compósitos a serem 

avaliados serão de matriz termoplástica a base de PVDF (uma novidade mesmo no meio de 

compósitos) reforçados com fibra de carbono (CF), designados como PVDF-CF Evolite (matriz 

SOLVAY) e PVDF-CF Barrflex (matriz ARKEMA) – as CF não são iguais nos dois compósitos. 

Tanto para os PVDFs como para os novos compósitos existe pouco conhecimento sobre o 

comportamento destes frente ao scCO2 e, principalmente, da susceptibilidade destes ao 

crescimento subcrítico de trinca sob meio (ESC). 

O presente projeto tem dois objetivos principais: i) Avaliar o desempenho de PVDFs e 

dos compósitos através de ensaios de envelhecimento sob scCO2, na forma de tubos, por 

longo período de tempo (até 24 meses); ii) Avaliar a susceptibilidade dos PVDFs e dos 

compósitos ao ESC (corpos de prova de pequenas dimensões), isto é, resposta dos materiais 

PVDF e Compósitos

Ensaios em Tubos (média escala)

scCO2, T, P

Caracterização Mecânica

Após os ensaios

Caracterização Estrutural por 
Tomografia

Ensaios de Crescimento de Trinca 
Assistido Pelo Meio (ESC)

(pequena escala)

Meio, T e P

Caracterização Estrutural por MEV

Caracterização Estrutural por 
Tomografia



PTR - PARTE A 
Versão 2 – 15/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO ANP Nº 50/2015 
REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 3/2015                                                                                                           9 / 31 

frente à combinação de tensão, produtos químicos e defeitos agudos em corpos de prova de 

pequena escala. 

4 – RESUMO 

O poli(1,1-difluoroetileno), mais comumente chamado de poli(fluoreto de vinilideno) 

(PVDF) é um polímero termoplástico, representado por (-CF2CH2-)n. É semicristalino, com 

grau de cristalinidade normalmente entre 30 e 60% dependendo do tipo de PVDF e do seu 

processamento, cuja estrutura é mostrada na Figura 3. Por ser um fluoropolímero, ele é 

composto por múltiplas ligações covalentes carbono-flúor, o que confere uma alta 

estabilidade térmica, resistência à intempérie, resistência química e resistência mecânica.  

 
Figura 3: Estrutura de polifluoreto de vinilideno (PVDF). 

 

 

Polímeros semicristalinos são compostos por regiões cristalinas cercadas por regiões 

amorfas (ver Figura 4). O PVDF tem uma estrutura cristalina formada por esferulitos, os quais 

são compostos por lamelas que crescem radialmente interligadas pela fase amorfa. Estes 

esferulitos podem ter tamanhos de mais de 100 µm sob determinadas condições de 

cristalização (ver Figura 5). 
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H F
n

Região cristalina 
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Figura 4: Estrutura semicristalina do PVDF. 

 

 

 
 

Figura 5: Estrutura cristalina esferulítica de PVDF. 

 

O PVDF apresenta polimorfismo, isto é, a capacidade que um material cristalino possui 

de existir em mais de uma forma ou estrutura cristalina. Ele pode apresentar quatro fases 

cristalinas: α, β, γ e δ. As conformações das diferentes fases deste polímero são mostradas na 

Figura 6.  

 
 

Figura 6: Conformações moleculares das diferentes fases do PVDF. 

 

A fase α é a mais comum, é apolar e tem uma conformação de cadeia trans-gauche-

trans-gauche ou TGTG. A célula unitária, contendo duas cadeias, é ortorrômbica e tem os 

seguintes parâmetros de rede a = 4,96 Å; b = 9,64 Å e c = 4,62 Å. Esta fase é 

termodinamicamente mais estável, do que as outras, pois a configuração da cadeia minimiza 
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a interferência estérica entre os átomos de flúor ao longo da cadeia. A fase α é comumente 

obtida por solidificação do material a partir do fundido. 

As propriedades mecânicas dos polímeros dependem originalmente da estrutura 

química, condições de processamento, temperatura e taxa de carregamento/deformação 

aplicada aos mesmos. Contudo, as condições de uso (operação) também influenciam no 

comportamento dos mesmos, o que é normalmente denominado de envelhecimento. Desta 

forma, as propriedades originais do material podem ser alteradas durante sua vida útil. E esta 

alteração de propriedades é decorrente da modificação da estrutura do material, seja por 

cisão ou reticulação das cadeias, ou qualquer modificação nas fases cristalinas e/ou amorfas. 

Apesar do PVDF ser um polímero bastante estudado sob a ótica de propriedades 

dielétricas (ciência dos materiais), o estudo dele para fins de engenharia visando aplicações 

de petróleo e gás é escasso, e quando se trata de previsão de sua vida útil os estudos ainda 

são inexistentes. Neste sentido, falta na literatura dados e modelos que tratem de ensaios de 

envelhecimento de longa duração e/ou sua avaliação em condições similares àquelas 

encontradas nos DF do pré-sal. Neste contexto, este projeto visa avaliar o comportamento de 

PVDFs e de compósitos a base de PVDF, envelhecidos por até 24 meses, tanto na forma de 

tubos sob scCO2, como corpos de prova trincados sob meios agressivos (a serem definidos) e 

temperaturas elevadas (ESC). 

 

5 – JUSTIFICATIVA 
 

Conforme descrito anteriormente, para o PVDF não existem modelos para análise de 

degradação e nem limites para as propriedades desses materiais em uso que determinem um 

critério de aceitação para determinação do grau de degradação. De forma similar, o 

conhecimento do comportamento dos compósitos em tela para fins de DF é ainda muito 

limitado até porque são materiais novos, ainda com pouca aplicação nos DF e sem avaliação 

de longa duração, pouco se podendo informar sobre eles. 

Por não apresentar mecanismo de falha conhecido para aplicação em barreira de 

pressão de dutos flexíveis, não estão disponíveis metodologias consolidadas para avaliar o 

dano acumulado por aplicação pretérita e, assim, estimar a vida útil do PVDF em função das 

condições de operação futuras do duto – os compósitos estão numa situação similar. O que 
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se sabe sobre o PVDF em DF é a ocorrência de trincas esparsas ao longo do comprimento da 

barreira e uma destas trincas propaga a leva a falha da barreira. Este tipo de fragilização nos 

remete a combinação dos efeitos químicos, térmicos e mecânicos. Sobre os PVDFs e sua 

aplicação na barreira sabemos que: 

- Ensaios de dilatometria dos dois materiais mostrados na Figura 7 mostram que após a 

expansão com o aquecimento, há um processo de recuperação dos materiais durante a parte 

de estabilização da temperatura, um processo não esperado em materiais. Quando do 

resfriamento, o material contrai além das suas dimensões originais, o que também não seria 

esperado. Este comportamento foi observado nos ensaios em tubos realizados em outro 

projeto, como mostra a Figura 8. Quando o tubo quer contrair e a contração é impedida por 

estar aprisionado nas extremidades (operação típica dos raisers), tensões trativas 

longitudinais podem ser geradas, facilitando a nucleação de trincas em concentradores de 

tensão ou em pontos de fragilidade do material (PVDF) originados pela operação, além de 

contribuir para a propagação de trincas pré-existente (no caso de múltiplas trincas, a 

propagação de uma delas é um fenômeno estatístico, tal como fadiga). 
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Figure 7 – Curvas de dilatometria do PVDFs (LPCM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Contração observada em ensaios de tubos (LPCM) 
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- Ensaios de relaxação de tensão (Stress Relaxation , SR) feitos no LPCM, que tem similaridade 

a operação de raisers (deformação constante com a temperatura), mostrados na Figura 9, 

indicam que o fenômeno de contração dos materiais é muito forte e, para altas temperatura 

e pequenas deformações, há inversão da curva de relaxação de tensão, como pode ser 

observado para 3.5% de deformação a 120 °C., um fenômeno inusitado. 

 

Figura 9 – Curvas de relaxação de tensão de um tipo de PVDF. 

 

- Os fenômenos acima são comportamentos intrínsecos dos dois PVDFs. Quando estes 

materiais passam a atuar como elemento do componente do raisers flexíveis (barreira de 

pressão), outros fenômenos (variáveis) precisão ser introduzidos no cenário (equação). Alguns 

casos típicos são: 

- A barreira de pressão (pressure sheath) é fabricada com polímeros (API 17 J), no caso PVDF, 

e atua como elemento de estanqueidade entre o “bore” e o anular. O polímero sofre ataque 

químico, térmico e mecânico. Do ponto de vista químico, a presença de CO2 em estado 

supercrítico pode ser extremamente danosa ao PVDF, que permeará pela barreira e altera 

suas propriedades. O esboço deste processo está mostrado na Figura 10. 
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Figura 10 – Condição de fabricação e operacional do PVDF na barreira de pressão. 

 

- A combinação de temperatura e de tensão, ao longo do tempo de operação, pressiona a 

barreira contra a armadura de pressão (pressure armor), possibilitando a fluência (creep) do 

PVDF para os “gaps” já existente, causando descontinuidade geométricas e, assim, pontos de 

concentração de tensão. Aqui pode-se esperar a contribuição química que, se alterar as 

propriedades locais do material, atuaria como local preferencial para nucleação de trincas, as 

quais cresceriam por crescimento subcrítico de trinca, seja por “environmental stress 

cracking” (ESC), fadiga ou combinação dos dois mecanismos. A Figura 10 esboço o local onde 

ocorreria esta situação. 

- Durante a fabricação do raiser flexível há o processo de extrusão da camada polimérica sobre 

a carcaça interna (“internal carcass”), mostrado na Figura 10. O processamento do PVDF é de 

suma importância porque ele pode causar a entrada do polímero para dentro do “gap” desta 

camada (“polymer ingress”) de forma indevida, com protuberância exagerada de “cusp” and 

“nubs”, os quais resultariam em concentradores de tensão e, assim, locais preferencias para 

nucleação e propagação de trincas. Similarmente, a ação do meio químico, térmico e 

mecânico são fatores que podem atuar na fragilização local do PVDF na barreira de pressão. 

Concentração de tensão

(a intensidade é dependente da extrusão)

CO2 permeação & Fluência para o “gap”

(possível local de nucleação de defeito)
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O presente estudo do envelhecimento dos PVDFs e dos compósitos, tanto promovido 

pelo scCO2 quanto pelo uso de produtos químicos com funções específicas no reservatório, 

visa avaliar as possíveis condições de fragilização reportadas acima. Os ganhos esperados são: 

- Usar a geometria de tubos para avaliar os efeitos de scCO2 que combinados com 

pressão e temperatura, durante diferentes períodos de teste, podem gerar danos ao material 

e a fluência para dentro do gap da armadura de pressão (o item método de teste mostra a 

metodologia a ser usada).  

- Na forma de tubos, gerar dados sobre o envelhecimento dos PVDFs e dos compósitos 

sob scCO2, temperatura e pressão, incluindo a observação por tomografia 3D; 

- Na geometria de placas, gerar dados de crescimento de trinca assistido pelo meio (ESC), 

tanto a carga constante como a deformação constante (cada tipo ensaios tem suas 

características próprias que serão apresentadas no item de metodologia).  

Na forma de placas, gerar dados sobre o envelhecimento dos PVDFs e dos compósitos, 

o crescimento de trinca será acompanhado de forma não destrutiva por ensaios de tomografia 

3D; 

- Avaliar as duas metodologias de ensaios para a avaliação das propriedades de materiais 

da barreira de pressão, presentes e futuros;  

- Avaliar a aplicabilidade de critério de falha para os PVDF e compósitos empregado em 

barreiras de pressão; 

- Subsidiar análises de extensão de vida útil e reutilização de equipamentos submarinos 

na Companhia; 

Através desse estudo, espera-se entender os mecanismos que levam a falha do PVDF na 

barreira de pressão, aumentando a confiabilidade operacional e refletindo na redução de 

custos de manutenção e compra de novas linhas flexíveis. Enfatize-se, falhas de PVDF, como 

material da barreira de pressão, já ocorreram, são esporádicas, mas as causas não foram 

identificadas. Não obstante este relato, os custo de uma falha repentina são exorbitantes 

envolvendo: danos ao ambiente, lucro cessante, parada de operação, nova linha e sua 

instalação. 
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6 - MÉTODO DE EXECUÇÃO 

Projeto de cunho eminentemente experimental, mas terá modelagem numérica 

também sendo executada. A proposta de trabalho está dividida em duas rotas, estas baseadas 

nas geometrias a serem usadas e no método de avaliação proposto (Teste), de acordo com os 

objetivos do projeto, conforme descrito na Figura 11. 

 

Figura 11 – Metodologia de teste proposto.  
* Caso tubos de compósitos não sejam fornecidos pelos fabricantes, tubos de PVDF 
serão testados com a abertura de entalhe circunferencial interna, simulando um defeito. 

 

1 - Rota I – Exposição dos tubos de PVDFs e dos tubos compósitos ao scCO2 

Nesta rota do projeto, estão previstas as seguintes etapas: 

1.1 - Materiais: 

Os PVDF e os compósitos serão testados na forma de tubos com 1,2 m de comprimento. 

O PVDF KYNAR e o PVDF SOLEF serão testados com os diâmetros de 3 e de 4 polegadas, 

respectivamente. Os tubos dos dois PVDF já se encontram no LPCM. O diâmetro dos tubos 

dos materiais compósitos terá que estar compreendido entre 3 e 4 polegadas, e sua 

aquisição/recebimento necessitará do contato, apoio e, possivelmente, recursos provenientes 

Teste

Material

Geometria

Dutos Flexíveis 
(DF)

Barreira de 
Pressão

TUBO

(ROTA 1)

PVDF

Envelhecimento 
com scCO2

COMPÓSITO*

Envelhecimento 
com scCO2

PLACA

(ROTA 2)

PVDF

ESC

COMPÓSITO

ESC
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da Shell (reunião com os fabricantes já foram agendadas para fevereiro/22 para tratar do 

fornecimento dos materiais na forma de tubos e placas. Caso o fornecimento de tubos não 

seja possível, tubos de PVDF com entalhe no diâmetro interno substituirão os ensaios dos 

tubos compósitos). 

1.2 - Adequação do Sistema de Calhas para ScCO2 

O LPCM possui 8 sistemas de pressurização de tubos para a pressão máxima de 1500 psi 

(103 bar) e 150 ºC. O sistema foi projetado para trabalha com meio de petróleo e sua 

construção foi em aço carbono. Basicamente, o sistema possui calhas para suportar a pressão 

interna, 2 cabeças de vedação por sistema, vedação por o´ring, e aquecimento por elemento 

resistivo interno, conforme mostrado abaixo. Para trabalhar com scCO2 será necessário a 

adequação dos sistemas através da fabricação para as partes em contato com o fluido, isto é, 

de 16 cabeças de vedação em aço inox 316L, elementos resistivos também em inox 316L, e 

o´ring de FFKM. Também será necessária a aquisição de um sistema de pressurização de gás 

CO2, manômetros, PT100, válvulas e outros acessórios pertinentes ao sistema. 

Para os tubos compósitos, adequações outras além das especificadas acima talvez se 

façam necessárias em decorrência das dimensões dos tubos a serem usados e da maior rigidez 

do material. Isto é, tolerâncias dimensionais precisam estar bem ajustadas para evitar 

vazamento pelas cabeças de vedação ou deformações excessivas no corpo do tubo. 

O grande volume de CO2 a ser empregado nos testes traz a questão da segurança 

operacional como uma preocupação dos testes. Para tal, os ensaios irão ser feitos em capelas. 

O comprimento dos tubos deve ser reduzido para diminuir o volume de CO2 aplicado. 

Espaçadores podem ser usados para simular os gaps da armadura de pressão (aqui se estaria 

gerando defeitos por fluência). O sistema de calhas e a proposta de simuladores de defeitos 

(espaçadores) estão mostrados na Figura 12. 
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Figura 12 – Sistema de calhas e simulação de geração de defeitos com espaçadores. 

 

1.3 - Caracterização e determinação das propriedades mecânicas dos materiais 

Os dois grades de PVDFs e os dos dois grades de compósitos serão caracterizados na 

condição como-recebido por ensaios de tração (ou flexão), densidade de Arquimedes, 

mecânica da fratura, Espectroscopia de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), Análise 

termogravimétrica (TGA), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e tomografia 3D. 

As propriedades mecânicas (tração ou flexão) serão determinadas a partir da usinagem 

dos corpos de prova dos próprios dutos. Os ensaios serão realizados nas temperaturas de -50 

ºC, -20 ºC, 4ºC, 23 ºC (temperatura ambiente) e 120 ºC, sendo esta última a temperatura de 

teste dos tubos nas calhas. 

 

espaçador
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1.4- Envelhecimento dos dutos 

Para o envelhecimento dos materiais na forma de tubos será utilizado CO2 comercial 

em estado supercrítico ou mistura de água supersaturada com CO2 em estado supercrítico (a 

definir). A seleção do meio se dará frente à condutividade térmica do próprio meio - scCO2 é 

obtido quanto a temperatura está acima de 31,1 ºC (304,13 K) e a pressão acima de 73,8 bar 

(1017 psi). 

Os tubos serão dispostos em dispositivo (calha metálica) que permite que o meio seja 

alojado no bore. A pressão nas calhas será de 100 bar, enquanto a temperatura de 

envelhecimento será 93°C e 120°C, durante os períodos de 2, 6 e 24 meses. O quadro de teste 

está apresentado abaixo. 

 

 

 

1.5 - Avaliação dos dutos envelhecidos (comparativo com o respectivo virgem)  

A partir dos tubos envelhecidos em cada uma das condições reportadas acima (item 

1.4), corpos de prova serão usinados e as mesmas técnicas de caracterização constantes no 

item 1.3 serão empregadas.  

 

2 - Rota II – Avaliação da susceptibilidade dos 4 materiais ao ESC 

O trincamento assistido pelo meio (ESC) é o fenômeno que ocorre quando o material 

possui um defeito ou um local de alta fragilidade que quando em contato com um fluido e sob 

tensão trativa permite a nucleação e/ou o crescimento de trinca através da redução da 

tenacidade local à fratura (frente da trinca) deste material, até o momento que a trinca 

propaga instavelmente. Os métodos de avaliação de ESC normalizados estão apresentados na 

Figura 13. Nota-se que os métodos de avaliação de ESC podem se dar através de três princípios 

básicos, apresentados na Figura 14, quais sejam: deformação constante, carga constante e 

taxa de deformação constate. A seleção do método deve levar em conta a situação de 

operação do componente, que na presente aplicação ocorre sob as três formas de teste 

Calha Material Temp. [C] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Calha 1 KYNAR 93

Calha 2 KYNAR 120

Calha 3 SOLEF 93

Calha 4 SOLEF 120

Calha 5 CF Evolite 93

Calha 6 CF Evolite 120

Calha 7 CF Barrflex 93

Calha 8 CF Barrflex 120
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descritas, sendo o método de carga constate o mais severo e, possivelmente, o mais 

representativo. O esquema para testes trativos a carga constante está representado na Figura 

14, não há previsão de ensaios de flexão para esta modalidade. Para o métodos ISO de 

deformação constante há previsão de flexão, mas em CP sem trinca – o uso de pré-trinca é 

recomendado.  

 

 

Figura 13 – Métodos de teste padronizados para testes de ESC. 

 

ISO 16770  – Plastics - Determination of environmental stress cracking (ESC) of 

polyethylene -- Full-notch creep test (FNCT)

ISO 22088-2 – Plastics - Determination of resistance to enviromental stress cracking

Part 2: Constant tensile load method

ISO 22088-3 – Plastics – Determination of Resistance to environmental stress cracking 

Part 3: Bent Strip method.

ISO 22088-4 – Plastics – Determination of Resistance to environmental stress cracking 

Part 4: Ball or pin impression method.

ISO 22088-5 – Plastics – Determination of Resistance to environmental stress cracking 

Part 5: Constant tensile deformation method.

ISO 22088-6 – Plastics – Determination of Resistance to environmental stress cracking 

Part 6: Slow Strain Rate method

ASTM D1693 – Standard Method for Enviromental Stress Cracking of Ethylene Plastics

ASTM D2561 – Environmental Stress-Crack Resistance of Blow-Molded Polyethylene 

Containers

ASTM D5397 – Standard Test Method for Evaluation of Stress Crack Resistance of 

Polyolefin Geomembranes Using Notched Constant Tensile Load Test

ASTM F1473 – Standard Test Method for Notch Tensile Test to Measure the Resistance 

to Slow Crack Growth of Polyethylene Pipes and Resins
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Figura 14 – Tipo de teste para normalização e o esboço dos ensaios a carga constate. 

 

No presente projeto, testes a carga constante e a deformação constate serão realizados, 

cada um com sua limitação – equipamentos serão projetados e construídos nos dois casos. 

Nesta rota do projeto, estão previstas as seguintes etapas: 

 

2.1 - Materiais: 

- Os materiais a serem testados serão os PVDF (KYNAR e SOLEF) e compósitos (CF Evolite 

e CF Barrflex) já reportados acima. A geometria ideal para estes testes seria na forma de placas 

ou tarugos, permitindo usinar corpos de prova normalizados. Estas geometrias, placas e/ou 

• Testes a deformação constante: ASTM D1693, ISO 22088-3, 4 e 5

– Características: permite uso de vaso hermético e, assim, aplicação de deformação 

trativa constante (ou flexão), alta pressão e temperatura, e meio agressivo (líquido, 

gás ou mistura). 

• Testes a carga constante: ISO 16770 , ISO 22088-2, ASTM D5397, ASTM 

F1473

– Características (custo viável): vaso aberto, aplicação de carga trativa constante, 

pressão atm, temperatura depende do meio, meio agressivo (líquido). Não há previsão 

nas normas para testes em flexão.

• Slow strain rate (constant) test: ISO 22088-6. 

– Características: custo inviável para grande volume de teste, vaso aberto, aplicação de 

taxa de deformação trativa constante, pressão atm, temperatura depende do meio, 

meio agressivo (líquido). Não há previsão na normas para testes em flexão. Não há 

previsão na norma para teste em flexão
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tarugos, são possíveis de serem obtidas para os PVDFs com relativa facilidade, mantendo as 

propriedades obtidas na forma de tubo; contudo, para os materiais compósitos, deve-se 

assegurar o transporte das propriedades dos tubos para as placas, a ser verificado com os 

fabricantes.  Desta forma, se buscará junto aos fabricantes das resinas (PVDF) e dos 

compósitos em geometria que permita a usinagem de corpos de prova que sejam 

normalizados ou o mais próximo possível de uma normalização. A depender da geometria e 

do dimensional do corpo de prova, haverá impacto nos dispositivos de teste. Adicionalmente, 

para os ensaios de ESC, a espessura do corpo de prova de um dado material deve ser igual a 

sua espessura enquanto componente. 

2.2 - Caracterização e determinação das propriedades mecânicas dos materiais 

Os grades dos PVDFs e os dois grades dos materiais compósitos como-recebidos serão 

caracterizados por ensaios de tração e flexão (se necessário for, visto serem os mesmos 

materiais da Rota 1) e mecânica da fratura a temperatura ambiente, além de MEV e 

tomografia. 

2.3 - Envelhecimento e Determinação do ESC 

O envelhecimento do PVDF será feito em um único meio químico, a ser definido, a 

temperatura máxima de 140 ºC e pressão de máxima de 300 bar para os testes a deformação 

constante. Para os testes a carga constante, a pressão será atmosférica e temperatura máxima 

limitada pela volatilização do meio líquido de envelhecimento. Corpos de prova trativos serão 

preferencialmente usados para ensaios a carga constante, enquanto nos ensaios a 

deformação constante podem ser usados de flexão. Corpos de prova, com a presença de pré-

trinca (ou entalhe), serão utilizados em três níveis de tensão/deformação, conforme o tipo de 

teste, dentro do regime elástico dos materiais. Os ensaios de carga constante em polímeros 

requere cargas da ordem de 500 N (escoamento em 45 MPa), enquanto ensaios em 

compósitos requerem cargas da ordem de 25000 N (fratura entre 600 e 900 MPa, dados do 

fornecedor); consequentemente, demandam equipamentos com capacidade de carga 

diferentes. Não obstante, será tentando um projeto para acomodar as duas condições no 

mesmo equipamento, mas sem garantia neste momento. 

Para os ensaios a carga constate, a tempo de fratura será o parâmetro a ser medido. 

Para os ensaios a deformação constante, os corpos de prova serão colocados dentro de vasos 
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de pressão por períodos de até 168 h (7 dias), 720 h (30 dias) e 2160 h (90 dias), sendo 

avaliados posteriormente quanto ao crescimento da trinca (fratura criogênica) e ensaiados de 

resistência mecânica residual. Os ensaios serão conduzidos a temperatura ambiente. 

Paralelamente, corpos de prova envelhecidos, nos dois tipos de teste, serão enviados à UFMG 

para ensaios e tomografia 3D, quando será avaliados o crescimento da trinca. Ensaios 

mecânicos in situ também serão realizados no tomógrafo permitindo acompanhar o processo 

evolutivo da fratura em suas regiões e os micromecanismos envolvidos. 

Dispositivos especiais serão projetados para impor tensão/deformação constante nos 

corpos de prova na UFRJ, e os de tomografia na UFMG. O quadro de teste está apresentado 

abaixo. 

 

 

 

Abaixo segue o descritivo das atividades reportadas na metodologia acima: 

 

Atividade 1 - Pagamento da 1 parcela e Kick-off Meeting 

Paga a 1ª parcela, implementar os docentes e técnicos da UFRJ no projeto (registro na 

Fundação COPPETEC), agendar uma reunião entre o LPCM/COPPE e a Shell para registar o dia 1 

do projeto e pequenos ajustes que se façam necessários. Duração: mês 0 ao mês 2. 

 

Atividade 2 - Contratação da Equipe 

Será feita seleção para a contratação dos pós-docs, um para atividades experimentais e outro 

para modelagem numérica, ambos com formação na área de ciências exatas ou da natureza. 

Um técnico (CLT) será contrato para lidar com o dia a dia das atividades dos ensaios 

(preparação das amostras, colocação para funcionamento, verificação diárias das condições de 

teste). Duração: mês 0 ao mês 3. 

 

Atividade 3 - Cotação, aquisição e recebimento dos materiais para testes, tubos e placas de 

PVDF e compósitos (importado) 

 

Os tubos dos dois tipos de PVDFs e as placas de SOLEF 60512 já estão no LPCM. As 

placas de KYNAR M800 e os dois tipos de compósitos (tubos e placas) terão as 

negociações iniciadas com os fornecedores em janeiro de 2021, visando adiantar as 

VASO Material Temp. [C] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Vaso 1 KYNAR 120 M0 M0 DA AT MA DA AT MA DA AT AT AT MA DA DA DA

Vaso 2 SOLEF 120 M0 M0 DA AT MA DA AT MA DA AT AT AT MA DA DA DA

Vaso 1 CF Evolite 120 M0 M0 DA AT MA DA AT MA DA AT AT AT MAMAMAMAMAMAMA DA DA

Vaso 2 CF Barrflex 120 M0 M0 DA AT MA DA AT MA DA AT AT AT MAMAMAMAMAMAMA DA DA

M0 Caracterização mecânica dos materiais no estado como recebido. Ensaios de trinca ou entalhe. (Mechanical Characterization of As Received Materials)

AT Ensaios de envelhecimento, com defeitos, pressão, temperatura e 3 tensões e deformações. 2 CPs por condição (Aging test)

MA Caracterização mecânica dos materiais envelhecidos (Mechanical Characterizaion of Aged Materials), DSC, TGA, MEV e tomografia.

DA Análise de Dados (Data Analysis, with MEV)
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negociações de matérias controlado para a fase de contratação e, também, de ajustes 

do sistema de calhas. A questão dimensional dos tubos é crítica porque peças dos 

sistemas serão fabricadas a partir deste dimensional informado. A fabricação de tubos 

e placas compósitas e o recebimento é estimado em até 9 meses. Duração: mês 0 ao 

mês 9. 

 

Atividade 4 - Seleção de alunos 

 

Processo de seleção de alunos da engenharia para as bolsas de IC, MSC e DSC. Duração: mês 0 

ao mês 3. 

 

Atividade 5 - Revisão Bibliográfica 

 

Essa atividade é realizada por todos os membros da equipe durante todo o projeto. 

Duração: mês 2 ao mês 47. 

 

Atividade 6 - Seleção de alunos 

 

Processo de seleção de alunos da engenharia para as bolsas de IC e MSC, visando a segunda 

metade do projeto. Duração: mês 22 ao mês 26. 

 

Atividade 7 – Projeto e fabricação de dispositivos, visando adequação de equipamentos. 

 

A equipe de pesquisadores irá projetar os dispositivos de testes e as adequações de 

equipamentos de teste. Duração: mês 0 ao mês 12. Esta atividade depende em parte da 

Atividade 3. Duração: mês 0 ao mês 12. 

 

Atividade 8 - Aquisição de produtos químicos 

 

Os meios químicos para a Rota 2 e a definição das condições da Rota 1, ambas condições 

definidas na Kick off meeting, terão suas aquisições implementadas ao logo de cada período de 

teste de cada Rota. Duração: mês 0 ao mês 40. 

 

Atividade 9 - Adequação do espaço físico do laboratório (incluindo capelas para CO2) 

 

A equipe de pesquisadores fará a especificação e o acompanhamento das adequações de 

espaços físicos necessários ao desenvolvimento dos projetos. Duração: mês 0 ao mês 10. 

 

Atividade 10 - Cotação, aquisição e recebimento acessórios para os testes (o´ring, válvulas, 

PT100, anilhas, cabos, disjuntores e etc). 
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Esta atividade visa suprir peças/partes/acessórios para os testes assim como para reposição 

durante o projeto.  Duração: mês 0 ao mês 40. 

 

Atividade 11 - Usinagem dos corpos de prova (análise numérica pode ser necessária) 

 

Tubos e placas necessitam ser usinadas para a retirada dos corpos de prova para ensaios 

mecânicos, térmicos e tomográficos. Esta atividade se dá ao longo do projeto. Duração: mês 0 

ao mês 44. 

 

Atividade 12 - Montagem/Desmontagem dos tubos nas calhas 

 

As calhas de teste do sistema de scCO2, cada uma pesando 250 kg, necessitam ser 

desmontadas, tubos retirados, limpas, tubos recolocados, montadas e testadas 

hidrostaticamente para então entraram em operação. Duração: mês 5 ao mês 44. 

 

Atividade 13 - Ensaios de envelhecimento dos tubos em scCO2 (ensaios nas calhas, large 

scale) 

 

Esta atividade está diretamente relacionada com a atividade 12. Após os testes de 

estanqueidade (hidrostático) as calhas serão testadas por períodos de 3, 9 e 24 meses. 

Duração: mês 6 ao mês 44. 

 

Atividade 14 - Ensaios de envelhecimento e ESC em meios agressivos (ensaios nos vasos, 

small scale) 

 

Seguindo as Atividades 1 e 7, os materiais serão ensaios por 7, 30 e 90 dias para verificar a 

susceptibilidade ao ESC. Estes períodos podem ser redefinidos em função dos resultados. 

Duração: mês 7 ao mês 42. 

 

Atividade 15 - Caracterização mecânica 

 

Todos os materiais (na forma de tubos e placas) serão caracterizados por ensaios monotônicos 

de tração e de mecânica da fratura, em diferentes temperaturas (-50° C a 120 °C). Corpos de 

prova em estados intermediários de deformação serão enviados para análise tomográfica. 

Duração: mês 5 ao mês 46. 

 

Atividade 16 - Caracterização estrutural e tomográfica 

 

Todos os materiais (na forma de tubos e placas), antes a após os ensaios, serão caracterizados 

por MEV e tomografia. Ensaios tomográficos nos quatro materiais e em ambas as formas 

geométricas serão ensaiados no tomógrafo in situ. Duração: mês 5 ao mês 46. 

 



PTR - PARTE A 
Versão 2 – 15/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO ANP Nº 50/2015 
REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 3/2015                                                                                                           27 / 31 

Atividade 17 - Análise de dados e publicações técnico-científicas (artigos) 

 

Os resultados de todos os testes/caracterizações geram dados que requerem análises e 

correlações para o entendimento dos fenômenos observados, os quais farão parte dos 

relatórios e das publicações. Duração: mês 4 ao mês 48. 

 

Atividade 18 - Relatório (06 meses) 

 

Serão emitidos relatórios parciais a cada 6 meses de projeto para avaliação dos avanços, 

problemas encontrados e próximos passos.  

 

Atividade 19 - Relatório (12 meses) 

 

Serão emitidos relatórios parciais a cada 6 meses de projeto para avaliação dos avanços, 

problemas encontrados e próximos passos.  

 

Atividade 20 - Relatório (18 meses) 

 

Serão emitidos relatórios parciais a cada 6 meses de projeto para avaliação dos avanços, 

problemas encontrados e próximos passos.  

 

Atividade 21 - Relatório (24 meses) 

 

Serão emitidos relatórios parciais a cada 6 meses de projeto para avaliação dos avanços, 

problemas encontrados e próximos passos.  

 

Atividade 22 - Relatório (30 meses) 

 

Serão emitidos relatórios parciais a cada 6 meses de projeto para avaliação dos avanços, 

problemas encontrados e próximos passos.  

 

Atividade 23 - Relatório (36 meses) 

 

Serão emitidos relatórios parciais a cada 6 meses de projeto para avaliação dos avanços, 

problemas encontrados e próximos passos.  

 

Atividade 24 - Relatório (42 meses) 

 

Serão emitidos relatórios parciais a cada 6 meses de projeto para avaliação dos avanços, 

problemas encontrados e próximos passos.  
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Atividade 25 - Relatório Final (48 meses) 

 

Um relatório final contemplando o projeto como um todo e mais os itens necessários 

para prestação de contas ANP será emitido ao final do projeto. 

 

Cronograma das Atividades 

 

 

 

 

 

Entregáveis  

Os relatórios parciais entregues a cada 6 meses conterão os resultados obtidos dentro do 

período de acordo com a previsão na Tabela abaixo. 

 

Período de meses 

(Relatórios) 

Entregáveis 

ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE

MÊS DE 

INÍCIO

MÊS DE 

ENCERRAMENTO

ATIV. 1 Pagamento da 1 parcela e Kick-off Meeting 0 2

ATIV. 2 Contratação da Equipe 0 3

ATIV. 3

Cotação, aquisição e recebimento dos materiais para testes, tubos e placas de 

PVDF e compósitos (importado) 0 9

ATIV. 4 Seleção de alunos 0 3

ATIV. 5 Revisão Bibliográfica 2 47

ATIV. 6 Seleção de alunos 22 26

ATIV. 7 Projeto e fabricação de dispositivos, visando adequação de equipamentos. 0 12

ATIV. 8 Aquisição de produtos químicos 0 40

ATIV. 9 Adequação do espaço físico do laboratório (incluindo capelas para CO2) 0 10

ATIV. 10

Cotação, aquisição e recebimento acessórios para os testes (o´ring, válvulas, 

PT100, anilhas, cabos, disjuntores e etc) 0 40

ATIV. 11 Usinagem dos corpos de prova (análise númerica pode ser necessária) 0 44

ATIV. 12 Montagem/Desmontagem dos tubos nas calhas 5 44

ATIV. 13

Ensaios de envelhecimento dos tubos em scCO2 (ensaios nas calhas, large 

scale) 6 44

ATIV. 14

Ensaios de envelhecimento e ESC em meios agressivos (ensaios nos vasos, 

small scale) 7 42

ATIV. 15 Caracterização mecânica 5 46

ATIV. 16 Caracterização estrutural e tomográfica 5 46

ATIV. 17 Análise de dados e publicações técnico-científicas (artigos) 4 48

ATIV. 18 Relatório 1 (06 meses) 0 6

ATIV. 19 Relatório 2 (12 meses) 7 12

ATIV. 20 Relatório 3 (18 meses) 13 18

ATIV. 21 Relatório 4 (24 meses) 19 24

ATIV. 22 Relatório 5 (30 meses) 25 30

ATIV. 23 Relatório 6 (36 meses) 31 36

ATIV. 24 Relatório 7 (42 meses) 37 42

ATIV. 25 Relatório 8 - Final (48 meses) 43 48
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Relatório 1 

(0 a 6 meses) 

- Resumo da Kick off meeting 
- Contratação da equipe 
- Seleção de alunos 
- Revisão bibliográfica (parcial #1) 
- Projeto e contratação dos dispositivos de teste (parcial) 
- Montagem das calhas de tubos de PVDF (parcial) 
- Aquisição de acessórios (parcial) 

Relatório 2 

(7 a 12 meses) 

- Revisão bibliográfica (parcial #2) 
- Recebimentos dos tubos e placas dos compósitos 
- Instalação dos tubos (PVDF e compósitos) nas calhas e 
envelhecimento scCO2 
- Fabricação dos dispositivos de teste 
- Adequação de espaço físico 
- Usinagem dos corpos de prova 
- Caracterização mecânica nos materiais como recebidos 
(parcial) 
- Ensaio de ESC (parcial) 
- Análise de dados 

Relatório 3 

(13 a 18 meses) 

- Revisão bibliográfica (parcial #3) 
- Instalação dos tubos (PVDF e compósitos) nas calhas e 
envelhecimento scCO2 
- Usinagem dos corpos de prova 
- Ensaio de ESC (parcial) 
- Caracterização mecânica e por tomografia 
- Análise de dados e publicação de artigo 

Relatório 4 

(19 a 24 meses) 

- Revisão bibliográfica (parcial #4) 
- Instalação dos tubos (PVDF e compósitos) nas calhas e 
envelhecimento scCO2 
- Usinagem dos corpos de prova 
- Ensaio de ESC (parcial) 
- Caracterização mecânica e por tomografia 
- Análise de dados e publicação de artigo 

Relatório 5 

(25 a 30 meses) 

- Revisão bibliográfica (parcial #5) 
- Envelhecimento scCO2 tubos (PVDF e compósitos)  
- Usinagem dos corpos de prova 
- Ensaio de ESC (parcial) 
- Caracterização mecânica e por tomografia 
- Análise de dados e publicação de artigo 

Relatório 6 

(31 a 36 meses) 

- Revisão bibliográfica (parcial #6) 
- Envelhecimento scCO2 tubos (PVDF e compósitos) 
- Usinagem dos corpos de prova 
- Ensaio de ESC (parcial) 
- Caracterização mecânica e por tomografia 
- Análise de dados e publicação de artigo 
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Relatório 7 

(37 a 42 meses) 

- Revisão bibliográfica (parcial #6) 
- Envelhecimento scCO2 tubos (PVDF e compósitos) 
- Usinagem dos corpos de prova 
- Caracterização mecânica e por tomografia 
- Análise de dados 

Relatório 8 – Final 

(43 a 48 meses) 

- Compilação dos dados, análises e conclusões do projeto 
- Publicação em artigo 
- Apresentação à Shell 

 

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS/ESPECÍFICAS 

Os resultados do projeto servirão de subsídios às avaliações de segurança de processo, 

integridade e confiabilidade dos dutos flexíveis, antigos e novos. Metodologia de teste para 

previsão de vida útil de PVDF e de compósitos serão avaliadas. A vida útil de sistemas de 

produção através da determinação de envelope de falha e previsão de vida útil de PVDFs e de 

compósitos seria uma contribuição a indústria e a literatura acadêmica. 

Por se tratar de projeto de P&D, a divulgação dos dados e dos respectivos 

conhecimentos são parte inerentes do projeto. 

O cronograma pode sofrer variações por parte dos fornecedores de compósitos e de 

fabricação nacional de dispositivos. 

O plano de risco de cada laboratório foi orçado como serviço de terceiros. O resultado 

das ações a serem implementadas serão conhecidos somente após análise da empresa. Num 

primeiro momento, foi estimado o valor dos sinalizadores como material de consumo. Caso 

outras ações se façam necessárias, será reportado à Shell futuramente para deliberação. 
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