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RESUMO 
 
Oleodutos e gasodutos constituem uma constante preocupação devido ao 
processo natural de envelhecimento. A inserção de tubos poliméricos 
conhecidos como liners, dentro da linha original se mostra uma excelente 
opção para recuperação interna de longos trechos de linhas. Dentre os 
materiais com bom potencial para essa aplicação encontra-se o poli (fluoreto 
de vinilideno) (PVDF). Entretanto, como o processo de inserção não pode ser 
feito em uma única etapa existe necessidade de soldagem das seções do tubo 
polimérico durante o processo de instalação. O objetivo deste trabalho foi à 
otimização da metodologia da soldagem e caracterização da região soldada do 
PVDF. A primeira etapa consistiu no processamento do polímero via moldagem 
por compressão.  Os corpos de prova obtidos foram então cortados e soldados 
utilizando-se o método de aquecimento por placas, com controle de tempo, 
temperatura e pressão de contato. A última etapa consistiu na observação da 
propriedade mecânica do material soldado utilizando-se  ensaios de tração. A 
caracterização do material foi feita por difração de raios-x ( DRX). 
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INTRODUÇÂO 
 
Os dutos são de grande importância para o setor de transporte das empresas 
de petróleo e gás, sendo que um dos principais problemas ocasionados é o 
processo natural de envelhecimento interno causado pelo contato com os 
diferentes fluidos transportados. Procedimentos de inspeção são empregados 
para avaliar as paredes das linhas, medindo a espessura e detectando a 
presença de defeitos, bem como avaliando o estágio de corrosão interna, 
Quando a ocorrência de defeitos ou estágios avançados de degradação é 
detectada, deve-se proceder com o abandono da linha e/ou sua substituição, 
total ou parcial, ou ainda a um processo de recuperação da linha. 
A recuperação total ou parcial de longos trechos de linhas de transporte pode 
ser feita por liners que são sistemas de reparo que consistem de tubos 
poliméricos introduzidos no tubo hospedeiro evitando contato direto do fluido 
com o tubo metálico, estancando assim o processo de corrosão. A inserção do 
liner é feita em segmentos determinados pelo traçado da linha original sendo 
que os segmentos inseridos são soldados para total recobrimento das paredes 
metálicas. 
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O polímero normalmente empregado na fabricação de liners é o polietileno 
(PE) devido a sua facilidade de processamento, soldagem e a flexibilidade de 
uso, além do baixo custo. Entretanto, algumas limitações são apontadas como 
importantes quando do emprego do PE como a alta permeabilidade à gases e 
voláteis, inchamento quando em contato direto com fluidos apolares (petróleo, 
nafta, entre outros) e baixa resistência mecânica. Esses problemas são 
normalmente contornados com o emprego de tubos de parede espessa, o que 
acaba elevando o custo da fabricação e da instalação, bem como diminuindo 
drasticamente o diâmetro interno da linha. 
O (poli fluoreto de vinilideno) (PVDF) apesar de seu custo elevado comparado 
ao PE, apresenta excelente potencial para esta aplicação devido á sua 
excelente resistência química e mecânica e baixa permeabilidade [1]. 
Entretanto, como o processo de inserção não pode ser feito em uma única 
etapa devido aos desníveis e curvas do traçado da linha original, existe 
necessidade de seccionar o tubo polimérico original, em segmentos que 
possam ser inseridos em trechos da linha. A junção dessas seções é feita pela 
soldagem do liner durante o processo de instalação. Outras formas de junção 
como roscas, por exemplo, não se mostram viáveis tanto do ponto de vista 
econômico, quanto do ponto de vista da estanqueidade da linha. Alem disso, as 
juntas soldados, desde que executadas corretamente são estanques não 
havendo a necessidade de recorrer a nenhum tipo de artifício para prevenir 
vazamentos mesmo sob pressão elevadas [2]. 
Apesar da importância do processo, poucos estudos são encontrados em 
literatura [3] sobre soldagem de materiais poliméricos em geral e, 
particularmente, do PVDF. Assim, o objetivo deste trabalho foi o 
desenvolvimento de uma metodologia de soldagem para o PVDF. A primeira 
etapa do trabalho foi o processamento do polímero, neste caso via moldagem 
por compressão, variando-se os parâmetros para obtenção de amostras com 
propriedades próximas àquelas encontradas nos materiais extrusados (que é o 
processamento empregado na fabricação dos tubos). Em seguida o material foi 
soldado pelo método das placas quentes. A última etapa consistiu na 
caracterização mecânica da solda via ensaios de tração em corpos de prova. A 
caracterização física do material foi feita por difração de raios-X (DRX).  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Este trabalho foi desenvolvido em três etapas. Na primeira etapa foi feita a 
otimização das condições de processamento do PVDF via moldagem por 
compressão em corpos de prova (CP) do tipo I, segundo a norma ASTM D638, 
com três mm de espessura. O processamento foi feito utilizando-se um prensa 
com aquecimento MARCONI modelo MA 098/A, e um molde com dimensões 
de 110 X 70 mm, com 5 cavidades no formato dos CPs. Os grânulos do 
material foram colocados nas cavidades do molde que foi fechado e levado à 
prensa. Os valores iniciais de pressão, temperatura, tempo de residência, 
tempo e temperatura de resfriamento, degasagens e a utilização de tratamento 
térmico pré e pós soldagem foram estabelecidos a partir de um conjunto de 
condições fornecidos pelo fabricante do material. A partir do conjunto de 
condições inicial foram realizadas variações nos parâmetros para otimização 
das propriedades mecânicas em tração, de forma a se obter resultados 
similares àqueles observados para CPs obtidos a partir de tubos extrusados. 
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Após o processamento os CPs foram cortados ao meio utilizando-se disco de 
corte de precisão, e em seguida soldados. A solda foi realizada pelo método de 
aquecimento por placas que consiste no aquecimento das extremidades a 
serem soldadas seguidas da aplicação de uma pressão de contato entre as 
extremidades da amostra. O aparato empregado neste processo pode ser 
observado na Fig. 1. Os parâmetros variados, apresentados na Tab.1, no 
processo de solda foram tempo de contato do ferro de solda, a pressão 
aplicada e a temperatura do aquecimento. 
 

Tab.1 – Parâmetros variados no processo de soldagem. 

Condições 
Pré-

aquecimento  
de 30 min 

Pós-
aquecimento  

de 30 min 

Temperatura do 
ferro de solda ( ºC) 

Tempo de 
permanência 

(min) 

Pressão 
(MPa) 

Resultado  
da Solda 

Satisfatório

1 - - 230 2 3 não 
2 - - 230 2 3,5 não 
3 sim - 230 2 3 não 
4 sim - 230 2 3,5 não 
5 - - 240 5 0,5 sim 
6 sim sim 240 5 0,5 sim 
7 - - 230 5 0,5 sim 

 
Os CPs soldados foram então caracterizados quanto às suas propriedades 
mecânicas por ensaio de tração em uma máquina universal de ensaios 
INSTRON 5567. A cristalinidade do material para as diferentes condições de 
processamento foi analisada por DRX utilizando-se um equipamento XRD-6000 
da SHIMADZU. 
 

 
Fig.1 – Aparato de solda pelo método de aquecimento por placas. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Foi escolhida uma única condição de soldagem para avaliar o desempenho das 
diferentes rotas de processamento e o tratamento térmico pré e pós soldagem. 
As condições do tratamento térmico pré e pós soldagem foram um 
aquecimento a 150ºC por 30 minutos.  
A otimização dos parâmetros de processo a partir do conjunto inicial de 
condições levou a 2 conjuntos de condições que resultaram em propriedades 
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mecânicas em tração consideradas satisfatórias e que estão apresentadas na 
Tab.2. Essa otimização foi feita com base nos valores de tensão limite de 
resistência e a cristalinidade, avaliadas para cada conjunto de condições. 
Foram consideradas satisfatórias àquelas que levaram a comportamento em 
tração similar ao observado para o CPs obtidos a partir do material extrusado.   

 
Tab. 2 – Tabela das condições de processamento por moldagem por 

compressão. 

Condições 
Pré-

aquecimento 
a 150ºC 

Temperatura da 
Prensa (º) 

Pressão 
Aplicada 

(Ton) 

Tempo de 
Residência 

(min) 

Temperatura de 
Resfriamento 

(min) 
Número de 

Degasagens 

1 - 230 6 15 80 3 

2 Sim 220 6 5 80 3 

 
A partir destas duas condições de processamento os CPs obtidos foram 
cortados e soldados. As diferentes condições de processamento a placa foi 
cortada com um disco de precisão na metade do corpo de prova e então foi 
soldado, esta solda pode ser observada na Fig.2, para efeito de comparação foi 
avaliado em apenas uma condição de solda, com a temperatura do ferro de 
solda de 230ºC e uma pressão de 0,5MPa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 – CP soldado. 
 
 
A caracterização do PVDF foi feita através do limite de resistência obtido pelo 
ensaio de tração, conforme observado na Tab.3 do material íntegro e do 
soldado com e sem tratamento térmico. 
 
 
Tab. 3– Limite de Resistência das condições obtidas do processamento com e 

sem tratamento térmico. 

 
Condição 

1 - 
Íntegro 

Condição 1 
Sodado 

Condição 1com 
TT anterior a 

soldagem 
Condição 2 

- Íntegro 
Condição 

2 
Soldado 

Condição 2 com 
TT anterior a 

soldagem 

Condição 2 
com TT pós 
soldagem 

Média 36,98 26,78 30,22 40,25 26,0 28,2 31,4 

Desvio 
Padrão 0,83 1,45 0,50 0,78 4,7 1,6 0,9 
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Pode-se observar pelos difratogramas apresentados na Fig.3 que a 
cristalinidade da condição 1 e da condição 2 do material íntegro e com a solda  
não tiveram uma variação sensível.  
 

 

 
Fig. 3 – Difractograma (A) Condição 1 Soldado e  condição 2 Soldado, (B) 

Condição 1 e Condição 2. 
 
Um fator importante observado nos difractogramas foram as fases presentes 
no PVDF como a nucleação da fase α e γ, como pode-se ser observado na 
Tab.3. 
 
 

Tab. 3 – Fases presentes na condição 1 íntegro e soldado e na condição 2 
íntegro e soldado. 

Condições 

1 - Íntegro 2 - Íntegro 1 - Soldado 2- Soldado 

2θ Possível 
fase 2θ Possível 

fase 2θ Possível 
fase 2θ Possível 

fase 
17,4 α 17,7 α 17,7 α 17,7 α 
18,1 α 18,3 α 18,3 α 18,3 α 
20 α 20 α 19,9 α 19,9 α 

26,5 α 26,5 α 26,6 α 26,6 α 
38,6 γ 49 γ 38,5 γ 38,5 γ 

 

(A)

(B)
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CONCLUSÕES 
 
 No trabalho foram avaliadas as diferentes condições de processamento 
do material soldado com e sem tratamento térmico, pelo método de 
aquecimento por placas.  

Foi observado que o material processado na condição 1 apresenta 
melhor característica mecânica quando soldado que a condição 2. Apesar de 
ambas apresentarem rompimento na região da solda e reduzirem sua 
resistência e tenacidade. 

Foram analisados os difractogramas destas condições e a cristalinidade 
e as mudanças de fases não foram muito sensíveis a essas variações nas 
condições de processamento e a região soldada do PVDF. 
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METHODOLOGICAL DEVELOPMENT AND CARACTERIZATION OF 
WELDED JOINTS IN PVDF 

 
ABSTRACT 

 
Pipelines are of great concern in the transport sector of oil and gas industries, 
mainly due to the natural internal aging process caused by contact with the 
different transported fluids. Installation of polymeric pipes called liners is a good 
option for rehabilitation of long segments of deteriorated pipelines. Among the 
potential materials for such application is Poly (vinylidene fluoride) (PVDF). 
Meanwhile the installation process cannot be carried out in one single step and 
the polymeric pipe must be cut in sections that are welded during the installation 
process. In this research welding methodology was studied aiming to optimize 
welding conditions and the mechanical properties of the joined materials. The 
first step was processing the PVDF via compression molding on different 
conditions. Then, the sample was cut and butt-welded. Welding parameters 
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such as, time control, temperature and contact pressure were studied. 
Afterwards, the stress-strain properties of the welded material was evaluated 
and physical characterization was carried by x-ray diffraction (DRX). 
 
 
 
Key-words: polymers, PVDF, welding. 
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