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1. RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma proposta de estudo para a 

realização de um ensaio qualitativo e não destrutivo em tubulações industriais a 

ser realizado em campo, podendo a instalação estar operando. Para tal 

proposta está sendo estudado o método de fotoelasticidade por reflexão. Em 

laboratório um tubo será pressurizado, produzindo tensões e deformações que 

serão avaliadas através das franjas geradas na camada birrefringente 

composta por uma resina epóxi colocada sobre a superfície a ser analisada.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Uma dificuldade encontrada em tubulações industriais, expostas ao meio 

ambiente ou submetidas em sistemas hidráulicos de alta pressão, é 

antecipação ou prevenção de vazamentos em linhas. Tais vazamentos podem 

ser gerados por inúmeros fatores, porém na maioria dos casos, este problema 

se inicia através de concentrações de tensões (trincas internas) que se 

propagam de dentro para fora com o passar do tempo. Falhas de projeto, 

fadiga, fluido corrosivo ou até mesmo durante o processo de fabricação da 

tubulação também podem contribuir negativamente, acarretando grandes 

paralisações, prejuízo financeiro. Dependendo do fluido transportado, podem 

ser produzidos efeitos nocivos ao meio ambiente e às pessoas. Em condições 

adversas, dependendo das dimensões, é necessário mobilizar um enorme 

efetivo e maquinário para o devido reparo.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo fornecer uma metodologia prática para 

realizar a análise das tensões e deformações através da técnica da 

fotoelasticidade por reflexão em campo, de modo a atuar nos pontos mais 

críticos do sistema, prevendo futuros vazamentos e assim gerando uma rotina 



de inspeção, planejamento e preparação para intervenções rotineiras de 

maneira preventiva. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para esta análise, optou-se por usar o método de fotoelasticidade por 

reflexão, utilizando-se de uma camada fina de material fotoelástico, colada à 

superfície do protótipo tornada refletora. O procedimento consiste na mistura 

dos componentes, polimerização parcial da mistura, remoção do material do 

molde e modelagem do mesmo à superfície a ser ensaiada. Após o tempo de 

cura total da camada, há a necessidade de realização de um tratamento 

térmico a 70°C durante um período de 24 horas, para melhorar as propriedades 

óticas. Posteriormente com a camada fotoelástica totalmente finalizada, a 

mesma será colada à superfície a ser analisada tomando os devidos cuidados 

para evitar a criação de bolhas entre elas e após o tempo de secagem da cola 

será realizado o ensaio, por meio de uma fonte de luz através de filtro 

polarizador. Tal luz atravessa a camada birrefringente e é refletida na superfície 

de resina colada no tubo, para um segundo filtro polarizador posicionado no 

ângulo de observação possibilitando a visualização das franjas que permitem a 

análise. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Na atual fase de desenvolvimento, além da revisão bibliográfica, estão 

sendo analisados os processos que estudam tensões através de um 

polariscópio e em paralelo os testes com as resinas que possam produzir uma 

maior reflexão e assim uma maior possibilidade de sucesso no processo 

proposto. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 



Os resultados gerados durante o procedimento elaborado para obtenção 

das franjas relacionadas à tensão e deformação induzida (variação em função 

da pressão no sistema) na tubulação em análise foram mensuradas através 

dos princípios fotoelásticos, sendo posteriormente representados graficamente 

em planilhas e discutidos, possibilitando um desenvolvimento prático da 

fotoelasticidade por reflexão. 
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