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 Cada vez mais, o setor industrial busca procedimentos de manutenção com maior 

agilidade, eficiência e, preferencialmente, sem a parada da produção, a fim de reduzir os custos 

de operação.  

Em ambiente offshore, estruturas metálicas sofrem corrosão e devem ser reparadas. Uma 

forma de realizar a manutenção dessas estruturas é utilizando os materiais compósitos. Material 

compósito é a combinação de dois ou mais materiais quimicamente diferentes, cujas interfaces 

são distintas. A união de suas propriedades e características compõe um material com 

propriedades melhores do que as de cada constituinte separado.  

Na indústria do petróleo, bem como na indústria pesqueira, é necessária uma boa 

resistência à corrosão, além de desempenho estrutural, para que seus processos sejam realizados 

com segurança. Resistência química e mecânica são, portanto, propriedades imprescindíveis, as 

quais estão presentes nos materiais compósitos poliméricos reforçados por fibras. 

Devido à possibilidade de ocorrência de defeitos internos durante a realização do reparo 

em campo, os procedimentos de inspeção são de extrema importância para a garantia de operação 

segura das estruturas reparadas. Os Ensaios Não Destrutivos (END) são técnicas amplamente 

empregadas no setor industrial, contribuindo para a qualidade dos serviços, redução de custos e 

preservação do meio ambiente. Dentre as técnicas existentes, pode-se citar o ultrassom, 

radiografia, termografia e shearografia. 

A técnica shearografia inspeciona as superfícies utilizando a luz laser, e baseia-se no 

processamento de dados de imagens digitais obtidas a partir de técnicas de deslocamento de fase 

e interferometria. A interferência é obtida entre a imagem original da superfície medida com 

outra imagem da mesma superfície, porém lateralmente deslocada. A presença de defeito interno 

no compósito é determinada pela medição do campo de deformações ocorrido na superfície da 

estrutura reparada. Para o processo de inspeção, um carregamento externo é necessário. Podem 

ser aplicados quatro tipos básicos de carregamentos: vibracional, por vácuo, mecânico e térmico. 

 Durante este trabalho, foi desenvolvido um corpo de prova (CP) para teste do sistema de 

shearografia com diferentes tipos de excitação. Este CP consiste em uma chapa de aço carbono 

de (1,00m x 1,20) m2 com 5mm de espessura, revestida por dez camadas de fibra de vidro 

bidirecional e duas camadas de fibra de carbono unidirecional. No CP foram inseridos defeitos 

artificiais similares aos encontrados em campo, como delaminações entre camadas de 

compósitos, descolamentos entre compósito e substrato, e furos e rasgos na chapa metálica. O 

projeto e o posicionamento das camadas e dos defeitos estão mostrados na Figura 1. 



   
 

  

Fig. 1 Posição dos defeitos implantados no CP e layout de camadas (Esquerda)  

e Processo de laminação do corpo de prova. (Direita) 

 

Pela Figura 1, (a) e (b) indicam furos circulares passantes, (c) indica furo quadrado 

passante, (d) e (e) indicam rasgos na chapa. Embalagens plásticas foram utilizadas para simular o 

descolamento entre o substrato e a primeira camada de compósito (f) e uma delaminação entre a 

quinta camada de fibra de vidro e a segunda de fibra de carbono (g). Além disso, uma chapa de 

metal (h), aplicada diretamente no substrato, serve para simular um furo tamponado.  

Para a laminação do corpo de prova foi usada resina epóxi AR-300 com endurecedor  

AH-30 na proporção de 3/1. Após sua cura, o CP foi inspecionado pela técnica shearografia com 

carregamento térmico utilizando uma lâmpada halógena. Foram utilizados termopares para 

realizar o controle da temperatura da chapa e entre camadas. A Figura 2 mostra o sistema de 

inspeção por shearografia e o laser colocados sobre tripés, além do resultado obtido durante a 

inspeção. As setas indicam os defeitos encontrados na inspeção.  

 

  

Fig. 2 Sistema de shearografia posicionado para inspeção (Esquerda)  

e Resultado de inspeção preliminar. (Direita) 

 O trabalho de confecção do CP foi concluído com êxito. Este novo CP será utilizado na 

continuação da pesquisa com shearografia e proporcionará a realização de novas inspeções e 

estudos aprofundados com diferentes técnicas de carregamento, a fim de se determinar a(s) 

melhor(es) maneira(s) de evidenciar cada tipo específico de falha. 

 


