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RESUMO
Diante de cenários de faixas de dutos sujeitas à movimentação do solo, o conhecimento do
estado de tensões presentes no duto caracteriza-se como importante requisito, não só
para a avaliação de integridade, como também para um consequente planejamento de
ações preventivas ou corretivas a serem adotadas no âmbito da geotecnia. Esse estado de
tensões presente na seção transversal em análise pode ser descrito como consequência,
principalmente, da combinação dos carregamentos gerados por: (a) pressão interna, de
fácil determinação; (b) cargas axiais e de momentos fletores, originados pela interação
com o solo e objetos de interesse da análise; e (c) tensões residuais. Essas últimas, por
serem desconhecidas a priori e de difícil determinação, acabam por mascarar as
componentes de interesse, principalmente os carregamentos axiais. Nesse contexto,
diferentes procedimentos para a medição do momento fletor atuante na seção transversal
de um duto são propostos e avaliados nesta dissertação, todos utilizando por base a
medição de tensões mecânicas através do método do furo cego, regida pela norma ASTM
E837-13a. Para a avalição desses procedimentos, um dispositivo que simula carregamentos
de flexão em dutos foi desenvolvido e utilizado como padrão de tensões, e um
interferômetro laser de sensibilidade radial foi utilizado como alternativa aos
extensômetros convencionais na medição do campo de deformações ao redor do furo. A
principal vantagem dessa alternativa foi a redução do tempo dos ensaios viabilizando uma
densa coleta de dados. Além do procedimento para a determinação do momento fletor,
uma forma de avaliar em campo a incerteza dessa medição também é apresentada.
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