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RESUMO 

O coaportaaento de ua vaso de pressão subsetido a fluência em 

condições industriais de solicitação é analisado por diferentes mo

delos aecânicos levando ea conta os aecanisaos controladores do pro 

cesso de deforaação. Os resultados são discutidos de aodo a caracte 

rizar a possibilidade do eaprego de «ode1ação Mecânica no acoapanha 

aento da evolução dos danos introduzidos no aaterial pela deforaa -

ção por fluência. ( OAA^^J 

ABSTRACT 

A pressure vessel is analized in this paper using different 

Mechanical aodels for the creep phenomenon. The numerical results 

obtained through these aodels enable us to reconaend on the way 

verifications of creep daaage accumulation in structures should 

be aade. (OVM. MAJX ). 



1. Introdução 

Os equipamentos que operam sob elevadas temperaturas têm, mui. 

to freqüentemente, sua vida útil limitada pela ação de mecanismos de 

'luência. A vida nominal adotada no projeto de instalações de gran

de porte para funcionamento contínuo na indústria do petróleo e seus 

derivados é, em regra, de lOO.OOOh. Na indústria de geração de ener 

:̂ ia, o alto custo inicial pode elevar este valor para além de 

200.00Ch. A grande extensão dessas vidas estimula a conveniência de 

se acompanhar a reação estrutural do equipamento ao longo do tempo 

cc serviço. Tal providência permite que sejam introduzidas medidas 

corretivas em tempo oportuno se o dano acumulado por fluência vier 

a ameaçar a integridade da instalação. 0 acompanhamento também é re 

comendado [1,2] no caso freqüente em que se deseja ultrapassar a v.i 

da nominal aproveitando o bom estado aparente do equipamento ou quan 

do suas condições de operação sofrem alterações em relação àquelas 

inicialmente consideradas no projeto. 

A literatura registra inúmeras técnicas para análise dos da

nos acumulados por fluência e que eventualmente permitem a avalia

ção de sua vida residual [3). Elas podem ser baseadas na simples ve 

rificação de alterações dimensionais ou na observação da estrutura 

do material por metalografia ou podem, ainda, envolver ensaios ace

lerados de fluência. Um elemento estrutural tem sua integridadeamea 

cada quando alguma de suas dimensões passa a variar com velocidades 

crescentes, denotando o terceiro estágio de fluência. A eficiência 

da metalografia e dos ensaios acelerados de fluência na avaliação da 

segurança de uma instalação depende de sua aplicação na seção onde 

a taxa de deformação por fluência é máxi.na e onde, por extensão os 

danos se acumulam com maior intensidade. 

0 presente trabalho tem oor objetivo mostrar como podem ser 

utilizados modelos mecânicos para orientar a aplicação das técnicas 

de análise dos danos por fluência. Leva-se em conta o caso de um va 

so de pressão em condições similares ã realidade industrial. Apre

senta-se a distribuição de velocidade com que sua longitude varia no 

segundo estágio de fluência de modo a facilitar a caracterização da 

eventual ocorrência do terceiro estágio, Ê também indicada a distri 

buição de taxas de deformação que permite identificar a seção crítî  

ca do vaso do ponto de vista da ruptura por fluência. 
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2. Características Físicas do Vaso de Pressão 

0 vaso de pressão discutido neste trabalho apresenta caracte

rísticas que o aproxima» de um reator de craqueamento cataiítico de 

tipo usado na indústria de refino de petróleo. A modelação mecânica 

foi aplicada ã porção inferior do vaso, aqui denominada "riser", en 

de, potencialmente, se localiza um processo de acumulação de danos 

por fluência significativo. 

0 "riser" se constitui essencialmente num tubo de espessura t 

constante, disposto na vertical e apoiado por sua seção superior no 

restante do vaso. Suas dimensões gerais e seu material construtivo 

são indicados na Figura 1. Considera-se que durante seu funcionamen 

to, o sistema de cargas e o perfil de temperatura sejam conhecidos 

e não variem com o tempo. 

0 estado de tensões num ponto da parede do "riser" é estática 

mente determinado, sendo caracterizado pela tensão longitudinal a, 

e pela tensão circunferencial o.. Estas tensões se devem ã atuação 

do peso próprio q, ao efeito da pressão interna p e ainda ã intera

ção do "riser" com equipamentos vizinhos cuja resultante Q é supos

tamente uma força vertical concentrada no seu extremo inferior. Re

sulta que o_ cresce linearmente com a longitude z e oQ se mantém 

z o 
constante, Figura 1. 

o2 » a • %z (1) 

onde: 

r. « Q+PTT(d/2)' r ? 1 

° " Itfô+t) (2) 

0 é o peso específico do material do "riser". 

Quanto â temperatura, foram considerados dois tipos de perfil 

de distribuição T-T(z) ao longo da longitude do "riser". Um deles 

com a temperatura constante e outro seguindo uma lei linear de va-



riaçío. Para cada perfil fora» analisados dois regi«es de teaperatu 

ra, Figura 2. 
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regime 1 T, . T . 60<rC 

regime 2 T f - T . 650°C 

T. « 585°C T » 615°C * c 

T. - 550°C T - o70°C 1 o 

Figura 2. Perfis de teaperatura considerados no estudo do 

comportamento do "riser" ea fluência, supostos 

constantes coa o teapo. 

3. Propriedades do Aço 2 l/4Cr l/2Mo ea Fluência 

A variação da deforaação coa o teapo ea ua aaterial metálico 

subaetido a uaa tensão uniaxial de tração constante em teaperatura 

vizinha ã metade da teaperatura absoluta de fusão é indicada quali

tativamente na Figura 3. 

Até a ocorrência da fratura» o material ê submetido a três es 

tágios distintos de comportamento. 0 primeiro estágio é caracteriza 

do por taxas de deformação decrescentes com o tempo e com extensão 

usualmente pequena ea relação ao tempo total para ruptura. No segun 

do estagio a taxa de deformação passa por um mínimo e pouco varia 

nua intervalo de tempo relativamente grande. 0 terceiro estágio cor 

responde ou i formação de zona de estricção ou ao crescimento de va 

zios intergTanulares. Nesse período a taxa de fluência cresce conti 

nuamente. 0 comportamento do terceiro estágio, embora ditado por me 

canismos próprios, depende dos mecanismos controladores da deforma

ção por fluência do estágio anterior. Do ponto de vista da modela-

ção mecânica, o segundo estágio de fluência ganha importância adi-
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cional já que a maior parte da vida út i l dos equipamentos industriais 
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Figura 3. Curva típica de fluência para material metálico 

indicando seus três estágios. 

se passa nessas condições, apenas em alguns casos sendo admitida co 

mo normal a ocorrência do terceiro estágio. Dois desses mecanismos 

que são relevantes para aplicações industriais são o Mecanismo de 

Fluência por Discordâncias e o Mecanismo de Fluência por Difusão. A 

caracterização e os fundamentos físicos desses mecanismos são ampla 

mente discutidos na literatura (4]. Para temperaturas no entorno 

e alem da metade da temperatura absoluta de fusão, o Mecanismo de 

Fluência por Discordâncias tende a ditar o comportamento mecânico do 

material para níveis relativamente altos de tensão. Nos equipamen

tos industriais projetados para vidas de lOO.OOOh ou mais, o nível 

de tensões é baixo e favorece a atuação dominante do Mecanismo de 
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Fluência por Difusío. As equações constitutivas para esses aecanis-

•os são, por exeaplo [4]: 

- fluência por discordâncias 

As Dv » b n (4) 

- fluência por difusão 

42Q D. 
Y « 

k T d a S 
(5) 

0 significado físico das diferentes grandezas envolvidas nessas duas 

equações constitutivas assia coao seus valores para o aço 2 l/4Cr 

l/2No [4] são indicados na Tabela I. 

Síabolo 

• 

Y 

°S 
T 

As 

n 

M 

b 

Dv 
k 

íi 

d 

TABELA I Propriedades do aço 2 l/4Cr-l/ZMo 

Significado 

taxa de deforaacãb por 
cizalhamento 

tensão de cizalhaaento 

teaperatura absoluta 

constante característi 
ca adiaensional 

constante característi 
ca adiaensional ~ 

aódulo de rigidez trans 
versai 

vetor de Burger 

coef. de difusão na rede 

constante de Boltzamn 

voluae de ativação 

taaanho de grão 

Valor e Unidade 

Y - ê / 5 

o s - a//5 

5.1xl05 

5 < n < 8 adotado n»6 

8.1x10* n-çr-mitoio-*) 
2.48X1O"10 

2xl0"',exp(-251100/(8,31T) ) 

1.38xl0-2» 

1.lSxlO'2* 

adotado 4x10-s 

s-1 

Pa 
K 

Pa 

m 

a»s"1 

J1T1 

a* 

a 

Para efeito de trataaento analítico, as equações constituti-



vas (4) e (S) podea ser arranjadas coao 

c « A on (6) 

0 t ±rao A«A(T) adota para cada caso uaa definição própria e para o 

Mecanismo de Fluência por Difusão tea-se n«l. 

4. Aplicação dos Modelos Mecânicos 

Estando o "riser" subaetido, todo ele, a uaa aesaa teaperatu-

ra, os danos por fluência progridea aais rapidaaente na seção onde 

a tensão o =a»M é aáxiaa e que corresponde a sua extreaidade supe-

rior. As inspeções periódicas no equipaaento para fins de certifica 

ção de sua integridade ao longo dos anos de serviço devea ser con

centradas nessa região. Estando já deterainada a seção crítica, quan 

to a acuaulaçâo dos danos por fluência, o que resta para ser obtido 

coa eaprego dos aodelos aecânicos é a distribuição de velocidades con 

que varia uaa das dimensões do "riser". 0 conheciaento desse aspec

to do coaportaaento peraite que se estabeleça ua prograaa de acompa 

nhaaento do estado da acuaulaçâo dos danos por fluência no equipa -

aento baseado na siaples aedição periódica de suas diaensões. A pair 

tir do exaae desses dados ê que seria ou não decidida a investiga

ção detalhada dos danos acumulados na seção crítica, envolvendo aná 

lise aetalogrãfica e ensaios acelerados de fluência (3). 

Três aodelos aecânicos são considerados e por cada ua deles se 

estabelece a velocidade coa que varia a diaensão longitudinal do 

"riser" na hipótese da temperatura ser constante ea toda a sua ex

tensão, Figura 2. 

MODELO 1. Neste primeiro modelo, o aais siaples de todos, supõe-se 

que a pressão interna no tubo seja pequena a ponto de produzir uma 

tensão circunferencial oa desprezível frente aos valores da tensão 

longitudinal o . Esta apTOxiaação é grosseira para as condições pre 

sentes, Figura 1. Adotada contudo esta hipótese, o caso se reduz a 

ua estado uniaxial de tensões ea que apenas são considerados o peso 

próprio do tubo, a carga concentrada Q e o efeito da pressão no sen 

tido longitudinal do vaso. 

A tensão longitudinal o e a velocidade longitudinal de fluên 

cia V são obtidas por integração das seguintes equações: 
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- equação de equilíbrio -r^ » 0 (6) 
do, 

- equação constitutiva c • A o" (7) 

d V 2 ' 

- equação cineaatica -Y£- » c (8) 

- condições de contorno V 
*lz-t 

(9) 

N... 

Resulta: 

az « a • Bz (10) 

Vz " f H7T l ( a + B z ) n + 1- ( o + e £ ) n + l j (11) 

no extreao inferior do tubo tea-se então: 

rzl - ênTTÍan+1-(°+6£)n+1] (12) 
z z«0 * n + 1 

MODELO II. Considera ua estado biaxial de tensões (o„,<0. Utiliza 
— — — — — — Z.- g 

o critério de Tresca para generalizar as leis constitutivas dos ae-

canisaos de fluência estabelecidas coa base seai-eapírica a partir 

de ensaios uniaxial. As coaponentes da taxa de deforaação na dire» 

ção das tensões principais (ê ,£_,£ ) são deterainadas ea função do 

estado de tensões no ponto (o ,0^,0 «0). Conforae sejau os valores 

de o e o. tea-se duas condições a analisar, Figura 4. 

Segundo o Critério de Tresca resultaa ea cada condição as se

guintes equações constitutivas: 

a) iz m A oj ce . 0 iT m -A oj (13) 
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b) .f . 0 ce • A °e 
êr - -A oJ (14) 

a) o2 > oe > o r - 0 b) o0 > o2 > ar * 0 

Figura 4. Estado de tensões correspondente aos MODELOS II e III 

Na condição a, a distribuição de tensões sendo tal que oz>aQ, 
a análise se reduz ao que já foi apresentado para o MODELO I. 

Na condição b, sendo oe>oz, obtem-se como resultado do crité
rio de Tresca uma taxa de deformação nula na direção longitudinal, 
ê «0, e o "riser", nessas condições, atua no sentido longitudinal co 
z 

•o se fosse rígido. 
De acordo com o carregamento definido na Figura 1, existe uma 

seção do "riser" a u«a longitude z*»(g -a)/S onde as tensões lon
gitudinal e circunferencial se igualam de tal modo que se tem como 
resultado final da integração: 

Vz .
 A
 niT[(o*ez)

n+1-(a+0*),1+1] . í > z 1 t1 (15) 

^ « M ^ - C . W * 1 ! A 1 > z > 0 (16) 
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MODELO III. A análise desse modelo ê similar a do MODELO II. A úni
ca diferença é a generalização da lei constitutiva uniaxial pelo cri. 

tério de Von Mises-Tresca. 

a) para o > aQ > a « 0 que ocorre se l > 2 > z* 

«e-f^'^W (17) 

<* • 1 «r1 «-,-•,> 

b) para o. > o > o « 0 que ocorre se 2* _> 2 >_ 

£z - í ^"'"W 

• A _n-l,- „ % 

s • 1 «r1 <-,-«,> 

Para o segmento superior do "riser"t a equação cinemãtica conside -

rando a direção longitudinal assume a forma: 

7 1 " 7 °í (2ax-V (18) 

z 

onde: 

o. • a • 32 e oA > const. (19) 

z o 
A condição de contorno é": 

V2 
. 0 (20) 
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Integrando obtem-se para í. _> z j> z*: 

Ao 
V2 . F~nT[(o+B2)

n+1-(a*Bi)n+1] - IB|[(o*Bz)
n-(o*Bt)n] (21) 

Similarmente, no segmento inferior tem-se: 

dVz A n - ' 

onde: o, « o • Bz e ofl « const. 

A condição de contorno é nesse caso: 

I = V2. - -^_[(a+BZ*)
n+1-(a+BD

n+1] 
íz=z* z B(n+1) 

I|5^[(o+Bz*)
n-(o*BJl)n] (25) 

Integrando chega-se para z* _> z £ 0 a: 

A o11"1 

Vz - — J I — [(a*Bí)*-(a+6z*)a] - £ on(z-z*) + V* (24) 

Suponha-se mais realisticamente que o "riser" esteja submeti

do a temperaturas diferentes ao longo de sua longitude, tal como des 

crito na Figura 2. As equações constitutivas (4)-(5) dos mecanismos 

controladores da deformação no segundo estágio de fluência relacio

nam a taxa de fluência ê com a tensão e a temperatura. A localiza

ção da seção crítica depende portanto da interação entre os perfis 

de tensão e temperatura e não coincide, necessariamente, com a se

ção em que prevalece a maxima tensão aplicada. A posição dessa se

ção crítica pode ser determinada a partir da distribuição das taxas 

de fluência ao longo da longitude do "riser". 
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Os três modelos já indicados são aplicados à condição de tem

peratura variada e por eles estabelecidas a velocidade da dimensão 

longitudinal e a taxa de fluência nesta direção. Os sistemas de equa 

ções que caracterizam o comportamento estaticamente determinado do 

vaso continuam os mesmos em cada modelo. A diferença que se apresen 

ta e que na forma geral da equação constitutiva indicada na relação 

(6), o termo A«A(T) passa a depender de z ã medida em que se tem 

T«T(z). 0 sistema que antes admitia solução exata sõ pode ser resol̂  

vido por métodos aproximados de integração numérica. No presente,le 

vando em conta sua simplicidade, empregou-se o Método de Euler (5). 

5. Análise dos Resultados 

A Figura 5 apresenta o perfil de velocidades dos pontos do cai. 

co do "riser" na direção longitudinal para um perfil constante de 

temperatura em regimes <*e 600 e de 650°C. Nesse caso, a deformação 

é controlada por mecanismo de fluência por discordâncias com expoen 

te de sensibilidade ã tensão aplicada de n»6. A Figura 6 apresenta 

resultados análogos porém admitindo a deformação controlada por me

canismo de fluência por difusão. As Figuras 7 e 8 apresentam para o 

mecanismo de fluência por difusão os perfis da velocidade e da taxa 

de deformação quando a temperatura varia linearmente na longitude do 

tubo seguindo os regimes 1 e 2 indicados na Figura 2. 

£ sabido que os aços de uso estrutural semelhantes do ponto 

de vista dos normas de qualificação, podem apresentar índices mecâ

nicos obtidos em ensaios diretos de fluência significativamente di

ferentes entre si [6]. As equações constitutivas que representam 

o comportamento dos materiais nos modelos mecânicos não são capazes 

de caracterizar estas diferenças particulares, como também não des

crevem exatamente todas as reações complexas que podem ocorrer em 

condições de fluência. 0 sentido que deve ser dado a aplicação dos 

modelos deve ser essencialmente qualitativo. 

A sensibilidade do comportamento mecânico do "riser" em rela

ção â temperatura de trabalho pode ser observada, por exemplo, n., 

Figura 5. Para qualquer seção z do tubo e para qualquer modelo de 

tratamento do estado de tensões, a diferença de 50°C na temperatura 

implica variação na velocidade da ordem de 7S01. Essa sensibilidade 

se deve â natureza termicanente ativada da deformação por fluência 

introduzida nas equações constitutivas (4) e (S) pelo coeficiente de 

difusão D , Tabela I, que depende exponencialmente da temperatura. 

Dessa característica resulta que, na análise mecânica da estrutura, 
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as solicitações térmicas devem ser definidas con o maior rigor pos

sível. 

Para uma mesma temperatura, a velocidade depende em certa ex

tensão do modelo mecânico utilizado. Note-se na Figura 5 que numa 

seção z qualquer, os resultados dos MODELOS I e II são iguais entre 

si e superiores em cerca de 301 dado o resultado do MODELO III. Es

sa dependência não chega a ser uma fonte de incerteza séria em ter

mos de velocidade. Quando se trata de um equipamento estrutural de 

grande porte com vida útil esperada de várias dezenas de milhares de 

horas, a indefinição no perfil da temperatura de trabalho ao longo 

do tempo de serviço e ao longo da longitude se combina com a indef i. 

nição nos parâmetros característicos do material para produzir uma 

incerteza resultante nos valores de V bem superior aos 301 atribujL 

dos ao efeito do modelo. Assim, no presente caso, o MODELO I de na

tureza <;implista já fornece resultados satisfatórios. 

As diferenças físicas entre os mecanismos controladores da de 

formação por fluência produzem reações diversas no vaso de pressão. 

Na Figura 5 que descreve a atuação do Mecanismo de Fluência por Di£ 

cordâncias, observa-se que as velocidades calculadas por cada um 

dos três modelos mecânicos não variam sensivelmente nas seções infe 

riores do "riser" ao contrário do que acontece para o Mecanismo de 

Fluência por Difusão, Figura 6. Esse resultado se justifica pelo exa 

me das respectivas equações constitutivas (4) e (5). Na Fluência por 

Discordâncias, a taxa de deformação varia potencialmente com a ten

são aplicada segundo um expoente n=6. Assim, â medida que o efeito 

do peso próprio reduz o., a taxa de fluência tende a se anular e o 

tubo nas seções inferiores assume um comportamento de corpo rígido 

independente do modelo mecânico utilizado. No caso da Fluência por 

Difusão, a taxa de fluência varia linearmente com a tensão. Nas se

ções inferiores, a taxa c. se reduz mas continua significativa de 

tal modo que a velocidade V ê sempre crescente nos MODELOS I e III. 

Apenas no MODELO II, que adota o critério de Tresca tem-se V «const, 

se z*̂ z>_0, tal como descrito na equação (16). Uma interpretação re

levante para esse efeito é que sob um perfil constante de temperatu 

ra, se o comportamento do "riser" for regido por Fluência por Dis -

cordâncias, o dano acumulado tenderá a se concentrar acentuadamente 

na seção superior. Se o mecanismo de deformação dominante for o de 

Fluência por Difusão é possível esperar um processo de acumulação de 

danos disseminado numa região mais extensa do vaso. 
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A determinação do necanismo de fluência dominante para certa 

condição de solicitação termo-mecâriica é importante para que se te 

r.ha idéia do tipo de reação do vaso. E também de grande importân

cia para que se possa prever a morfologia dos danos estruturais acu 

muladas [7]. Essa determinação pode ser obtida em função da tensão 

e da temperatura através de um mapa de deformação [5] quando este 

for disponível para o material em pauta. Alternativamente, tal co 

mo se procede no presente caso, as equações constitutivas dos dois 

mecanismos podem ser aplicadas e seus resultados comparados. Será 

dominante o mecanismo que provocar a maior reação no "riser". As 

diferenças de forma nas equações constitutivas (4) e (5) fazem com 

que os campos de predominância no erpaço (T,o) sejam claramente de 

lineados. A região em que os dois mecanismos promovem a mesma rea

ção em um equipamento é bem estreita e nos mapas de deformação é 

representada por uma linha [4]. Comparando as Figuras 5 e 6 conclue 

se que nas presentes condições, o comportamento do vaso é ditado pe 

Io Mecanismo de Fluência por Difusão, que produz velocidades V vá 

rias ordens de grandeza superiores. 

A velocidade V que se espera na seção inferior do vaso é da 

ordem de 3 a SxlO-'cms-1 a 650°C e 0,5 a O^SxlO-'cms"1 a 600°C, con 

forme o modelo mecânico utilizado em seu calculo. As imprecisões mi 

turais nessa análise permitem que as velocidades reais praticadas 

pelo "riser" no segundo estágio de fluência sejam sensivelmente di. 

ferentes. Assim, para uma velocidade V medida num certo intervalo 

de tempo, não é possível estabelecer por simples comparação entre o 

valor experimental e o calculado se o equipamento já chegou ou não 

ao terceiro estágio de fluência. Para que se identifique o estágio 

de fluência é preciso comparar entre si as velocidades experimen -

tais medidas em intervalos do tempo sucessivos. Se elas estabele

cem um regime acelerado, caracteriza-se o processo de intensifica

ção dos danos acumulados próprio do terceiro estágio. A utilidade 

dos valores calculados está em advertir que deslocamentos acumula

dos na seção inferior do "riser" sob velocidades entre l,5cm/ano e 

0,1 Sem/ano para temperaturas de serviço constantes no tempo e uni

formes na longitude de 650 e 600°C não indicam necessariamente o 

comprometimento de sua integridade. 

A ocorrência de gradiente de temperatura inversa ao gradien

te de tensão ao longo da dimensão vertical do "riser", pode afetar 

consideravelmente a distribuição longitudinal das taxas de fluên -
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cia. As Figuras 7 e 8 ilustras esse aspecto no regime de Fluência 

por Difusão para os dois perfis de temperatura variada descritos 

na Figura 2. Sob ua perfil constante ou sob gradiente de tempera

tura pouco acentuado no eixo longitudinal, a máxima taxa de fluên 

cia na direção z ocorre na seção superior do "riser" onde atua a 

maior tensão o,. Conforme os valores de Ti ft e Ti. ,, a máxima 

taxa de fluência se desloca na direção das maiores temperaturas , 

Figura 8. 

A identificação de seção sob máxima taxa de deformação inde 

pende do modelo mecânico utilizado se sua posição resultar de um 

claro predomínio do gradiente de tensão ou do gradiente de tempe

ratura. 

Nesse caso a posição z dessa seção indicada pelos MODELOS I, 

II e III não difere consideravelmente, Figura 8. Na Figura 7 tem-
se £__v segundo os MODELOS I e II para z«8m e segundo o MODELO 

III para z»17m. Nesse caso interpreta-se o resultado como na indi. 

cação de que a posição da seção sujeita a £__„ depende do modelo. 
1B3X 

A análise do perfil de distribuição das taxas de deformação 

é importante para orientar o acompanhamento do processo de acumu

lação dos danos por fluência. A seção sob máxima taxa de deforma

ção e a seção crítica quanto a acumulação de danos por fluência. 

Outro aspecto a ser considerado é o gradiente das taxas de defor

mação, se estas variarem suavemente ao longo do vaso, Figura 7,os 

danos se distribuem de forma difusa. Nessa condição os resultados 

dos métodos experimentais utilizados na caracterização do estado 

do material não são tão sensíveis a posição em que as amostras são 

coletadas. Quando as taxas de deformação apresentam um gradiente 

acentuado em torno da seção crítica, e a localização desta não é* 

claramente identificada, há conveniência em se estudar material re 

tirado de diversas seções para identificar a condição de mínima vî  

da residual. 

A metodologia para o acompanhamento das reações da estrutu

ra deve ser estabelecida de acordo com o perfil de distribuição 

das taxas de deformação. No exemplo do "riser", um gradiente acen 

tuado da taxa de fluência faz com que o controle de variação di

mensional deva ser feito pelo acompanhamento de dimensões locali

zadas e não através do comprimento total tomado como base de medi_ 

da. 
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6. Considerações Finais 

0 regime de trabalho dos equipamentos industriais que opera» 

em condições de fluencia é complexo e não exatamente determinado. 0 

principal resultado que se espera da aplicação dos modelos mecâni

cos, como o caso analisado ilustra, ê a previsão qualitativa das rea 

ções provocadas por diferentes solicitações termo-mecânicas. Se as 

hipóteses de solicitação forem escolhidas de modo a circunscrever o 

regime real de trabalho, torna-se possível a compreensão ampla das 

leis de comportamento da estrutura. Tal compreensão é muito vantajo 

sa quando se trata de acompanhar a evolução dos danos introduzidos 

no equipamento pela deformação, pois orienta a seleção da técnica de 

inspeção propria e sua aplicação mais adequada. 
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