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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS ULTRASSÔNICAS AVANÇADAS PARA INSPEÇÃO E
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Lincoln Hudson Acioli de Araújo Lima
Fevereiro / 2022

Orientador: Prof. Dr. Carlos Otávio Damas Martins
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RESUMO
A soldagem de campo (circunferencial) é um dos gargalos tecnológicos relacionados à montagem
de dutos para o transporte de minério. Frequentemente, a escolha entre processos de soldagem e
inspeção para controle de qualidade determinam a viabilidade de utilização da estrutura. Desde
os primórdios da utilização de dutos de aço (~1940) a radiografia vem sendo empregada como
técnica de inspeção de soldas circunferenciais, garantindo portabilidade, capacidade de detecção
de defeitos volumétricos e de inspeção de geometrias complexas. Porém, o uso de radiações
nocivas à saúde humana demanda a adoção de rigorosos planos de segurança, e gera a necessidade
de parada de produção nas imediações onde o ensaio está sendo realizado, prejudicando a
dinâmica do processo de montagem do duto. Neste trabalho foi analisado o potencial de
aplicabilidade da técnica de inspeção por Ultrassom Avançado para a inspeção de soldas
circunferenciais em dutos fabricados em aço API 5L Gr X70. Além de elevar a velocidade de
análise, as técnicas ultrassônicas mostraram maior sensibilidade que a radiografia convencional
para a detecção de defeitos internos. O sistema de ultrassom avançado apresentou índice de
rejeição de 28%, enquanto o índice da Radiografia ficou em 6% para as 50 soldas analisadas.
Estes resultados mostram que vários defeitos que não foram detectados no ensaio radiográfico
foram registrados no ultrassom avançado, que apesar de gerar maior retrabalho, gerou também
maior segurança e confiabilidade na integridade estrutural do mineroduto.
Palavras-chave: Minerodutos, Ensaios Não Destrutivos, Integridade Estrutural.
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February / 2022
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ABSTRACT
Field (circumferential) welding is one of the technological bottlenecks related to pipeline
assembly for ore transportation. Frequently, the choice between welding process and inspection
for quality control determine the feasibility of using the structure. Since the beginnings of the use
of steel pipes (~1940) the radiography has been used as a technique for circumferential welding
inspection, ensuring portability, capacity for detecting volumetric defects and inspecting complex
geometries. However, the use of harmful radiation to human health demands the adoption of strict
safety plans and create the need for production stoppages in the vicinity where the test is being
carried out, affecting the dynamics of the pipeline assembly process. In this work, the potential
of applicability of the Advanced Ultrasonic inspection technique for the inspection of
circumferential welds on pipelines made of API 5L Gr X70 steel was analyzed. In addition to
increasing the analysis speed, ultrasonic techniques showed greater sensitivity than conventional
radiography for the detection of internal defects. The advanced ultrasonic system showed a
rejection rate of 28%, while the radiography rate was 6% for the 50 welds analyzed. These results
show that several defects that were not detected in the radiographic test were identified in the
advanced ultrasound, and despite generating more rework, there is the certainty of greater safety
and the structural integrity of the pipeline.
Keywords: Pipelines, Non-Destructive Testing, Structural Integrity
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1

INTRODUÇÃO
Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo) Duto é a designação genérica

atribuída a instalação constituída por tubos ligados entre si, incluindo os componentes e
complementos, destinada ao transporte ou transferência de fluidos (Figura 1), entre as fronteiras
de unidades operacionais geograficamente distintas [1]. São geralmente construídos com tubos
de aço, soldados entre si, alcançando até centenas de quilômetros de extensão [1, 2 - 6].

Figura 1: Exemplos de aplicação do modal dutoviário [4].
Como vantagem, transportam grandes quantidades de produtos de maneira segura e
econômica (reduzindo o tráfego de cargas perigosas através dos modais aquaviário, ferroviário,
aéreo e rodoviário (Figura 2) com menor riscos de acidentes ambientais [1, 2, 4]. Por exemplo,
segundo a ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental), um mineroduto
pode substituir 1,5 mil caminhões por dia no transporte de 60 mil toneladas de minério [5].

Figura 2: Exemplos de aplicação dos modais aquaviário, ferroviário, aéreo e rodoviário no
transporte de cargas [4].
Dutos são alternativas seguras e economicamente viáveis sempre que tomados cuidados
adequados para o projeto, seleção de materiais, fabricação, montagem, operação e ação de
terceiros. Deste modo, a avaliação da integridade durante a etapa de montagem em campo tem
grande importância para a eficiência operacional do sistema [2, 3].
A norma API 1104 [7], regula o processo de montagem e estabelece os requisitos para
soldagem e inspeção de dutos e conexões. A norma estabelece a necessidade de se inspecionar
todas as soldas através de testes destrutivos ou não destrutivos. Uma vez que os ensaios
15

destrutivos alteram a integridade do componente, maior atenção tem sido dada à inspeção através
de ensaios não destrutivos [2, 3]. Neste sentido, também sugere o uso de várias técnicas, com a
exigência de que o método empregado deve produzir indicações das imperfeições, de modo que
as mesmas possam ser interpretadas e avaliadas, segundo critérios de projeto [2, 8].
É importante destacar que a inspeção de materiais e componentes, com o objetivo de
localizar e quantificar defeitos e degradações em suas propriedades é uma atividade essencial para
a utilização segura de dutos e estruturas de engenharia [3, 8].
Diversas técnicas não destrutivas podem ser utilizadas com este propósito, incluindo a
radiografia, o ultrassom e as técnicas eletromagnéticas. Para tal, a seleção da tecnologia deve ser
baseada em critérios técnicos (tipo de material, geometria e localização do componente, tipo de
danos esperados, insalubridade e acessibilidade do ambiente, sensibilidade e confiabilidade da
técnica, entre outros) e econômicos (custos diretos relacionados à aquisição de equipamentos e
sensores, capacitação, certificação e mobilização de pessoal e indiretos, relacionados ao acesso e
intervenção de cenários, dentre outros) [7 – 11].
Assim, apesar da grande aplicabilidade das técnicas radiográficas, os significativos
avanços experimentados pelas técnicas ultrassônicas nos últimos 25 anos, justificam o interesse
em estudos visando a viabilidade de substituição e/ou uso complementar [7 – 11].
Este trabalho buscou avaliar a viabilidade de substituição da técnica de inspeção por
radiografia convencional pelo uso combinado das técnicas de ultrassom phased array e TOFD
(tempo de voo da onda difratada – time of flight diffraction) na inspeção de soldas
circunferenciais, durante a montagem de um mineroduto fabricado em aço API 5L Grau X70. Os
dutos foram soldados através da combinação dos processos TIG (tungsten inert gas) – soldagem
com proteção gasosa inerte e eletrodo de tungstênio não consumível) e eletrodo revestido SMAW
(shielded metal arc welding).
Os resultados mostraram a grande aplicabilidade das técnicas ultrassônicas avançadas
para o material API 5L X70 soldado através dos processos combinados TIG/ER. Através destas
técnicas, foram obtidos resultados mais rápidos, sem expor os operadores a radiações nocivas. As
técnicas ultrassônicas elevaram a sensibilidade da atividade de inspeção durante a fabricação do
duto, possibilitando a detecção e caracterização de defeitos internos e abertos à superfície, muito
além dos resultados obtidos com a radiografia convencional. A seleção do ultrassom para o
sistema apresentado representa maior segurança no processo de construção do mineroduto.
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2

OBJETIVO GERAL
Este trabalho visa avaliar a aplicabilidade das técnicas ultrassônicas avançadas para a

substituição da radiografia de campo, na inspeção de soldas circunferenciais de dutos fabricados
em aço carbono API 5L Gr X70.
Para tal, foram fabricadas 50 juntas soldadas pela combinação dos processos TIG/ER, as
quais foram inspecionadas, seguindo critérios da norma API 1104, através das técnicas de
radiografia convencional e ultrassom avançado (phased array + TOFD).
3

MOTIVAÇÃO
Este trabalho faz parte do portfólio de pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Análise

de Integridade Estrutural da Universidade Federal de Sergipe. O LAIES é um laboratório
multiusuário, criado em 2016, voltado para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa
e extensão com foco para a manutenção da integridade e confiabilidade operacional de
componentes e estruturas de Engenharia. Direcionado para a pesquisa tecnológica e cooperativa
no estado de Sergipe, buscando sempre a inserção de novas tecnologias e a valorização dos
conceitos e cultura da Engenharia de Materiais e áreas correlatas nos mercados regional e
nacional.
A etapa experimental foi desenvolvida durante o período de junho de 2020 a julho de 2021.
Todas as atividades foram realizadas em local externo, paralelo à obra de construção de um trecho
de 11 km de um mineroduto privado, na cidade de Tomé Açu, Pará, Brasil.
Deste modo, foi possível avaliar uma aplicação real dos conceitos de engenharia,
diagnóstico, inspeção e análise de integridade estudados durante as disciplinas e demais atividades
relacionadas ao curso de mestrado no programa de pós-graduação em ciência e engenharia de
materiais da Universidade Federal de Sergipe.
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4

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1
4.1.1

O transporte dutoviário
Generalidades
Desde os primórdios da humanidade, o transporte de insumos, utensílios e pessoas tem

ocupado papel crucial no desenvolvimento das sociedades. Compreende-se que o crescimento
econômico de um país está diretamente atrelado à eficiência dos seus modais de transporte1. A
correta escolha, além de influenciar na logística de distribuição, afeta diretamente a segurança,
produtividade e viabilidade econômica do transporte [4, 12].
Atualmente, existem cinco classificações para os modais de transporte: rodoviário,
ferroviário, hidroviário, aéreo e dutoviário [4].
As vantagens e desvantagens de cada modal estão diretamente associadas às características
das cargas transportadas e distâncias percorridas, neste sentido, a Tabela 1 apresenta uma breve
comparação entre os modais utilizados no Brasil [4].
Tabela 1: Características dos modais de transporte de cargas no Brasil [4].

Em relação à temática deste trabalho, sabe-se que o modal dutoviário é aquele onde o
transporte de produtos é realizado através de uma malha de dutos. No Brasil, este modal não tem
muita representatividade na matriz logística de transportes em geral. Observamos que, conforme
apresentado na tabela 1, tanto o custo quanto a disponibilidade do modal dutoviário são ruins.
Esses resultados se afirmam porque o comparativo apresentado refere-se a cargas de uma forma
geral, enquanto a principal utilização do modal dutoviário está restrito ao transporte de fluidos
derivados do petróleo e sólidos minerais [4].
Em comparação com os demais modais, os dutos são a forma mais segura para o transporte
de fluidos, principalmente para grandes distâncias [2, 4, 12].
O sistema dutoviário apresenta uma série de vantagens sobre os outros meios de
transportes, tais como, maior flexibilidade e, eventualmente, menor custo de instalação, quando

1

Os modais de transporte correspondem às formas utilizadas pra o deslocamento de cargas desde a origem
até o seu destino final [4].
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comparados ao custo de uma ferrovia ou rodovia. A vantagem do transporte por dutos deve-se a
duas características básicas: o custo e a segurança [2, 4, 6, 12].
Dependendo da localização os dutos são classificados como subterrâneos, aparentes, aéreos
e submarinos. Dependendo da substância transportada, podem ser classificados como gasodutos,
oleodutos, minerodutos e polidutos [1, 2].
Um duto, é um equipamento industrial formado pela montagem sucessiva de vários
segmentos de tubos, resultando em uma linha de condução efetiva de fluido [1, 2].
4.1.2 Fabricação e montagem de dutos
O tubo é a unidade básica para a construção de dutos, fabricados com diferentes materiais
e comprimentos e unidos uns aos outros através de solda circunferencial [2].
Para garantir uma alta margem de segurança, os tubos são fabricados com materiais de alta
qualidade, garantindo assim, propriedades como resistência mecânica, ductilidade, tenacidade,
controle geométrico e resistência à corrosão [2, 12]. Neste panorama, os aços microligados
encontram-se entre os materiais mais utilizados. Estes aços são classificados segundo a norma
API 5L (American Petroleum Institute) em diferentes graus, variando de A25, X42 até X120 (e
crescendo). O grau do aço reflete a tensão mínima de escoamento do material em ksi (por
exemplo, o grau X70 tem a tensão de escoamento de 70 ksi (483 MPa). Uma descrição mais
detalhada sobre estes materiais pode ser encontrada na literatura consultada [2].
A fabricação dos tubos segue a norma API 5L, onde a chapa base é conformada a frio,
soldada, expandida e inspecionada para aplicação do revestimento [2].
O processo UOE é o mais empregado para a fabricação de tubos com grandes diâmetros.
Envolve a conformação em duas etapas (formatos U e O) seguida da expansão (E) por
deformação. Este processo apresenta elevada produtividade (até 360 m/h) para a fabricação de
tubos com até 50mm de espessura de parede. Dependendo da capacidade dos equipamentos, tubos
com até 18 metros de comprimento podem ser fabricados [2].
Na Figura 3 apresenta-se um exemplo das etapas empregadas na produção de tubos através
do processo UOE [2]. Além da presença de várias etapas de fabricação e controle da qualidade,
percebe-se que os tubos são soldados longitudinalmente. O processo mais adotado mundialmente
para a fabricação de tubos com costura envolve a soldagem mecanizada por arco submerso. Este
processo apresenta grande produtividade, principalmente quando utiliza sistemas com
alimentação múltipla de eletrodos. Uma etapa de expansão por esforço mecânico completa o ciclo
de fabricação do tubo. Esta etapa tem a finalidade de promover um melhor controle geométrico,
beneficiando a soldagem circunferencial e a integridade operacional do duto [2].
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Figura 3: Rota genérica de fabricação de tubos através do processo UOE [2].
Durante a fabricação, o tubo é submetido a diversos ensaios de inspeção e controle da
qualidade. Uma vez garantida a confiabilidade das chapas, a atenção especial é voltada para a
avaliação da integridade das soldas longitudinais. Inspeção visual, radiografia e ultrassom são as
técnicas mais utilizadas neste processo (Figura 3). Além dos END’s, técnicas destrutivas e
dimensionais são empregadas na etapa final da fabricação [1, 2].
O processo de montagem de dutos consiste no desfile, acoplamento e união de vários tubos,
de comprimento e diâmetro variáveis, através de processos de soldagem (Figura 4).

Figura 4: Visualização de algumas etapas do processo de montagem de dutos
(a) transporte e armazenamento; b) acoplamento; c) soldagem circunferencial) [do autor].
Para dutos de aço com baixo teor de carbono o processo manual por eletrodo revestido é o
mais utilizado nas etapas de enchimento e acabamento, por ter uma boa taxa de deposição (solda
mais rápida) e bons índices de segurança (pouco reparo nessas fases). Porém, é um processo que
exige muita habilidade do soldador para a etapa de soldagem da raiz da junta (alto índice de
reparo). Por essa razão, normalmente aplica-se o processo TIG na raiz da solda, processo
relativamente lento, mas que apresenta baixíssimos índices de reparo. Logo, a soldagem desse
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material utilizando os processos mecanizados de eletrodo revestido (ER) e TIG são bastante
aplicados [12, 13, 14].
Para o projeto tradicional, são exigidos rigorosos padrões de qualidade para a soldagem
circunferencial. Quando procedimentos adequados de soldagem e inspeção são utilizados, estes
sistemas apresentam elevadas performance e integridade [2, 7, 12, 14].
Inspetores monitoram continuamente as atividades de soldagem, verificando o manuseio
dos equipamentos, parâmetros, procedimentos e o ambiente de trabalho. Também atuam na
inspeção e controle de qualidade da solda. As juntas reprovadas na inspeção, são reparadas ou
refeitas, seguindo-se um procedimento qualificado [7, 12].
Em geral, demanda-se a cooperação de várias equipes para o desempenho das atividades
relacionadas à montagem de um duto. Etapas como a mobilização e limpeza dos trechos,
transporte e estocagem de tubos e demais materiais, abertura e preparação da vala, distribuição
dos tubos na faixa de domínio, soldagem, inspeção, revestimento e cobertura são desenvolvidas
em sincronicidade [2, 14].
4.1.3

Características gerais da solda
Compreendendo-se a soldagem como a operação que visa obter a união de duas ou mais

peças, assegurando, na junta, a continuidade de propriedades físicas, químicas e metalúrgicas,
torna-se importante descrever os elementos que compõem uma solda [13]:


Raiz: Região mais profunda do cordão de solda. Tende a ser a região de maior

responsabilidade da solda.


Face: Superfície oposta à raiz da solda.



Passe: Depósito de material obtido pela progressão sucessiva de uma só poça de fusão (uma

solda pode ser produzida através de um ou vários passes – dependendo da sua geometria e
propriedades requeridas).


Camada: Conjunto de passes localizados em uma mesma altura no chanfro.



Reforço: Altura máxima alcançada pelo excesso de material de adição, medida a partida da

superfície do material base.


Margem: Linha de encontro entre a face da solda e a superfície do material de base.



Metal Base: Material da peça que sofre o processo de soldagem.



Zona Fundida: região onde o material fundiu e solidificou-se durante a soldagem.



Zona Termicamente Afetada: é a região da solda que não se fundiu durante a soldagem,

porém teve sua microestrutura e propriedades alteradas pelo calor induzido.
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Na Figura 5 apresenta-se uma visão das zonas supracitadas [13].

Camadas

Figura 5: Representação das diferentes partes e zonas de um cordão de solda [13].
Devido a ocorrência de desvios de processo e/ou causas fortuitas, vários tipos de
heterogeneidades podem ser introduzidos na solda, comprometendo sua integridade e
performance. Deste modo, deve haver uma completa sinergia entre projeto, fabricação e inspeção,
para a melhor garantia do controle de qualidade [13, 14, 15, 16].
Na Figura 6 estão apresentados alguns defeitos encontrados em soldas (a) e tubos (b) [15].

Figura 6: Exemplos de defeitos encontrados em soldas (a) e tubos (b) [15].
4.1.4

Minerodutos
Minerodutos são tubulações em aço que transportam uma lama viscosa (polpa), com

aproximadamente 35% de água e 65% de sólidos minerais. Esta polpa é bombeada por centenas
de quilômetros até o processamento final [5, 12].
Os dutos são alternativas excelentes para o transporte adequado de produtos minerais a
granel. Quando enterrados, eles apresentam baixo impacto ambiental e visual ao longo da sua
extensão, e com custos operacionais otimizados e previsíveis [5].
Geralmente,

minerodutos

são

projetados

conforme

a

norma

ASME

B31.4

Seus principais modos de falhas são: corrosão, abrasão, amassamentos, flexão, fadiga e corrosão
sob tensão. Assim o controle da integridade de minerodutos se torna uma questão crucial, já que
as vazões e pressões operacionais são muito elevadas [5, 12, 16].
Uma vez preparado o cenário, dois fatores determinam a viabilidade da montagem do
duto: A velocidade de fabricação das soldas e a velocidade do processo de inspeção e controle de
qualidade da solda circunferencial [2].
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4.2
4.2.1

Inspeção e ensaios não destrutivos
Generalidades
Os Ensaios Não Destrutivos (END’s) são técnicas utilizadas para examinar um objeto,

independentemente do tipo, tamanho, forma ou material, visando determinar a presença de
descontinuidades e /ou avaliar outras características [8].
Para tal, é preciso encontrar um fenômeno físico que irá interagir ou ser influenciado pelo
teste sem alterar a sua função. Neste sentido, uma característica marcante dos END’s é que eles
raramente medem diretamente a propriedade de interesse. O valor dessa propriedade é obtido a
partir de sua correlação com uma outra grandeza, medida durante a realização do teste [8, 9, 10].
O procedimento básico para a execução de um END inicia-se na escolha de um meio de
inspeção (equipamento utilizado para leitura do sinal) e é seguida pela modificação do meio a ser
avaliado (através de fonte natural ou artificial, que não altere as propriedades do material).
Utilizando um detector sensível, são obtidos sinais que serão comparados aos sinais padrões do
material, sendo o observador responsável por interpretar e analisar quaisquer modificações
apresentadas, com o intuito de identificar regiões com anomalias ou heterogeneidades [8, 9, 10].
Devido à diversidade de princípios, existe uma grande possibilidade para a aplicação dos
END’s em diferentes materiais, componentes e áreas da Engenharia [8].
Por exemplo:


A inspeção visual consiste em uma técnica simples, aplicável para a detecção de

descontinuidades superficiais em uma vasta gama de componentes de engenharia.
Em contrapartida, é uma técnica muito dependente de fatores intrínsecos (qualificação do
inspetor, luminosidade, distância e limpeza da peça) e restrita à região superficial [8 - 11].


A inspeção por líquidos penetrantes, baseada no princípio de capilaridade, tem

sensibilidade superior à inspeção visual, porém, só detecta defeitos abertos para a superfície,
sendo restrita à inspeção de materiais não porosos [8 - 11].


A técnica de inspeção por partículas magnéticas exige menor preparação de amostras,

apresentando sensibilidade para defeitos superficiais e subsuperficiais. Porém, é mais sensível à
direção do defeito e restrita aos materiais ferromagnéticos [8 - 11].


A Radiografia é um dos poucos END’s que permite a visualização interna do componente,

desempenhando um papel importante na documentação da qualidade do produto inspecionado. É
baseada na absorção diferenciada da radiação ionizante em diferentes materiais, apresentando
maior sensibilidade às variações de densidade, espessura, composição e presença de defeitos
volumétricos. Porém, por utilizar radiações nocivas à saúde, requer operadores mais capacitados,
equipamentos de custo elevado e grandes esquemas de segurança [8 - 11].
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O método de inspeção por ultrassom é baseado na interação de um feixe com a matéria.

Devido à possibilidade de controle das características do feixe, a técnica possui alta sensibilidade
na detecção de pequenas descontinuidades (internas e superficiais) e tem aplicabilidade à uma
vasta gama de materiais e componentes de engenharia. Apesar da grande versatilidade, o
ultrassom exige maior conhecimento, tem alto custo inicial e exige o contato direto entre o sensor
e o componente a ser analisado [8 - 11].
Na Figura 7 [14] apresenta-se uma pequena porção das técnicas não destrutivas disponíveis
no mercado. Percebe-se que a grande diversidade de tecnologias resulta em um desafio para
inspetores e engenheiros, diante de uma demanda, selecionarem a mais viável. Maiores detalhes
podem ser encontrados na bibliografia consultada [8 – 11, 15].

Figura 7: Exemplos de técnicas não destrutivas, aplicadas à inspeção e caracterização de
equipamentos componentes de engenharia [15].
Como se percebe, existem vantagens e desvantagens na aplicação de cada técnica.
Porém, a desvantagem maior está na ausência da inspeção, o que resulta em uma operação com o
total desconhecimento da integridade do ativo [2, 8].
Muitos consideram os END’s dispendiosos, porém, a história nos mostra que dispendiosos
são os prejuízos relacionados aos impactos das falhas, resultantes da ausência de programas
confiáveis de inspeção e manutenção da integridade [2, 8].
Os END’s são tecnologias maduras, com um mercado anual da ordem de 7 bilhões de
dólares, incluindo o comércio de equipamentos e a prestação de serviços [17].
Existem no mercado um grande volume de técnicas desenvolvidas e em desenvolvimento,
estas são divididas em END’s convencionais e não convencionais [8].
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Contudo, a literatura técnica mostra que os END’s convencionais apresentam menor custo,
maior volume de aplicações e menor representatividade. Enquanto isso, os END’s não
convencionais (avançados) combinam novas tecnologias com melhor fundamentação para elevar
a confiabilidade e a reprodutibilidade, garantindo um melhor controle de integridade [8, 11, 17].
4.2.2

Inspeção radiográfica
A Radiografia é um método baseado na absorção diferenciada da radiação penetrante pela

peça inspecionada. Devido as diferenças de densidade e variações de espessura, ou mesmo
diferenças nas características de absorção causadas por variações na composição do material,
diferentes regiões de uma peça absorverão quantidades especificas da radiação. A absorção
diferenciada poderá ser detectada através de um filme ou através de um tubo de imagem ou mesmo
medida por detectores eletrônicos de radiação. A variação na quantidade de radiação absorvida
pelo meio, irá nos indicar a existência de uma falha interna no material (Figura 8) [8, 10, 18].

Figura 8: Representação esquemática do ensaio de radiografia industrial [18].
O nome “Radiação Penetrante” se originou da propriedade que certas formas de energia
radiante possuem de atravessar materiais opacos à luz visível. Neste sentido, podemos distinguir
dois tipos de radiação penetrante usados em radiografia industrial: os raios X e os raios gama. Por
serem de natureza semelhante à luz, ambos possuem propriedades semelhantes, entre as quais
podemos citar [8, 18]:


Possuem mesma velocidade de propagação (300.000 km/s);



Deslocam-se em linha reta;



Não são afetados por campos elétricos ou magnéticos;



Impressionam emulsões fotográficas formando imagens;



Seu poder de penetração é caracterizado por seu comprimento de onda [18].
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Em contrapartida, estas radiações provocam efeitos genéticos nocivos à saúde humana,
devendo o seu manuseio ser cuidadosamente acompanhado [8, 10, 18].
As fontes usadas em gamagrafia, requerem cuidados especiais de segurança pois, uma vez
ativadas, emitem radiação, continuamente. Deste modo, faz-se necessário um sistema eficiente de
segurança, envolvendo o armazenamento, blindagem e exposição da radiação ionizante [8, 18].
A radiografia convencional, utiliza filmes especiais para a obtenção da imagem. Em geral,
esses filmes são compostos de uma emulsão de cristais de brometo de prata e depositada em uma
base flexível [8, 10, 18].
A radiografia digital (Figura 9) se assemelha à convencional, porém, neste caso, é
utilizado um detector avançado de silício ou selênio amorfo que é sensibilizado pela radiação,
gerando uma imagem em tempo real na tela do computador [10].

Figura 9: Representação da aplicação da radiografia digital na inspeção de dutos [15].
Algumas vantagens da radiografia digital:


exposições radiográficas mais rápidas;



processamento rápido, eliminando a câmara escura;



inexistência de químicos, eliminando problemas ambientais;



oferece uma ampla faixa dinâmica de exposição/latitude, reduzindo repetições [8].
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4.2.3

Inspeção ultrassônica
O uso da energia sonora para determinar a integridade de objetos sólidos é, provavelmente,

tão antigo quanto a capacidade da humanidade de manufaturar utensílios. Porém, vivemos
atualmente a união entre o conhecimento teórico e o tecnológico [8].
O método ultrassônico consiste na introdução de um feixe sonoro de alta frequência no
componente de interesse, com o objetivo de se detectar, localizar e dimensionar descontinuidades
internas ou superficiais [8, 9, 10].
Durante o seu percurso, o feixe sonoro pode sofrer reflexões em interfaces existentes no
material, uma vez que as ondas sonoras seguem muitas das regras físicas da óptica, podendo ser:
refratadas, refletidas e difratadas. Descontinuidades como poros, trincas, inclusões diversas, dupla
laminação, falta de fusão, falta de penetração atuam como interfaces, o mesmo ocorrendo com as
paredes ou com a superfície do material [8].
Na Figura 10 está apresentado o princípio de detecção de defeitos internos através da
técnica ultrassônica (a) e de uma aplicação prática (b). Percebe-se que, na presença de um defeito,
a onda sonora terá sua reflexão antecipada, produzindo um eco intermediário, apresentado na tela
do equipamento (sinal que relaciona o tempo de voo da onda sonora com a intensidade da
reflexão). Através da análise deste sinal, é possível localizar e dimensionar o defeito [8, 15].

Figura 10: Princípio de aplicação da técnica ultrassônica (a) e aplicação prática para a inspeção
de chapas metálicas (b) [15].
Na inspeção por ultrassom, a velocidade de propagação do som é constante para um
determinado material e modo de propagação e se relaciona com o comprimento de onda e a
frequência da onda por [8]:
𝑉 =  ∗ 𝑓, Onde:
V - Velocidade de propagação da onda sonora (m/s);
λ - Comprimento de onda (m);
f - Frequência da onda sonora (Hz).
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Em termos de detecção, uma regra geral indica que descontinuidades com dimensões
maiores do que meio comprimento de onda poderão ser detectadas [8, 10].
No ensaio por ultrassom as ondas sonoras são introduzidas no material sob teste através de
um dispositivo denominado transdutor ou cabeçote [8, 9, 10].
O transdutor incorpora um elemento piezoelétrico que converte sinais elétricos em
vibrações mecânicas (modo transmissão) e vice-versa (modo de recepção).
O feixe sonoro gerado por um cabeçote de ultrassom se origina de toda a sua superfície.
Desta forma, a intensidade sonora ao longo do feixe é afetada pelas interferências construtivas e
destrutivas que ocorrem durante a emissão (Figura 11).

Figura 11: Características gerais do feixe ultrassônico [15].
Estas interferências resultam em flutuações na intensidade sonora nas proximidades da
fonte emissora, em uma região denominada campo próximo, onde pequenas descontinuidades são
difíceis de serem detectadas [8 – 10].
Na zona de transição, a qual tem o dobro da extensão do campo próximo, descontinuidades
maiores que o comprimento de onda podem ser detectadas [8 – 10].
Na região denominada campo distante, o feixe sonoro adquire um comportamento mais
uniforme, apresentando pressão sonora máxima, podendo detectar descontinuidades da ordem de
½ comprimento de onda [8 – 10].
Na realidade, o perfil do feixe é complexo, com gradientes de pressão em duas direções:
axial e transversal. Na Figura 11 (b), sobre o perfil do feixe, o vermelho representa as áreas com
maiores energias (enquanto o verde e o amarelo representam as energias menores).
Descontinuidades presentes nas regiões com maiores concentrações de energias, no material,
serão mais facilmente detectadas durante uma inspeção [8].
O método ultrassônico possui alta sensibilidade na detecção de pequenas descontinuidades
internas (Trincas devido a tratamento térmico, fissuras e outros de difícil detecção por ensaio de
radiações penetrantes). Dispensa processos intermediários para a interpretação das indicações,
agilizando a inspeção. Não requer planos especiais de segurança ou quaisquer acessórios para sua
28

aplicação. Adicionalmente, tem-se que a localização, avaliação e interpretação das
descontinuidades encontradas são fatores intrínsecos da técnica [8 – 11].
Devido à versatilidade do método, existem atualmente diversas técnicas ultrassônicas de
inspeção, podendo-se citar: Ultrassom convencional, ultrassom para a medição de espessura,
ultrassom via TOFD (time of flight diffraction), ultrassom phased array, ultrassom ondas guiadas,
entre outros [11].
4.2.4

Técnica TOFD (tempo de voo da onda difratada)
A técnica de ultrassom via TOFD, ou do tempo de voo da onda difratada é baseada na

detecção da onda difratada gerada na ponta de uma trinca, durante a incidência de uma onda
ultrassônica de alta frequência [11].
Difração é o resultado do bloqueio ou atenuação de parte da frente de onda original pela
descontinuidade (não é uma característica das extremidades). A energia que se propagava em uma
direção, acaba por ser dispersada numa grande variedade de ângulos. As ondas difratadas são
pouco intensas, quando comparadas às refletidas, porém, propagam-se em todas as direções,
independente da direção da onda incidente [11, 19].
A configuração usual do TOFD utiliza dois transdutores, um emissor e um receptor,
alinhados, um de cada lado da área inspecionada (Figura 12) [19].

Figura 12: Visualização do processo de interação da onda ultrassônica (a e b), da configuração
básica (c) e do sinal ultrassônico obtido no TOFD proveniente da onda lateral, das difrações nas
extremidades da descontinuidade e na superfície posterior da peça ensaiada(d) [11].
Onde:
1 Representa a onda lateral que viaja na superfície de contato dos transdutores;
2 Representa a difração do som na ponta superior do defeito;
3 Representa a difração do som na ponta inferior do defeito;
4 Representa a parede posterior do tubo ensaiado.
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Na Figura 13 pode-se visualizar uma aplicação prática do TOFD para a inspeção de
tubulações e soldas longitudinais [15].

Figura 13: Visualização de uma aplicação real do TOFD na inspeção de tubulações (a) e de soldas
longitudinais (b) [15].
Os transdutores e sapatas de TOFD geram ondas longitudinais refratadas para a interação
com defeitos internos e detecção de ondas difratadas. São altamente amortecidos e amplificados,
com excelente resolução para a detecção das ondas difratadas de baixa intensidade. Em geral,
estão disponíveis em frequências de 2.25 a 15 MHz [19].
Adicionalmente, são utilizadas sapatas com ângulo variando entre 45 e 70º [11, 19].
A taxa de crescimento médio anual do mercado de TOFD é de 10 a 20% maior do que
outras técnicas de ensaios não destrutivos [19].
O método está ganhando popularidade devido à alta probabilidade de detecção (POD),
baixa taxa de “chamada falsa”, portabilidade, baixo custo e a elevada precisão intrínseca no
dimensionamento de descontinuidades [10, 11, 19].
4.2.5

Técnica phased array
A técnica phased array, outra extensão do ultrassom convencional, é baseada no controle

eletrônico do feixe ultrassônico. Para tal, utilizam-se transdutores matriciais, formados por um
conjunto de elementos independentes, os quais podem ser acionados em diferentes configurações,
tanto na emissão, quanto na recepção do feixe sonoro (Figura 14) [8, 10, 11, 15].

Figura 14: Representação esquemática das diferenças entre transdutores de ultrassom
convencionais e de phased array [15].
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Nesta técnica, o array se refere ao uso de transdutores matriciais, com vários elementos
independentes, enquanto o phased se refere ao modo como os elementos são pulsados
sequencialmente, permitindo que a inspeção seja realizada por uma grande variedade de ângulos,
trajetórias ou profundidades [11, 15].
A técnica de Ultrassom phased array permite formatar e direcionar o feixe eletrônico,
gerando uma grande quantidade de perfis ultrassônicos diferentes em um único transdutor. É
possível ajustar o ponto focal do feixe e, consequentemente, promover a otimização da energia
em uma determinada região do material (aumento da confiabilidade de inspeções e detecções de
indicações com orientações diversas).
Adicionalmente, o método fornece maior flexibilidade para a inspeção de geometrias
complexas e locais com acesso limitado; maior velocidade de varredura; maior cobertura da
amostra, através da variação angular do feixe sônico [8, 11].
Um transdutor phased array (Figura 15) é formado por diversos elementos piezoelétricos
independentes, ou seja, que podem ser excitados separadamente. Estes elementos possuem uma
particularidade geométrica: Sua largura é muito menor que sua altura, tornando, cada cristal uma
fonte linear de ondas cilíndricas. Estes fatores combinados são o grande progresso da técnica,
frente ao ultrassom convencional [11].

Figura 15: Apresentação das características básicas de um transdutor phased array e um exemplo
de sua aplicação na inspeção de dutos [15].
No phased array, a defasagem temporal de excitação de cada elemento permite ao usuário
a criação de uma frente de onda manipulável (a lei focal) cujo formato é escolhido em função do
objetivo da inspeção. Dentre as diversas possibilidades, destacam-se a capacidade de deflexão
angular e a focalização do feixe em diferentes profundidades e distâncias, a partir de uma única
posição do transdutor (Figura 16) [8, 15].
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Figura 16: Exemplos de possíveis manipulações do feixe ultrassônico alcançadas através da
técnica phased array [15].
É importante destacar que o phased array obedece aos mesmos princípios físicos do
Ultrassom convencional. Parâmetros como dimensão do cristal e frequência de oscilação (os quais
influenciam a formação do feixe de um transdutor convencional) também determinam o
comportamento do feixe de um transdutor phased array. Porém, em adição a estes parâmetros,
fatores como distribuição e número de elementos também devem ser considerados na técnica em
questão [8].
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4.2.6

Inspeção visual de solda
Exames visuais são ensaios não destrutivos que cobrem o espectro de exames desde a forma

de produto bruto até o fim de suas vidas úteis. Inicialmente, quando o material é produzido, um
exame visual é realizado para localizar descontinuidades inerentes ao processo de fabricação [8].
A inspeção por meio do ensaio visual de solda (EVS) é uma das mais antigas atividades
nos setores industriais, e é o primeiro ensaio não destrutivo aplicado em qualquer tipo de peça ou
componente, estando associado a outros ensaios de materiais [8, 37].
O ensaio visual é um ensaio não destrutivo básico. Todos os outros END’s devem ser
executados após uma boa inspeção visual, que pode ser feito à vista, com o auxílio de uma lupa
ou com aparelhos e instrumentos para inspeção remota [8].
Em geral, pode-se dizer que é um método para determinar a aceitabilidade dos componentes
fabricados por usinagem, soldagem, ou qualquer outro processo produtivo, que apresente como
requisito um grau de qualidade, por menor que seja [8].
No entanto, o trabalho depende quase que exclusivamente da avaliação individual de cada
inspetor. Para haver uniformidade nas atividades, é necessário um procedimento de inspeção
aprovado e de pleno conhecimento do profissional que executará o serviço [8, 37].
Além do procedimento, o inspetor deve estar familiarizado com todos os demais
documentos aplicados à obra.
O ensaio visual de solda, no controle de qualidade, é utilizado antes e após qualquer
operação de soldagem.
Antes da soldagem o ensaio visual tem por finalidade detectar defeitos de geometria da
junta e detectar descontinuidades no metal de base.
Após a operação de soldagem, o ensaio visual tem por finalidade detectar possíveis
descontinuidades induzidas na soldagem, para isso, é necessário utilização de iluminação
adequada, de acordo com as especificações do procedimento executivo (Figura 17).

Figura 17: Inspeção Visual de Soldagem [37].
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Para a realização do ensaio visual é necessário a preparação da superfície e seguir o método
visual previsto no procedimento qualificado, sempre sob iluminação adequada.
Algumas das principais descontinuidades encontradas no ensaio visual de solda são:
mordedura, sobreposição, trinca superficial, porosidade superficial, deposição insuficiente,
concavidade, falta de penetração da raiz, penetração excessiva da raiz, e reforço excessivo [8].
Dentre as vantagens desse tipo de ensaio podemos citar [37]:
 É o ensaio não destrutivo de mais baixo custo;
 Permite detectar e eliminar possíveis descontinuidades antes de se iniciar ou completar a

soldagem de uma junta;
 Detecta as descontinuidades maiores e geralmente indicam pontos de prováveis

descontinuidades, que devem ser inspecionados por outros ensaios não destrutivos;
 Um ensaio visual bem executado proporciona uma diminuição da quantidade de reparos de

solda, assim como uma maior produção dos outros ensaios não destrutivos e consequentemente
diminuem o custo da obra.
Depois que o material é produzido, o exame visual é usado para garantir que ele atenderá
aos requisitos de especificação antes do processamento em uma forma de produto para uso [37].
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4.2.7

Inspeção com líquido penetrante
O ensaio por líquidos penetrantes é um método desenvolvido para a detecção de

descontinuidades essencialmente superficiais, abertas na superfície do material. O método
começou a ser utilizado antes da primeira guerra mundial, principalmente pela indústria
ferroviária na inspeção de eixos. Nessa época, o método consistia em aplicar querosene ou óleo
sobre a superfície da peça e removê-lo após várias horas. Em seguida, era aplicada uma mistura
de solvente com pó de giz sobre a superfície, que ao secar absorvia de dentro das trincas o
querosene ou óleo aplicado anteriormente. Evidentemente, este processo permitia apenas a
observação de grandes defeitos abertos sobre a superfície da peça [8, 37].
O ensaio por líquidos penetrantes consiste em fazer penetrar na abertura da descontinuidade
um líquido; após a remoção do excesso de líquido da superfície, faz- se o líquido retido sair da
descontinuidade por meio de um revelador. A imagem da descontinuidade fica então desenhada
sobre a superfície [8].
O ensaio por líquidos penetrantes presta-se a detectar descontinuidades superficiais e que
sejam abertas na superfície, tais como trincas, poros etc., pode ser aplicado em todos os materiais
sólidos que não sejam porosos ou com superfície muito grosseira. É usado em materiais não
magnéticos como alumínio, magnésio, aços inoxidáveis austeníticos, ligas de titânio, zircônio,
bem como em materiais magnéticos. É também aplicado em cerâmica vitrificada, vidro e plásticos
[8].
O ensaio por líquidos penetrantes pode revelar descontinuidades (trincas) extremamente
finas, da ordem de 0,001 mm de abertura. A principal vantagem do método é a sua simplicidade;
é de fácil aplicação e interpretação dos resultados. O aprendizado é simples, requer pouco tempo
de treinamento do inspetor. Como a indicação se assemelha a uma fotografia do defeito, é muito
fácil avaliar os resultados. Não há limitação para o tamanho e forma das peças a ensaiar, nem para
o tipo de material [8].
O ensaio por líquidos penetrantes só detecta descontinuidades abertas para a superfície, já
que o penetrante precisa entrar na descontinuidade para ser posteriormente revelado; por esta
razão, a descontinuidade não deve estar preenchida com material estranho. A superfície do
material não pode ser porosa ou muito rugosa ou absorvente, porque nesses tipos de superfície
não existe possibilidade de remover totalmente o excesso de penetrante, o que causa
mascaramento de resultados [37].
Pode-se descrever o ensaio em etapas que são a preparação e limpeza da superfície,
aplicação do penetrante, tempo de penetração, remoção do excesso de penetrante, revelação,
tempo de revelação, inspeção, avaliação dos resultados e limpeza final pós-ensaio.
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A primeira etapa a ser seguida na realização do ensaio é a verificação das condições
superficiais da peça. Superfícies excessivamente rugosas requerem uma preparação prévia mais
eficaz, pois as irregularidades superficiais certamente prejudicarão a perfeita aplicação do
penetrante, a remoção do excesso e, portanto, o resultado. As irregularidades dificultam a remoção
do penetrante, principalmente no método manual [8].
A superfície deverá estar isenta de resíduos, sujeiras, óleo, graxa e qualquer outro
contaminante que possa obstruir as aberturas a serem examinadas. Caso a superfície seja lisa, a
preparação prévia será facilitada; é o caso de peças usinadas, lixadas etc.
Para a limpeza da superfície, pode-se utilizar o solvente que faz parte dos kits de ensaio ou
solvente em galão, ou ainda outro produto qualificado. Neste caso, deve-se dar suficiente tempo
para que o solvente utilizado evapore das descontinuidades, pois sua presença pode prejudicar o
teste. Dependendo da temperatura ambiente e do método utilizado, este tempo pode variar [37].
A etapa de aplicação do penetrante consiste em colocar um líquido geralmente de cor
vermelha sobre a superfície, de tal maneira que forme um filme e penetre na descontinuidade por
ação do fenômeno chamado capilaridade. Deve-se esperar um certo tempo para que a penetração
se complete (Figura 18).

Figura 18: Aplicação do líquido penetrante [37].
O penetrante pode ser aplicado por spray, por pincelamento, com rolo de pintura ou
mergulhando-se as peças em tanques. Este último processo é válido para peças pequenas,
colocadas em cestos. Deve-se escolher um processo de aplicação do penetrante que seja
condizente com as dimensões das peças e com o meio ambiente em que será feito o ensaio. Por
exemplo, se o inspetor escolhe ensaiar peças grandes em ambientes fechados e pulverizar o
penetrante, certamente causará um transtorno tanto para as pessoas que trabalham próximo ao
local, como para ele próprio.
O tempo de penetração é o tempo necessário para que o penetrante entre dentro das
descontinuidades. Este tempo varia em função do tipo do penetrante, do material a ser ensaiado,
da temperatura, e deve estar de acordo com a norma aplicável de inspeção.
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Pode-se dizer que a faixa de temperatura ótima de aplicação do penetrante é de 16°C a
52°C. Temperaturas ambientes mais altas aumentam a evaporação dos constituintes voláteis do
penetrante, tornando-o insuficiente. Acima de 100°C há o risco de inflamar. A observação e o
controle da temperatura são fatores de grande importância, que devem estar claramente
mencionados no procedimento de ensaio aprovado [37].
A remoção do excesso de penetrante da superfície deve estar de acordo com o tipo do
penetrante. Os penetrantes removíveis por solventes são quase sempre utilizados para inspeções
locais e estes são mais bem removidos com pano seco ou umedecido em solvente; em seguida, é
feita a limpeza com pano ou papel seco. Deve-se tomar cuidado para não usar solvente em
excesso, pois isto pode causar a retirada do penetrante das descontinuidades. Papel seco ou pano
seco são adequados para superfícies lisas. A superfície deve estar completamente livre de
penetrante, senão haverá mascaramento dos resultados [37].
Quando se usa penetrante lavável em água, a lavagem com jato de água é satisfatória. A
pressão e temperatura da água são parâmetros que devem ser controlados pelo inspetor. Alguns
tipos de penetrantes são removidos por meio de um emulsificador que reage com o penetrante e
torna-o lavável em água. Após a lavagem, a peça deve ser secada por ventilação natural ou ar
quente [37].
A revelação consiste na aplicação de um filme uniforme de revelador sobre a superfície
(Figura 19). O revelador é usualmente um pó fino branco. Pode ser aplicado seco ou em suspensão
em algum líquido. O revelador age absorvendo o penetrante das descontinuidades e revelando-as.
Deve ser previsto um certo tempo de revelação para sucesso do ensaio.
A camada de revelador deve ser fina e uniforme; para tanto, o melhor método para aplicar
o revelador deve ser por aerossol ou “spray”. Outro método de aplicação do revelador é o
mergulhamento da peça num banho de revelador. Este banho deve ser continuamente agitado para
que haja uniformidade na suspensão revelador- solvente. No caso de banho em base aquosa, a
agitação é menor, já que o agente penetrante é drenado mais lentamente. Todavia, há o problema
de secagem, que é mais lenta [37].

Figura 19: Etapa de revelação do líquido penetrante [37].
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O tempo de revelação é variável e deve estar de acordo com o tipo da peça, tipo de
descontinuidade a ser detectado e temperatura ambiente. As descontinuidades finas e rasas
demoram mais tempo para serem absorvidas, ao contrário daquelas maiores e que rapidamente
mancham o revelador. O tamanho da indicação a ser avaliada é o tamanho da mancha observada
no revelador, após o tempo máximo de avaliação permitido pelo procedimento [37].
Como em todos os exames que dependem da avaliação visual do inspetor, o grau de
iluminação utilizada é extremamente importante; iluminação incorreta pode induzir a erro na
interpretação; por outro lado, a iluminação adequada diminui a fadiga do inspetor.
O inspetor deve evitar dirigir a luz para partes que refletem a luminosidade, como, por
exemplo, superfícies metálicas. A melhor alternativa é posicionar o eixo da lâmpada de modo a
formar um ângulo aproximado de 90° em relação à área de inspeção a ser iluminada. O fundo
branco da camada de revelador faz com que a indicação se torne escurecida. A intensidade da luz
deve ser adequada e de acordo com os requisitos mínimos recomendados pela norma de referência
[37].
A inspeção do ensaio é feita após a aplicação do revelador, pela observação das manchas
que se formam devido à absorção do penetrante contido nas aberturas; as manchas indicam as
descontinuidades existentes.
Se o penetrante for do tipo visível, isto é, com uma cor contrastante com a do revelador, a
inspeção deve ser feita sob boas condições de luminosidade; caso o penetrante seja fluorescente,
deve-se inspecionar a área em local escurecido ou sob luz negra.
A interpretação dos resultados deve ser baseada em algum código de fabricação da peça ou
norma aplicável ou ainda, na especificação técnica do cliente. Nesta etapa deve ser preparado um
relatório escrito em que constem as condições de teste, tipo e identificação da peça ensaiada,
resultado da inspeção e condição de aprovação ou rejeição da peça [37].
Após completada a inspeção, faz-se uma avaliação dos resultados; essa avaliação aponta
algumas deficiências de técnicas de ensaio, como: preparação inicial inadequada da peça; limpeza
inicial inadequada; cobertura incompleta da peça com penetrante; remoção inadequada de
excesso, causando mascaramento dos resultados; escorrimento do revelador; camada não
uniforme do revelador; revelador não devidamente agitado; cobertura incompleta de revelador. O
inspetor experiente deve avaliar seu trabalho fase por fase, detectar as deficiências e corrigi-las.
A deficiência mais comum consiste na remoção incompleta do excesso, especialmente em
ensaio manual. Esta é uma fase que deve ser executada com o devido cuidado, especialmente
quando se trata de superfície bruta, como no caso de soldas.
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A avaliação dos resultados é feita a partir de indicações de descontinuidades, observadas
por meio da mancha criada no revelador; essa mancha fornece as indicações que deverão ser
analisadas à luz do critério de aceitação aplicável. As indicações podem ser classificadas em
falsas, não relevantes, verdadeiras e de fabricação.
4.3

Comparação entre técnicas de inspeção e controle da qualidade
Desde a década de 1940, a radiografia vem sendo aplicada como técnica de inspeção

volumétrica para componentes e elementos estruturais. Porém, impulsionado pelos recentes
avanços tecnológicos, as técnicas ultrassônicas vêm conquistando demandas e elevando o
potencial das atividades de inspeção e controle de qualidade [8].
Sahebi et al [20] utilizaram a técnica radiográfica para detecção de defeitos em dutos de
aço API 5L X65. Porém, os autores relataram a dificuldade de observação de defeitos, devido à
grande espessura do material (40mm). Na avaliação dos filmes radiográficos, pontos e linhas
muito vagos foram vistos e, de acordo com vários técnicos experientes, nenhum destes sinais foi
caracterizado como defeito. Os autores também inspecionaram o equipamento através da técnica
de ultrassom phased array. Foram relatados excelentes resultados para estas análises, detectando
defeitos do tipo faltas de fusão e penetração da raiz da solda, além de trincas internas.
Lopez et al [21] buscaram a identificação de técnicas Não Destrutivas para inspeção e
caracterização de componentes soldados através do novo processo de soldagem wire arc additive
manufacturing (WAAM). A radiografia e o ultrassom phased array foram testados, visando
comparar as capacidades de detecção de defeitos. Os resultados mostraram que a radiografia
apresentou fraca sensibilidade para detectar defeitos perpendiculares à direção do feixe, bem
como para defeitos considerados pequenos. Em contrapartida, os resultados do phased array
apresentaram excelente sensibilidade na detecção, localização e dimensionamento dos defeitos
analisados.
Feng e Qiang [22] utilizaram o Ultrassom phased array para a detecção e dimensionamento
de trincas superficiais em soldas de juntas tubulares. As ondas ultrassônicas focadas registravam
tamanhos imprecisos de descontinuidades. Após a captura de várias imagens tipo S-Scan de
distâncias diferentes, um algoritmo foi desenvolvido com base nos princípios de reflexão de ondas
ultrassônicas com o objetivo de melhorar o dimensionamento dessas descontinuidades. O
resultado foi a exatidão no dimensionamento dessas trincas superficiais comprovando a eficiência
do equipamento para essas descontinuidades específicas.
Wang et al [23] apresentaram o Ultrassom phased array como a técnica escolhida para
inspecionar soldas de vasos de vácuo na China. Nesse trabalho, o autor trouxe à lembrança a
dificuldade de se examinar, por meio do ultrassom, peças com anisotropia complexa, caso do aço
inoxidável austenítico. Esse tipo de material apresenta um grau de dificuldade maior para a
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técnica, quando usados cabeçotes convencionais acoplados ao equipamento. Para resolver esse
problema, foi desenvolvido e qualificado um cabeçote especial com características específicas
mais adequado para o tipo de inspeção. os resultados obtidos em peças de demonstração
comprovaram a sensibilidade do sistema para se examinar essas peças com anisotropia complexa,
quebrando mais um paradigma e ampliando as áreas de atuação do método ultrassônico.
Trimborn [24] fez uma importante contribuição, comparando o Ultrassom Avançado
(phased array + TOFD) com a radiografia convencional. O autor mostrou que, quando bem
aplicadas, as técnicas de ultrassom avançado podem ser mais eficientes, resultando em maior
segurança e velocidade de inspeção, redução do risco de falhas e maior confiabilidade nas análises
de integridade. A grande vantagem das técnicas ultrassônicas reside na não utilização de radiações
nocivas, o que libera o trabalho no entorno da região inspecionada, influenciando diretamente na
produtividade da obra.
4.4

Avanços tecnológicos, aplicação e comprovação da maior sensibilidade do phased

array.
Ye et al [25] usaram o phased array para inspecionar soldas de metais dissimilares, não
homogêneos e altamente anisotrópicos. Para conseguir uma boa focalização, os autores
trabalharam modelagem de grãos, calcularam o caminho do feixe para organizar as leis focais e
utilizaram um transdutor montado em uma cunha especialmente fabricada para a pesquisa. O
modelo permitiu aumentar a focalização do feixe sônico, proporcionando a avaliação a
integridade estrutural dos corpos de prova.
Yassin et al [26] detectaram e avaliaram corrosão sob camada de tinta e a descolagem
dela na avaliação da integridade de revestimentos dielétricos. Sendo o ultrassom phased array na
inspeção de materiais, porém, muito pouco utilizado para esse fim, os resultados apresentados no
trabalho foram excelentes. A técnica demonstrou boa capacidade de detecção de perda de
espessura e corrosão sob camada de tinta. Também foi utilizado sistema de imagem micro-ondas
de campo próximo para detecção desses defeitos superficiais. O trabalho faz uma comparação
entre as imagens das duas técnicas.
Lacki, Wieckowski & Wieczorek [27] utilizaram métodos não destrutivos, inclusive o
ultrassom automatizado phased array foram utilizados para avaliar a qualidade de juntas soldadas
tipo FSW (friction stir welding) e RFSSW (refill friction stir spot welding) através da detecção
de descontinuidades. A verificação precisa de defeitos e seu mapeamento ampliaria as aplicações
dos processos FSW em muitos setores da indústria, inclusive no setor de aviação. As análises
realizadas pelos autores possibilitaram a caracterização de diversas descontinuidades nas juntas
soldadas através dos processos FSW e RFSSW. O trabalho também permitiu um estudo de causa
dos defeitos detectados. Os modernos transdutores utilizados possibilitaram controle da forma e
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orientação do feixe ultrassônico, permitindo assim uma focalização adequada do mosaico de
cristais e controlando o ângulo de refração no ensaio. Esses ajustes permitiram uma excelente
detecção e determinação do tamanho dos defeitos com orientações diferentes.
Nakamura et al [28] fabricaram transdutores eletromagnéticos acústicos geradores de
ondas transversais para inspeção de trincas em tubos de aço inoxidável. O transdutor utilizado
avaliou a detecção de defeitos com a utilização de várias frequências distintas. Conforme a
frequência de operação aumentou, a resolução do equipamento melhorou. Os autores concluíram
que o PF-EMAT de 2 MHz era mais adequado para inspeção de peças de aço inoxidável. Um
tubo de aço inoxidável soldado foi inspecionado, e foi demonstrado que pequenas trincas de cerca
de 0,5mm, próximas à solda foram perfeitamente detectáveis. O novo transdutor, denominado
EMAT exibiu capacidade de detecção semelhante a um transdutor piezoelétrico convencional de
phased array, sendo mais prático que este pois permite um direto com a trinca em peças de aços
inoxidáveis.
Javadi et al [29] realizaram uma combinação de soldagem robótica e inspeção
automatizada phased array. Um corpo de prova foi preparado com defeito através da inserção de
uma haste de tungstênio. Também foi fabricado um bloco de calibração com degraus e entalhes.
O sistema foi então utilizado para monitorar uma trinca pré-fabricada. O conjunto (soldagem
robotizada + ultrassom phased array) obtiveram êxito no trabalho. Com base nos resultados
alcançados, os autores concluíram que o processo de soldagem foi bem-sucedido, pois nenhum
defeito além do pré-fabricado foi identificado no corpo de prova. O ultrassom detectou a haste de
tungstênio com precisão numa inspeção sob alta temperatura. Uma trinca também foi fabricada
intencionalmente na solda usando uma combinação de baixa corrente de soldagem, curto passe
de raiz e revestimento rígido. Essa trinca também foi monitorada com sucesso pelo ultrassom,
desde seu surgimento até seu desenvolvimento no corpo de prova num período contínuo de 20h.
Du et al [30] propuseram melhorias de detecção no algoritmo e no aumento do nível de
dados, num sistema de Raios X para detecção de defeitos em pequenas peças de alumínio fundido
da indústria automobilística. No trabalho foram adotados três sistemas de reconhecimento e
detecção de objetos, o feature pyramid network (FPN), o faster R-CNN e o roIAlign. O feature
pyramid network (FPN) provou ser mais eficiente para detectar pequenos defeitos do que o faster
R-CNN, e o roIAlign indicou ser mais preciso para delimitação desses defeitos que o faster RCNN. Mesmo com a contribuição do trabalho, os autores destacam que o atual sistema
radiográfico de detecção de defeitos de alumínio fundido aliado aos sistemas de reconhecimento
e detecção citados poderia apenas localizar essas descontinuidades, não sendo possível identificar
os possíveis tipos de defeitos como cavidade de gás, retração e escória. A fim de compensar a
falta de dados do sistema, outros sistemas deveriam ser estudados.
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Sampath et al [31] apresentaram uma nova abordagem baseada na técnica de ultrassom
phased array (PAUT) com captura de matriz (FMC) para medir com eficácia as propriedades
acústicas, como a velocidade da onda ultrassônica e coeficiente de atenuação e para avaliar a
degradação do material. Os autores desenvolveram um modelo teórico para derivar a solução
analítica de ondas ultrassônicas induzidas no material por um transdutor. Foram utilizados corpos
de prova de aço inoxidável AISI 316L com 3mm de espessura, e um modelo de elemento finito
2D é construído para verificar a geração e detecção dessas ondas. Os ensaios foram realizados em
amostras AISI 316L degradadas com diferentes níveis de tensão de tração para verificar a
capacidade do PAUT juntamente com o FMC. Os resultados comprovaram mudanças
microestruturais durante degradação do material e a partir dos resultados experimentais através
de mudanças acústicas e que PAUT com FMC podem potencialmente, ser usados para avaliar a
degradação de materiais em estágio inicial.
Wang [32] apresenta o ultrassom phased array como a técnica escolhida para se
examinar soldas de vasos de vácuo na China. Nesse trabalho, o autor traz à lembrança a
dificuldade de se examinar por meio do ultrassom peças com anisotropia complexa, caso do aço
inoxidável austenítico. Esse tipo de material apresenta um grau de dificuldade maior para a
técnica, quando usados cabeçotes convencionais acoplados ao equipamento. Para resolver esse
problema, foi desenvolvido e qualificado um cabeçote especial com características específicas
mais adequado para o tipo de inspeção. os resultados obtidos em peças de demonstração
comprovaram a sensibilidade do sistema para se examinar essas peças com anisotropia complexa,
quebrando mais um paradigma e ampliando as áreas de atuação do método ultrassonico.
Javadi et al [33] fabricaram um corpo de prova, onde tentaram inserir intencionalmente,
através do processo WAAM, esferas de tungstênio em defeitos esféricos preenchidos com ar. O
sistema de detecção utilizado para comprovar a inserção através do WAAM foi o ultrassom
phased array + TFM. Uma calibração do procedimento foi desenvolvida especialmente para
permitir o dimensionamento preciso do defeito. Com base nos resultados alcançados, os autores
concluíram que, a incorporação das bolas de tungstênio foi perfeitamente identificada no em saio
phased array, mostrando a eficiência da operação. Em comparação com o defeito esférico
preenchido com ar de ø3 mm, a bola de carboneto de tungstênio de ø3 mm foi detectada com
aumento de ganho de +12 dB. Isto prova que as esferas de tungstênio, se forem incorporadas com
sucesso durante o processo WAAM, são bons refletores da onda ultrassônica e a subsequente
detecção.
De Almeida & Pereira [34] investigaram a eficiência da técnica de phased array em juntas
laminadas de polímeros reforçados com fibra de vidro (GFRP), que combinam propriedades como
alta resistência mecânica, baixo peso específico e alta resistência à corrosão com espessuras
máximas de 30mm. Os experimentos foram conduzidos com um transdutor de 32 elementos e
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frequência de 500kHz. A anisotropia do material desempenhou um papel importante sobre os
resultados obtidos, e duas leis focais foram aplicadas visando a detecção dos defeitos existentes.
Defeitos artificiais foram avaliados e todas as falhas foram detectadas, indicando que a técnica é
adequada para a inspeção deste material. Falhas involuntárias também foram detectadas por
phased array e sua existência foi confirmada com os resultados obtidos a partir de varredura de
tomografia computadorizada. Os resultados indicaram que a metodologia proposta é adequada
para a detecção das falhas, destacando a atuação das leis focais com pontos focais na parede
posterior da junta.
Fu et al [35] introduziram o teste ultrassônico de phased array (PAUT) em corpos de prova
para garantia da integridade das soldas volumosas, com relação profundidade-largura, das portas
do vaso de vácuo CFETR (VV). A soldagem por feixe de elétrons (EBW) foi selecionada para o
processo de fabricação, porém, esse processo pode introduzir defeitos inaceitáveis no
equipamento, como fissura vertical, falta de fusão e falta de penetração. Para os experimentos,
blocos de referência com defeitos artificiais de diferentes comprimentos e alturas foram
fabricados e depois testados por meio de um transdutor duplo de 2,5 MHz e 64 elementos lineares.
Os testes conseguiram resultados expressivos, onde o ensaio conseguiu sensibilidade suficiente
para a detecção de fissuras com 0,2mm de largura. No final, o sistema phased array e os
transdutores descritos demonstraram capacidade total na detecção das descontinuidades.
Adicionalmente, as técnicas ultrassônicas fornecem resultados em menor espaço de tempo, com
excelente reprodutibilidade, possibilidade de localização, caracterização e dimensionamento de
heterogeneidades, com alto potencial de acerto.
Em contrapartida, é importante destacar que não existe END 100%, todas as técnicas
apresentam vantagens e desvantagens de aplicação. Neste sentido, as vantagens da aplicação da
radiografia (convencional ou digital), as quais estão relacionadas à capacidade de inspeção de
materiais com microestruturas complexas (por exemplo: aços austeníticos ou fundidos),
geometrias complexas e defeitos volumétricos [8, 17, 25].
A maioria das normas de construção e montagem, como podemos citar, American Welding
Society (AWS), o Código da American Society of Mechanical Engineers (ASME) e API 1104 Welding of Pipelines and Related Facilities, exigem que seja aplicado uma técnica de ensaio
volumétrico (radiografia ou ultrassom automatizado) para assegurar a ausência de falhas em
soldas estruturalmente importantes [13, 14].
Apesar das limitações técnicas, o ensaio radiográfico continua sendo amplamente
empregado na indústria nacional. Através deste trabalho buscamos avaliar a aplicabilidade de um
sistema de ultrassom automatizado (phased array + TOFD), na avaliação de soldas
circunferenciais de dutos fabricados em aço API 5l X70 [26].
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5

PARTE EXPERIMENTAL
Este trabalho foi desenvolvido durante o período de junho de 2020 a julho de 2021 e todas

as atividades foram realizadas em local externo à Universidade Federal de Sergipe, paralelo à
obra de construção de um trecho de 11 km de um mineroduto privado, na cidade de Tomé Açu,
Pará, Brasil.
Foram utilizados segmentos de tubos com costura de 12 metros e 24” de diâmetro,
fabricados em aço API 5L Gr X70 (A especificação técnica e composição química do material
está disponível no Anexo 1).
Foram analisadas 50 juntas soldadas (processos combinados TIG / ER) através das técnicas
não destrutivas de radiografia convencional e ultrassom avançado (combinando as técnicas de
ultrassom phased array e TOFD).
5.1. Realização do ensaio radiográfico
Para realização das radiografias foi necessário seguir todas as normas do Conselho
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), no sentido da sinalização, adesivagem, verificação
radiométrica e condutor autorizado. Também foram cumpridas as exigências do procedimento
executivo de Gamagrafia aprovado para o empreendimento sobre o balizamento e isolamento da
área durante a realização do ensaio (Figura 20).

Figura 20: Veículo autorizado para carregar fonte radioativa completamente adesivado e área
balizada e isolada para realização da radiografia [do autor].
As radiografias foram realizadas através da utilização de uma fonte de raios gama (Irídio
192). No campo, a fonte foi transportada em um irradiador (Figura 21), conectado a um cabo de
comando e manivela que acionava o colimador para a exposição da fonte radiográfica, onde o
colimador é o dispositivo utilizado para limitar o tamanho do campo de incidência dos raios gama
através da absorção de parte da radiação, direcionando o feixe.
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Figura 21: Colimador com cabo de comando e irradiador sendo preparado para realização do
ensaio radiográfico [do autor].
Após a preparação, o colimador era posicionado com o bico colado no tubo conforme
descrito no procedimento aprovado para a atividade (Figura 22). Em seguida os filmes
radiográficos eram instalados em volta das juntas, os profissionais expunham a fonte e iniciavam
a contagem regressiva do tempo de exposição, também descrito no procedimento.

Figura 22: Inspeção dos dutos em campo através da radiografia convencional. No detalhe o
posicionamento do colimador e montagem dos filmes radiográficos [do autor].
A técnica utilizada foi parede dupla vista simples (PDVS) que consiste em posicionar a
fonte de tal forma que o feixe de radiação atravesse as duas paredes do material a ser inspecionado
(parede dupla) e somente a imagem da região de interesse seja avaliada (vista simples). É utilizada
quando não existe acesso pelo interior do tubo.
5.2. Realização do ultrassom avançado phased array + TOFD
Para a inspeção ultrassônica, foi utilizado um aparelho modelo handyscan 32:64, fabricado
pela empresa technology design, com sistema ultrassônico multicanal compatível com
transdutores convencionais, TOFD e phased array (Figura 23).
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Figura 23: Inspeção dos dutos em campo através do ultrassom avançado [do autor].
As inspeções foram realizadas através da técnica discriminação de zonas (Anexo II),
consistindo no ensaio com um conjunto de feixes sônicos focalizados e dedicados a cada zona
determinada, emitidos por um par de cabeçotes phased array, um par de cabeçotes TOFD e dois
pares de cabeçotes convencionais para descontinuidades transversais. Os conjuntos de cabeçotes
foram montados em um scanner, de maneira que as soldas foram ensaiadas pelos dois lados em
uma única varredura. Os sinais ultrassônicos foram transmitidos, recebidos e armazenados pelo
aparelho computadorizado handyscan, e os resultados, analisados e avaliados através do software
td scan 20.00.
Nas Tabelas 2 e 3 estão apresentadas as características dos transdutores e sapatas utilizados
neste trabalho.
Tabela 2: Lista de transdutores utilizados neste trabalho.
Fabricante

Modelo

Técnica

Dimensões

Número de Elementos

Frequência (MHz)

GE

weldstar

phased array

pitch 1mm

64

5

GE

389-060-960

TOFD

 6,0 mm

1

7,5

GE

389-059-830

P-E Transversal

10mm

1

5

Tabela 3: Lista de Sapatas utilizadas neste trabalho.
Fabricante

Modelo

Técnica

Ângulo Refratado (O)

Velocidade do Som

UT Quality

HPA

phased array

55°

2362 m/s

UT Quality

223250

TOFD

65°

2460 m/s

UT Quality

413375

P-E Transversal

60°

2460 m/s

Nota 1: As variáveis apresentadas nas tabelas 2 e 3 foram simuladas num software
específico para setups phased array e especificadas no procedimento “Phased Array –
Discriminação por Zonas”, tendo todos os seus parâmetros verificados e aprovados através de um
rigoroso processo de qualificação deste procedimento, que seguiu orientações da norma API
1104. Nessa qualificação de procedimento/variáveis especificadas, corpos de provas contendo
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uma série de defeitos pré-fabricados foram ensaiados por ensaio radiográfico, pela técnica de
ultrassom avançado proposta, e por fim comparado com o resultado de ensaio macrográfico.
Nota 2: Os transdutores TOFD especificados na tabela 2, bem como o ângulo da sapata
descrito na tabela 3 teriam o objetivo principal de delimitar o comprimento das descontinuidades
através do uso das parábolas nas extremidades das indicações com intuito de amenizar o efeito da
divergência. Sempre que possível, os cursores das parábolas deveriam coincidir o com o formato
parabólico das extremidades das descontinuidades (Figura 24).

Figura 24: Uso dos cursores parabólicos de TOFD para dimensionamento do comprimento [do
autor].
Nota 3: Os transdutores phased array apontados na tabela 2, bem como os ângulos de suas
sapatas foram especificados com o objetivo de se avaliar a altura das descontinuidades através
das técnicas (pulso eco e Mapeamento).
Nas Figuras 25, 26, 27 e 28 estão demonstrados esquematicamente os principais parâmetros
para ajuste dos canais para espessura inspecionada / processo de soldagem. Os valores informados
poderiam sofrer pequenas variações ao longo do projeto para os ajustes normais de sensibilidade.
Onde o stand-off é a distância da frente da sapata phased array até a linha de centro da
solda. Os cabeçotes são fixados de forma simétrica em relação ao eixo da junta soldada.
Na figura 25, cada canal descrito tinha a função de verificar uma porção correspondente a
aproximadamente 2,5mm de espessura do material a ser inspecionado conforme descrição a
seguir:
O Canal CAP cobriria a “zona” compreendida desde a superfície de contato da sapata do
transdutor até a profundidade de 2,5mm; o elemento 10 do transdutor era o primeiro a ser ativado
e como apresentava 10 elementos ativos, o último seria o elemento 20 com o ângulo de 60° e o
gate posicionado a 40% da altura da tela;
O Canal fill 6 cobriria a “zona” compreendida a partir de 2,5mm até 5,0mm de
profundidade; o elemento 2 do transdutor era o primeiro a ser ativado e como apresentava 12
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elementos ativos, o último seria o elemento 14 com o ângulo de 60° e o gate posicionado a 40%
da altura da tela.
O Canal fill 5 cobriria a “zona” compreendida a partir de 5,0mm até 7,5mm de
profundidade; o elemento 5 do transdutor era o primeiro a ser ativado e como apresentava 12
elementos ativos, o último seria o elemento 17 com o ângulo de 59° e o gate posicionado a 40%
da altura da tela.
Desta forma seguiu até chegar ao Canal RT que cobriria a “zona” compreendida a partir de
15,0mm até 17,4mm de profundidade; o elemento 20 do transdutor era o primeiro a ser ativado e
como apresentava 10 elementos ativos, o último seria o elemento 30 com o ângulo de 70° e o gate
posicionado a 40% da altura da tela.

Figura 25: Plano de varredura para canais de enchimento – espessura 17,4 mm [do autor].
Na figura 26 está demonstrado que, cada canal volumétrico descrito tinha a função de
mapear um volume correspondente a aproximadamente 3,5mm de espessura x a largura do cordão
de solda no material a ser inspecionado conforme descrição a seguir:
O Canal V1 cobriria a “zona” compreendida desde a superfície de contato da sapata do
transdutor até a profundidade de 3,5mm; o elemento 23 do transdutor era o primeiro a ser ativado
e como apresentava 10 elementos ativos, o último seria o elemento 33 com o ângulo de 40° e o
gate posicionado a 40% da altura da tela;
O Canal V2 cobriria a “zona” compreendida a partir de 3,5mm até 7,0mm de profundidade;
o elemento 20 do transdutor era o primeiro a ser ativado e como apresentava 8 elementos ativos,
o último seria o elemento 28 com o ângulo de 42° e o gate posicionado a 40% da altura da tela;
O Canal V3 tinha a função de cobrir a “zona” compreendida a partir de 7,0mm até 10,5mm
de profundidade; o elemento 8 do transdutor era o primeiro a ser ativado e como apresentava 16
elementos ativos, o último seria o elemento 24 com o ângulo de 44° e o gate posicionado a 40%
da altura da tela;
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O Canal V4 tinha a função de cobrir a “zona” compreendida a partir de 10,5mm até 14,0mm
de profundidade; o elemento 9 do transdutor era o primeiro a ser ativado e como apresentava 12
elementos ativos, o último seria o elemento 21 com o ângulo de 47° e o gate posicionado a 40%
da altura da tela;
O Canal VRT (Volume de Raiz) tinha a função de cobrir a “zona” compreendida a partir
de 14,0mm até 17,4mm de profundidade; o elemento 18 do transdutor era o primeiro a ser ativado
e como apresentava 13 elementos ativos, o último seria o elemento 11 com o ângulo de 50° e o
gate posicionado a 40% da altura da tela;

Figura 26: Plano de varredura para canais volumétricos – espessura 17,4 mm [do autor].
Na figura 27, o canal EXP (Excesso de penetração) tinha a função de instalar um Gate a
40% da altura da tela na profundidade de 19,0mm, ou seja, 17,4mm de espessura + 1,6mm de
excesso de penetração aceitável (tipo passa-não-passa). O elemento 16 do transdutor era o
primeiro a ser ativado e como apresentava 10 elementos ativos, o último seria o elemento 20 com
o ângulo de 45°.

Figura 27: Plano de varredura para canais Excesso de penetração – espessura 17,4 mm [do autor].
Na figura 28, o PCS representa a distância do index (ponto de saída do feixe) de um
cabeçote TOFD (transmissor) até o index do outro cabeçote (receptor).
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Figura 28: Plano de varredura para canal TOFD – Espessura 17,4 mm [do autor].
Para a movimentação automática dos transdutores, foi utilizado um escâner motorizado
fabricado pela UT Quality (Figura 29). Foi empregada uma cinta guia para o diâmetro da
tubulação garantindo o melhor controle no posicionamento dos transdutores, com relação ao
centro da solda.

Figura 29: Representação esquemática do Scanner utilizado neste trabalho [do autor].
Para aquisição e análise das imagens foi utilizado o software TD SCAN 20.00.
5.2.1 Calibração do sistema de ultrassom automatizado
A calibração da aparelhagem, dos blocos padrões e de referência, foi realizada conforme
procedimento específico.
A escala horizontal (time base) foi ajustada com auxílio do bloco IIW, V1/A1.
O ajuste da sensibilidade foi realizado utilizando blocos de calibração conforme a Figura
30, de materiais, diâmetros e espessuras iguais às peças a serem ensaiadas.
O bloco de calibração foi fabricado garantindo área suficiente para permitir que os
transdutores detectassem todos os refletores em uma única varredura.
A quantidade de zonas e de refletores de referência do bloco de calibração foi determinada
a partir da espessura e perfil do chanfro, permitindo uma discriminação por zonas com alturas
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entre 1,0 e 4,0 mm. Os mesmos refletores de calibração foram usinados em cada lado do bloco de
calibração (upstream / downstream).
Onde upstream é o lado de “cima” do cabeçote e o downstream é o lado oposto.
A posição lateral de cada refletor de referência não interferiu nos refletores adjacentes ou
das bordas do bloco de calibração.
Os refletores de referência foram furos de fundo plano (FBH) com diâmetros de
1,5 a 2,5mm

e entalhes de 10,0mm de comprimento com

profundidade entre

1,0 a 5,0mm. Além desses, um entalhe na espessura do bloco foi usado para indicar o centro da
solda.

Figura 30: Exemplo Bloco de referência utilizado na calibração do equipamento de ultrassom
avançado [do autor].
Adicionalmente, foram introduzidos os seguintes refletores para calibração das técnicas de
análise:
a) Refletores de raiz (entalhe): 10,0mm de comprimento x 1,0mm de largura x 1,0mm de
profundidade. Foram usinados de tal forma que a face do refletor foi posicionada na face da raiz
da solda, na superfície interna do bloco.
b) Refletores para enchimento “FILL” (furo de fundo plano): 2,5mm de diâmetro foram usinados
até a face de fusão de preparação da solda.
c) Refletores de cobertura “CAP” (entalhe): 10,0mm de comprimento x 2,0mm de largura x
1,0mm de profundidade; c foram usinados margeando a borda teórica do bisel da solda na
superfície externa do bloco.
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d) Refletores Volumétricos “MAP” (furo de fundo plano): 1,5mm de diâmetro - foram
posicionados na linha de centro da solda com ângulo ortogonal ao feixe sônico.
e) Refletor TOFD na superfície externa “TOFD OD” (entalhe ponta aguda): 10,0mm de
comprimento x 1,0mm de largura x 5,0mm de profundidade; foi usinado na linha de centro da
solda na superfície externa do bloco.
f) Refletor TOFD na superfície interna “TOFD ID” (entalhe ponta aguda): 10,0mm de
comprimento x 1,0mm de largura x 2,0mm de profundidade; foi usinado na linha de centro da
solda na superfície interna do bloco.
g) Refletores Transversais “Trans OD” e “Trans ID” (entalhe): 10,0mm de comprimento x 2,0mm
de largura x 1,9mm de profundidade foram usinados perpendiculares à linha de centro da solda,
sendo um entalhe na superfície externa e outro na superfície interna do bloco.
h) Refletor Perpendicular (entalhe passante): 1,0 x 5,0mm foi posicionado perpendicularmente à
linha central do bloco de calibração.
i) Excesso de Penetração - Para excesso de penetração a referência será excesso de penetração
obtida em corpos de prova de qualificação.
O ajuste de sensibilidade do ensaio foi realizado inicialmente de forma estática em cada
refletor de referência. Uma vez ajustados todos os canais do sistema de ultrassom, o bloco de
calibração foi varrido na mesma velocidade de inspeção de produção, gerando um arquivo da
calibração que foi armazenado conforme frequência descrita na Tabela 4.
Os sinais provenientes de cada refletor de referência (furos de fundo plano e entalhes)
foram ajustados para 80% da altura total da tela em modo tempo x amplitude. O ganho obtido foi
chamado de ganho primário (GP).
Obs: Para os furos de fundo plano (FBH) a resposta do centro do furo deve coincidir com o eixo
central do feixe sônico.
Na calibração, houve sobreposição de zonas, definida pela existência de ecos obtidos de
refletores das zonas adjacentes ao refletor principal (overtrace) e foi recomendado que fossem
ajustados para amplitudes entre - 6dB a -14dB (40% a 15%, respectivamente) em relação à altura
do refletor de referência.
Na tabela 4 está apresentado o resultado da calibração dos canais ultrassônicos
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Tabela 4: Resultados da calibração de todos os canais ultrassônicos.
UP
CANAL

GP

80%

DOWN
GV

GA

CANA

GP

80%

GV

GA

CAP

30.00

91.9

+4

34.00

CAP

32.10

77.8

+4

36.10

F6

38.88

95.6

+4

42.88

F6

37.00

94.2

+4

41.00

F5

32.88

88.0

+4

36.88

F5

32.00

94.7

+4

36.00

F4

30.44

72.1

+4

34.44

F4

31.94

95.2

+4

35.94

F3

29.06

79.3

+4

33.06

F3

32.99

83.6

+4

36.99

F2

35.40

77.4

+4

39.4

F2

40.00

81.5

+4

44.00

F1

35.00

97.8

+4

39.00

F1

38.22

78.4

+4

42.22

RT

44.50

96.8

+4

48.50

RT

44.00

84.4

+4

48.00

V4

51.60

67.1

+4

55.60

V4

47.90

99.5

+4

51.90

V3

44.78

73.4

+4

48.78

V3

41.98

73.2

+4

45.98

V2

34.24

71.3

+4

38.24

V2

39.16

83.7

+4

43.16

V1

37.56

86.8

+4

41.56

V1

40.43

108.1

+4

44.13

VRT

28.46

76.6

+4

32.46

VRT

31.46

99.1

+4

35.46

EXCESSO DE PENETRAÇÃO

ACOPLAMENTO

CANAL

CANAL

CANA

CANA

CANAL

CANA

GP

80%

GV

GA

27

27

27

27

27

32

53.00

-

+0

53.00

28

28

28

28

28

33

55.00

-

+0

55.00

34

49.00

-

+0

49.00

35

58.00

-

+0

58.00

TOFD
CANAL

GP

40 a

GV

GA

29

37.10

46.6

+0

37.10

Onde:
UP é o lado de “cima” do cabeçote;
DOWN é o lado de “baixo” do cabeçote;
EXPU é o Canal de Excesso de Penetração do lado de cima do cabeçote;
GP é o Canho Primário de calibração;
GV é o Ganho de varredura;
GA é o Ganho de Avaliação;
Para determinar o valor da relação de sinal/ruído, os seguintes passos foram seguidos:
a) Após selecionar um canal pulso eco ou de mapeamento, o cabeçote foi posicionado no bloco
de calibração de modo a maximizar o eco proveniente do respectivo refletor de referência a 80%
da altura total da tela. O ganho obtido foi anotado.
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b) O cabeçote foi movido sobre uma área livre de refletores e geometrias do bloco. O ganho foi
aumentado até que os sinais de ruído atingissem 80% da altura total da tela. O novo ganho obtido
também foi anotado.
c) A diferença entre o primeiro e o segundo ganhos anotados forneceu a relação sinal/ruído.
Para todos os transdutores pulso-eco, a relação sinal-ruído recomendada foi
≥ 20dB, mas nunca menor do que o nível de registro estabelecido no procedimento.
Obs: Essa verificação foi adotada para todos os canais Pulso Eco e Mapeamento de cada setup e
de cada cabeçote utilizado no projeto.
d) Para os transdutores TOFD foram apresentados sinais definidos de pulso RF e sem ruído
acústico ou elétrico, podendo ser utilizado filtro de média de até 4dB.
Para os canais da raiz, enchimento e acabamento, o ganho de varredura (GV) e o ganho de
avaliação de descontinuidades (GA) foram considerados iguais ao ganho primário (GP) mais 4
dB tal como descrito abaixo:
GV = GA = GP + 4 dB
Para os canais de Mapeamento do enchimento, o ganho de varredura (GV) e o ganho de
avaliação de descontinuidades (GA) foram iguais ao ganho primário (GP) acrescido de 8 dB. No
caso de ruído excessivo que dificultasse a interpretação dos sinais, o acréscimo de ganho poderia
ser reduzido em até 4dB tal como descrito abaixo:
GV = GA = GP + 8dB
Para os canais de Mapeamento da raiz, o ganho de varredura (GV) e o ganho de avaliação
de descontinuidades (GA) foram iguais ao ganho primário (GP) do canal da raiz, acrescido de 6
dB. No caso de ruído excessivo que dificultasse a interpretação dos sinais, o acréscimo de ganho
poderia ser reduzido em até 2 dB tal como descrito abaixo:
GV = GA = GP + 6dB
Para os canais de mapeamento de excesso de penetração, o ganho foi obtido em refletores
representativos nos corpos de prova.
O encoder foi calibrado conforme descrição abaixo, para uma correlação precisa do
movimento dos cabeçotes para o sistema phased array/TOFD com uma resolução de 1mm.
1)

O decodificador foi posicionado na origem chamada “zero”;

2)

Para uma medição precisa, um dos cabeçotes do escâner foi utilizado como referência;

3)

O escâner foi movido em toda circunferência do tubo (360˚) e acionado o comando calibrar

do aparelho;
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4)

Uma vez fisicamente calibrado, o decodificador foi movido de volta para a distância de

referência.
Obs: O decodificador deve apresentar precisão dentro de +/- 10,0mm;
Todos os gates foram programados para registrar informações de amplitude (apresentada
em forma de uma linha preta) e tempo de percurso ou transit distance (apresentado em forma de
barra colorida nas cores azul, verde ou vermelha) em cada zona estabelecida nos setups de
inspeção. Nos itens a seguir estão descritos os requisitos que deveriam ser atendidos.
 Gates de amplitude e tempo de percurso: Com o cabeçote posicionado no refletor de referência
e com o sinal na sensibilidade requerida, o início do gate foi ajustado para seu início de 3 a 5,0mm
antes do bisel teórico da solda e o final a 1,0mm após a linha de centro da solda (o entalhe passante
foi utilizado para confirmação do fim do gate).
Atenção: Para o canal de raiz, o comprimento do gate de tempo de percurso deveria ser suficiente
para registro da penetração da raiz da solda. Este ajuste foi realizado primeiramente no entalhe da
raiz do lado oposto e depois ser confirmado na solda.
 Gates de amplitude e tempo de percurso: Com o transdutor posicionado no refletor de
referência e com o sinal na sensibilidade requerida, o gate foi ajustado para seu início de 3,0 a
5,0mm antes do bisel teórico da solda. O final de gate para cada canal (superior e inferior) foi
ajustado conforme abaixo:
- Para o canal de mapeamento do enchimento superior o final do gate deveria ser suficiente para
registro do reforço do acabamento.
- Para o canal de mapeamento do enchimento inferior o final do gate deveria ser suficiente para
registro do bisel do lado oposto.
- Para o canal de mapeamento da raiz o final do gate deveria ser o mesmo gate de tempo de
percurso do pulso-eco, e suficiente para registro da geometria de penetração da raiz da solda.
- Para os canais de mapeamento para excesso de penetração, o gate foi ajustado em corpos de
prova de qualificação de soldadores, com início após a resposta da geometria aceitável de
penetração.
- Para esta verificação, a sensibilidade foi ajustada para o ganho primário (GP), e os canais de
mapeamento de excesso de penetração ser desativados.
Nas 10 primeiras soldas, o sistema foi calibrado antes do ensaio de cada solda. Após as 10
primeiras juntas a frequência de calibração foi diminuída para até uma calibração a cada 10 soldas
ou 2 horas de serviço (o que ocorresse primeiro).
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O sistema foi calibrado sempre antes do início dos serviços e antes do desligamento do
aparelho no fim de cada ciclo/turno de inspeção.
Sempre que houve as seguintes condições, novas calibrações foram realizadas:
- Mudanças de cabeçotes e/ou sapatas;
- Troca de umbilical;
- Troca de bloco de calibração;
- Troca de acoplante (graxa) do conjunto cabeçote-sapata;
- Troca de setup;
- Troca de inspetor;
- Mudança de quilômetro;
As calibrações foram consideradas satisfatórias sempre que:
- A amplitude dos ecos provenientes dos refletores de referência estivesse entre 70% e 99% da
altura total da tela;
- A amplitude dos ecos obtidos de refletores das zonas adjacentes ao refletor principal (overtrace)
estivesse entre -6dB a -14dB (40% a 15%, respectivamente) em relação à altura calibrada do
refletor de referência.
- A posição dos refletores em relação ao gate de tempo de percurso (transit distance) apresentasse
precisão de ± 1,0mm
- A posição dos refletores adjacentes no sentido circunferencial em relação ao especificado
apresentasse precisão de ± 2,0mm.
- A posição dos refletores em relação a posição zero foi de ± 10,0mm (calibração do encoder).
Caso fossem detectados desvios na calibração além das tolerâncias informadas acima
(exceto overtrace de -6dB), os parâmetros seriam ajustados e uma nova calibração seria realizada.
Nestes casos, todas as juntas inspecionadas desde a última calibração satisfatória seriam
reexaminadas.
Nota: Toda calibração do equipamento de ultrassom automatizado foi supervisionada pelo
autor, que é qualificado como inspetor N2 phased array
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6

RESULTADOS
Na primeira etapa do estudo, foram realizadas as inspeções radiográficas nas

50 juntas soldadas. Foram utilizados critérios de aceitação com base nos conceitos estabelecidos
na norma API 1104, seção 9.3 e na especificação técnica da mineradora, conforme apresentado a
seguir:
 A altura do excesso de penetração da solda não poderia exceder 1,6 mm;
 Embora a API 1104 Seção 9.3.4 especifique critérios de aceitação para falta de fusão (FF),
qualquer descontinuidade entre o metal da solda e o metal base que esteja aberto para a superfície
não seria permitida, independentemente do seu tamanho;
 Embora a API 1104 Seção 9.3.10 especifique critérios de aceitação para trincas, estas não
seriam permitidas, independentemente do tamanho da descontinuidade;
 Se trincas fossem encontradas, a razão/causa deveria ser rigorosamente investigada e o
procedimento de soldagem imediatamente revisto, para evitar reincidência. Isto poderia resultar
na suspensão da soldagem até que o problema fosse solucionado.
Os resultados foram avaliados segundo critérios do tipo: passa ou não passa, sendo indicadas
em vermelho as soldas reprovadas nesta análise. Na Figura 31 apresentam-se os resultados
obtidos, onde foram reprovadas apenas 3 das 50 soldas analisadas.

Figura 31: Resultados obtidos através da inspeção radiográfica das 50 soldas.
Na Figura 32 apresentam-se a radiografia e a fotografia do poro reprovado no ensaio da
junta 38. O poro apresentou dimensões maiores que as toleráveis de acordo com o critério de
aceitação utilizado.
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Figura 32: Registro do defeito (poro) reprovado na radiografia da junta n.38 [do autor].
Na Figura 33 temos os detalhes da radiografia e da fotografia do poro reprovado no ensaio
da junta 45. Esse defeito também apresentou dimensões maiores que as toleráveis de acordo com
o critério de aceitação utilizado.

Figura 33: Registro do defeito (poro) reprovado na radiografia da junta n.45 [do autor].
Como o último defeito reprovado no ensaio radiográfico, na Figura 34 podemos observar
a radiografia e o croquis da junta 46 mostrando os defeitos (porosidade em linha) responsáveis
pela reprovação dessa junta.

Figura 34: Registro do defeito (porosidade) reprovado na radiografia da junta n.46 [do autor].
Nota: Os filmes radiográficos foram avaliados pelo autor, que já foi inspetor qualificado
como N2 de ensaio radiográfico, juntamente com o inspetor laudista N2 da empresa contratada
para realizar os ensaios.
Na Figura 35 estão apresentados os resultados obtidos na segunda etapa do trabalho, onde
foram aplicadas as técnicas ultrassônicas phased Array + TOFD na inspeção. Nessa inspeção,
critério específico para ultrassom conforme API 1104 e especificação técnica da mineradora
foram utilizados para aceitação conforme apresentado a seguir:
 Indicações caracterizadas como trinca devem ser reprovadas independentemente do
comprimento e toda a junta soldada deverá ser removida da linha (corte);
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 Indicações individuais ou indicações múltiplas em zonas adjacentes na mesma localização
circunferencial devem ser reprovadas se a altura individual ou a soma da dimensão vertical
(altura) for maior que: 3,56mm para espessura de 17,4mm.
Obs.: Os valores acima já estão corrigidos com o fator de incerteza do sistema (±0,79mm).
 Indicações lineares (que não sejam trincas) interpretadas como abertas para a superfície interna
ou externa, devem ser reprovadas se:
- O comprimento individual ou acumulado de indicações lineares exceder 25 mm em qualquer
300mm de comprimento contínuo da solda;
- O comprimento acumulado das indicações lineares exceder 8% do comprimento total da solda.
 Indicações lineares internas à solda (que não sejam trincas), interpretadas como sub
superficiais, sem interação com as superfícies interna e externa, devem ser reprovadas se:
- O comprimento individual ou acumulado das indicações lineares exceder 50mm em qualquer
300mm de comprimento contínuo da solda;
- O comprimento acumulado das indicações lineares exceder 8% do comprimento total da solda.
 Indicações transversais (que não sejam trincas) devem ser consideradas como volumétricas e
avaliadas usando o critério de indicações volumétricas. A letra “T” deve ser usada no relatório de
inspeção para designar todas as indicações transversais registráveis.
 Indicações volumétricas agrupadas (cluster) serão reprovadas quando a dimensão máxima do
agrupamento exceder 13mm.
 Indicações volumétricas individuais devem ser reprovadas quando a dimensão máxima da
indicação exceder 3mm
 Indicações volumétricas na raiz, interpretadas como abertas para a superfície interna devem ser
reprovadas se:
- A dimensão máxima da indicação exceder 6mm ≥ 40% FSH;
- O comprimento acumulado de todas as indicações volumétricas na raiz exceder 13mm em
qualquer 300mm de comprimento contínuo da solda.
 Qualquer acúmulo de indicações relevantes deve ser reprovado se:
- O comprimento acumulado de todas as indicações com refletividade acima do nível de registro,
exceder 50mm em qualquer 300mm de comprimento de solda;
- O comprimento acumulado de todas as indicações com refletividade acima do nível de registro,
exceder 8% do comprimento total da solda.
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 Indicações de excesso de penetração com dimensões maiores do que 10 x 1,6mm devem ser
registradas em relatório e reprovadas.
Diferentemente da radiografia, o ultrassom avançado elevou consideravelmente o índice
de reprovação das soldas conforme a figura 35 apresentada a seguir:

Figura 35: Resultados obtidos através da inspeção ultrassônica phased array + TOFD das 50
soldas.
Após análise dos primeiros resultados obtidos através das técnicas ultrassônicas, o autor
notou que dois padrões de descontinuidades se repetiram bastante.
1) Pequenas indicações lineares de baixa amplitude a 17.4mm de profundidade;
2) Pequenas indicações lineares ou volumétricas entre 3.5 e 6mm de profundidade.
No primeiro caso, houve uma suspeita de que poderiam ser pequenas mordeduras e/ou
concavidades que não estavam sendo detectadas por radiografia, mas que seriam perceptíveis ao
phased array. Havia suspeita de que a espessura real da parede do tubo seria maior que a espessura
nominal registrada no aparelho, durante a etapa de calibração.
No segundo caso, houve a suspeita da ocorrência de conversão de modo da onda
ultrassônica refletida, muito comum em juntas com acabamento de solda irregular.
Para esclarecer as indicações, optamos pela realização de ensaios complementares. Neste
sentido, foi cortada a junta 28 (Figura 36a), a qual apresentou 14 indicações nos ensaios
ultrassônicos e nenhuma no ensaio radiográfico. Ela foi inspecionada pelo autor através dos
ensaios de líquido penetrante (Figura 36b), ensaio visual de solda (Figura 37), e ultrassom
convencional (Figura 38).
Os resultados estão apresentados na Tabela 5.
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a)

b)

Figura 36: a) Junta 28, cortada para realização de ensaios complementares e b) falta de fusão
detectada no ensaio de líquidos penetrante [do autor].

Figura 37: Realização do ensaio visual de solda após o corte da junta 28 [do autor].

Figura 38: Realização do ultrassom convencional na junta 28 [do autor].
Tabela 5: Resultados obtidos através da inspeção da junta 28 com ensaios complementares.
Dimensões das Indicações [mm]
o
N Localização Profundidade Comprimento Phased Array Radiográfia
87
17.4
4
1
R
A
103
17.4
22
2
R
A
205
17.4
10
3
R
A
231
17.4
5
4
R
A
700
6.0
8
5
R
A
819
17.4
34
6
R
A
828
3.5
73
7
R
A
1074
17.4
16
8
R
A
1097
3.5
8
9
R
A
1187
17.4
11
10
R
A
1210
17.4
10
11
R
A
1227
17.4
8
12
R
A
1291
3.5
16
13
R
A
1565
17.4
44
14
R
A
R = Reprovada
A = Aprovada

Técnicas de Inspeção Empregadas
Inspeção Visual
Ultrassom convencional Líquidos Penetrantes
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
EXCESSO PENETRAÇÃO
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
CONFIRMADA
MORDEDURA NA RAIZ
CONFIRMADA
CONFIRMADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
FALTA DE FUSÃO
CONFIRMADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
FALTA DE FUSÃO
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
MORDEDURA NA RAIZ
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
NÃO DETECTADA
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Os resultados comprovaram que as descontinuidades lineares registradas a 17,4mm de
profundidade através do ultrassom avançado, na maior parte, foram resultantes de uma maior
sensibilidade da calibração nos canais dedicados a inspeção da raiz das soldas.
Para as descontinuidades registradas a 3.5mm de profundidade, comprovou-se que parte
delas eram resultadas de reflexão e/ou conversão de modo, geradas a partir de descontinuidades
superficiais, mordeduras e deposições insuficientes, localizadas na margem ou entre passes na
face da solda.
Algumas indicações foram identificadas como inclusões de escória.
Constatou-se também que a técnica por ultrassom avançado, apresentava resultados muito
mais sensíveis que a técnica por radiografia, o que representou divergência de laudo na maioria
das juntas.
Para reduzir a sensibilidade apresentada na inspeção inicial do phased array + TOFD e
eliminar os problemas de registro de falsas indicações geradas pelas conversões do modo de
vibração das ondas ultrassônicas, iniciaram-se os ajustes e recalibração do sistema. O limite
técnico para redução da sensibilidade foi o estabelecido na norma de referência API 1104, por ser
ela a norma de referência para a realização dos ensaios não destrutivos no projeto de troca do
mineroduto onde se realizaram os ensaios deste trabalho. Esses ajustes consistiram nas seguintes
etapas:
 Ajuste do comprimento do gate para os canais RT (raiz) e FILL 6;
 Ajuste da espessura do tubo no equipamento para 18.8mm (espessura real);
 Substituição do transdutor TOFD 65º, 5MHz por 60o, 7.5MHz.
Nota: Todo ajuste na calibração do equipamento de ultrassom automatizado foi
supervisionado pelo autor, que é qualificado como inspetor N2 phased array.
Em seguida a junta 41, que apresentava anteriormente 15 defeitos detectados no phased
array foi reinspecionada, inclusive com ensaio visual de solda (Figura 39), ultrassom
convencional (Figura 40) e líquido penetrante (Figura 41) realizados pelo autor. O resultado pode
ser verificado na Tabela 6.
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Figura 39: Defeito 3 “falta de fusão” detectado no ensaio visual de solda, confirmando laudo do
ultrassom phased array na junta 41[do autor].

Figura 40: Defeito (1) “falta de fusão” detectado no ensaio ultrassom convencional, confirmando
laudo do ultrassom phased array na junta 41[do autor].

Figura 41: Defeito (1) “falta de fusão” detectado no ensaio de líquido penetrante, confirmando
laudo do ultrassom phased array na junta 41[do autor].
Tabela 6: Resultados obtidos através da reinspeção da junta 41 após recalibração do phased array
+ TOFD.
PHASED ARRAY

No

+ TOFD

RP

01

LOCAL

PROF.

COMP.

ENSAIO

ENSAIO VISUAL

ULTRASSOM

LÍQUIDO

(mm)

(mm)

(mm)

RADIOGRÁFICO

DE SOLDA

CONVENCIONAL

PENETRANTE

609

17.4

12

não detectada

falta de fusão

falta de fusão

falta de fusão

RP

02

700

3.5

5

não detectada

mordedura

não detectada

não detectada

RP

03

1154

3.5

8

não detectada

falta de fusão

não detectada

não detectada
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Após a confirmação do laudo do phased array + TOFD através dos ensaios
complementares da junta 41, a calibração foi considerada validada e todas as Juntas inspecionadas
anteriormente conforme calibração original foram reinspecionadas e o resultado está apresentado
abaixo na figura 42.

Figura 42: Resultados obtidos através da inspeção ultrassônica das 50 soldas (após nova
calibração).
Após a recalibração do sistema de ultrassom avançado, com o objetivo de reduzir sua
sensibilidade até os limites estabelecidos na norma de referência, foi verificado a reprovação das
juntas 07 e 27 que haviam sido aprovadas na primeira inspeção. Isso aconteceu por causa do ajuste
da espessura teórica do tubo para a espessura real no setup de calibração. Com o ajuste para a
maior espessura, indicações caracterizadas como reflexões de raiz nessas 2 juntas passaram a
apresentar características de falta de fusão em suas raízes.
É necessário destacar que, conforme já consolidado na literatura, os métodos de ultrassom
e radiografia são complementares, pois, cada um tem sua própria sensibilidade para detectar tipos
e características de descontinuidades específicas, e a escolha entre um ou outro método depende
das decisões do processo externo ou de pequenas diferenças na capacidade de detecção de um
teste específico, por exemplo: descontinuidades arredondadas são de fácil detecção na radiografia
como verificado nas inspeções registradas nas figuras 32, 33 e 34, porém, são de difícil
constatação no ultrassom devida característica da formação da imagem do sistema que necessita
a reflexão do som sobre essa superfície arredondada. O pouco retorno de energia refletida por
essas superfícies arredondadas justifica a não detecção dessas mesmas descontinuidades pelo
ultrassom avançado.
Na Tabela 7 está apresentado um resumo dos resultados obtidos neste trabalho.
Percebe-se que as técnicas ultrassônicas elevaram consideravelmente a sensibilidade da inspeção.
Adicionalmente, os resultados destacaram a importância do conhecimento adequado para a
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correta determinação dos parâmetros e procedimentos de calibração. Caso fossem adotados
apenas os resultados da inspeção radiográfica, teríamos um ótimo grau de aceitação (> 90%),
porém com um elevado risco de falhas futuras, quando comparado ao resultado da inspeção
ultrassônica (28% de rejeição). Porém, caso não fossem adotadas as medidas corretivas nos
procedimentos de calibração das técnicas ultrassônicas, os resultados culminariam em uma
sobrecarga de retrabalho, decorrente do alto índice de rejeição (> 60%).
Tabela 7: Análise comparativa dos resultados das inspeções não destrutivas.
Resultado da Inspeção
Soldas analisadas
Soldas Aprovadas

Laudo de Inspeção por ENDs
Ultrassom Avançado
Radiografia
Calibração 1 Calibração 2
50
50
50
47
19
36
3
31
14
6%
62%
28%

Soldas Rejeitadas
38,45,46

1, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28,
30, 31, 32, 33, 36,
37, 39, 40, 41

1, 3, 5, 7, 8,
16, 17, 18,
27, 30, 36,
37, 40, 41

Os resultados mostraram a importância do conhecimento técnico empregado na seleção e
aplicação de técnicas de inspeção e END’s, a fim de evitar problemas relacionados a falta ou
excesso de sensibilidade.
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7

DISCUSSÃO
Neste trabalho, buscamos, através de uma análise comparativa, apresentar as vantagens das

técnicas ultrassônicas avançadas, em relação à radiografia convencional, para a inspeção de soldas
circunferenciais de dutos API 5L Gr X70, soldados através da combinação dos processos TIG/ER.
Para tal, foram confeccionadas e inspecionadas 50 juntas soldadas.
Foram adotados procedimentos distintos de inspeção radiográfica (1) e ultrassônica
avançada (2) através da combinação das técnicas TOFD e phased array.
Foram utilizados critérios de aceitação com base na norma API 1104 e nas recomendações
internas da mineradora responsável pelo duto.
Para verificação da confiabilidade das técnicas de END’s avaliadas, foram realizados
ensaios complementares, compreendidos pelo corte e observação da solda em associação aos
END’s convencionais de inspeção visual, ultrassom e líquidos penetrantes.
Os resultados da radiografia apresentaram um percentual de rejeição de 6%.
Paralelamente, na primeira etapa de aplicação do ultrassom 62% das soldas foram
rejeitadas. Após a recalibração do ultrassom, o índice de rejeição caiu para 28%.
Através das técnicas ultrassônicas foi possível dimensionar e caracterizar os defeitos
encontrados, acelerando a aplicação de ações corretivas.
A literatura tem destacado a importância da utilização de critérios confiáveis de seleção e
aplicação dos END’s, mostrando que nenhuma técnica é absoluta.
Harara e Altahan [36] compararam a sensibilidade do ensaio ultrassônico phased array
com o ensaio radiográfico em juntas soldadas de chapas de aço, de acordo com o código de
soldagem AWS D1.5. O objetivo da pesquisa era estabelecer uma possibilidade segura que
pudesse gerar uma economia assegurando a confiabilidade do sistema. As duas técnicas de
inspeção citadas foram aplicadas para testar quatro juntas soldadas em chapas de aço com
espessuras até 35mm. As juntas foram soldadas pelo processo com eletrodo revestido (SMAW)
contendo defeitos artificiais. A comparação entre as sensibilidades e caracterização de falhas nas
juntas pelas duas técnicas de inspeção demonstraram que o phased array melhorou a capacidade
de detecção e dimensionamento dos defeitos. Os autores concluíram que a aplicação da técnica
PAUT como substituta da radiografia pode trazer muitos benefícios econômicos pela
possibilidade de trabalho contínuo no local devido ao não uso de radiação ionizante e a velocidade
do ensaio com confiabilidade de exame superior em comparação à radiografia.
Avaliando critérios como velocidade de resposta e problemas associados a segurança na
operação, as técnicas ultrassônicas apresentaram melhor resultado.
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Também, tem-se discutido a importância dos END’s para o atendimento dos interesses de
inspetores, proprietários e a sociedade em geral. Se do lado do inspetor, tem-se a necessidade de
obtenção da resposta mais segura e confiável possível, do ponto de vista dos proprietários existe
a necessidade de se obter os resultados com o menor índice de intervenção, porém, sem minimizar
a importância da sensibilidade na detecção de defeitos prejudiciais ao bom funcionamento do
equipamento.
No caso da sociedade, espera-se que a atividade industrial seja realizada de maneira segura
e confiável para assegurar a proteção ao ambiente e a minimização dos riscos de uma falha
catastrófica: isto pode ser alcançado através da adoção de práticas confiáveis de projeto,
fabricação, montagem, operação e inspeção [8, 17, 25].
Deste modo, este trabalho mostrou que, através do uso de técnicas ultrassônicas avançadas,
é possível obter-se resultados rápidos (inspeção e o resultado são dados na mesma etapa do
ensaio), enquanto o resultado do ensaio radiográfico é obtido em etapa posterior à inspeção, pela
necessidade de execução de etapas intermediárias como a preparação e revelação dos filmes
radiográficos.
Constatou-se também os resultados do ultrassom avançado reprodutíveis, mais sensíveis e
sem a emissão de radiações nocivas (comuns ao ensaio radiográfico), causando menor impacto
nas demais atividades da obra. Observa-se que, para realização do ultrassom, nenhuma condição
especial de segurança é necessária, podendo inclusive ser realizado paralelamente a outras
atividades de construção e montagem. O mesmo não acontece durante a realização do ensaio
radiográfico, que, por questões rígidas de segurança, necessita do interrompimento das atividades
nas adjacências da área onde o ensaio será realizado. Essa característica tem impacto direto na
produtividade do projeto.
Por fim, constatamos que a confiabilidade do duto (probabilidade de ele desempenhar sua
função especificada no projeto, de acordo com as condições de operação durante seu tempo de
vida útil) está mais assegurada com a aplicação de um sistema mais sensível para detecção e
caracterização de defeitos, no caso, com o sistema de ultrassom avançado phased array + TOFD,
porém, diante da abertura das principais normas de construção e montagem que permitem o uso
de um ou do outro método, é necessário observar cuidadosamente os principais interesses do
projeto no momento de escolher o ensaio não destrutivo a ser empregado. Caso o ultrassom
avançado seja selecionado, aliado à maior sensibilidade, segurança e velocidade de inspeção, sua
aplicação acarretará o aumento de retrabalho de soldagem de reparos, influenciando também no
custo geral, bem como no período de conclusão do projeto.
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CONCLUSÕES
O objetivo deste trabalho foi apresentar subsídios técnicos para a escolha da melhor

técnica não destrutiva para detectar defeitos prejudiciais à integridade de equipamentos de aço
carbono API 5L Gr X70 soldados através de processos combinados TIG e eletrodo revestido.
A análise comparativa da combinação de técnicas ultrassônicas avançadas com a
radiografia convencional, mostrou um aumento na confiabilidade (apresentado pelo aumento no
percentual de rejeição), possibilitando a caracterização e dimensionamento de defeitos, com
menor intervenção nas demais atividades da obra.
Num primeiro momento, os resultados das técnicas ultrassônicas apresentaram indícios
de uma sensibilidade acima do esperado, a qual foi comprovada através da aplicação de ensaios
complementares em uma junta reprovada. Este procedimento permitiu a recalibração do sistema
e posterior reinspeção das soldas analisadas. Através destes ajustes, foi possível regular a alta
sensibilidade verificada inicialmente e ainda assim comprovar que o um sistema de ultrassom
avançado é muito mais sensível que a radiografia convencional para a detecção de
descontinuidades como falta de fusão e outras pequenas descontinuidades lineares.
Os resultados comprovaram a aplicabilidade das técnicas ultrassônicas avançadas para a
inspeção de soldas circunferenciais de dutos de aço API 5L Gr X70, as quais reduziram o tempo
de resposta e elevaram a sensibilidade, confiabilidade e segurança da operação.
Os dutos são alternativas excelentes para o transporte adequado de produtos minerais a
granel, apresentando baixo impacto ambiental e visual, com menores custos quando comparados
aos demais modais. Porém, é preciso garantir a sua integridade estrutural, através de boas práticas
de projeto, fabricação, montagem, operação e inspeção. Os ENDs são ferramentas essenciais para
o sucesso destas atividades.
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10 ANEXO 1
COMPOSIÇÃO QUÍMICA PARA TUBO PSL 1 COM t ≤ 0,984” [25].
Steel

Mass fraction, % based on heat and product analyses a,g

Grade

C

Mn

P

S

V

Nb

Ti

f

F

f

Welded Pipe
X70

0.26e

1.65 e

0.30

0.30

a.

Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; and Mo ≤ 0.15%

b.

For each reduction of 0.01% below the specified max. concentration for carbon

and increase of 0.05% above the specified max. concentration for Mn is permissible, up to a
max. of 1.65% for grades ≥ B, but ≤ = X52; up to a max. of 1.75% for grades > X52, but < X70;
and up to a maximum of 2.00% for X70.
c.

Unless otherwise agreed NB + V ≤ 0.06%

d.

Nb + V + TI ≤ 0.15%

e.

Unless otherwise agreed.

f.

Unless otherwise agreed, NB + V = Ti ≤ 0.15%

g.

No deliberate addition of B is permitted and the residual B ≤ 0.001%
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11 ANEXO II
EXEMPLO DE IMAGEM DA SOLDA GERADA PELO SOFTWARE HANDYSCAN.
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