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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a capacidade de detecção e dimensionamento de 

descontinuidades internas em juntas soldadas dissimilares e cladeadas com a utilização da 

inspeção por ultrassom através da técnica de Phased Array. Este estudo se justifica pela 

possibilidade da aplicação desses materiais nas atividades de exploração de petróleo no 

campo offshore com a utilização de dutos rígidos de aço carbono com revestimento interno de 

Inconel. As juntas circunferenciais foram soldadas com material austenítico e foram 

realizados ensaios com juntas sem a realização do amanteigamento do bisel e com corpos de 

provas que receberam camadas de amanteigamento que tem a finalidade de aumentar a 

resistência à corrosão-fadiga da junta circunferencial. A tubulação soldada tinha como 

material de base um aço ferrítico API 5L X-52 com revestimento interno de Inconel 625. As 

descontinuidades foram inseridas nos passes de raiz fabricadas com o processo de soldagem 

TIG, nos passes de enchimento através do processo por eletrodos revestidos e na região da 

raiz através do processo de eletroerosão com a finalidade de simular uma falta de fusão na 

raiz. Para as inspeções foram adotados as varreduras setorial e linear com duas posições do 

cabeçote em relação à linha de centro da solda. Estas foram realizadas com o intuito de avaliar 

a capacidade de detecção e dimensionamento das descontinuidades através da utilização de 

ondas transversais com freqüência de 5 MHz e assim analisar os resultados encontrados para 

poder viabilizar  a aplicação desta técnica como ferramenta de inspeção nestes equipamentos. 

Análises metalográficas serviram para realizar o dimensionamento real das descontinuidades 

e caracterizar a micrografia do metal de base, zona afetada pelo calor e metal de solda para 

poder correlacioná-los com os resultados encontrados nas inspeções por Phased Array. Assim 

com os resultados encontrados foi possível demonstrar a possibilidade de aplicação da técnica 

de Phased Array na inspeção das juntas dissimilares e cladeadas. 

Palavras-Chave: Phased Array, Inconel 625, Amanteigamento, Risers Rígidos. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This work aims to evaluate the detection capability and sizing of internal discontinuities 

in dissimilar welded and claded joints with the use of Phased Array ultrasonic inspection 

technique. This study was performed due to the possibility of the application of those 

materials in the activities of exploration of petroleum in the offshore field with the use of rigid 

risers of carbon steel with internal covering of Inconel. The girths joints were welded with 

material austenitic and testing were accomplished with joints without the realization of the 

buttering of the bevel and with specimens that received layers of buttering that has the 

purpose of increasing the resistance to the corrosion-fatigue of the girth joint. The welded 

piping had as base material a ferritic steel API 5L X-52 with internal overlay of Inconel 625. 

The discontinuities were inserted in the root pass manufactured with the welding process TIG, 

in the filler pass through the process by covered electrodes and in the area of the root through 

the electric discharge machining process with the purpose of simulating a lack of fusion in the 

root. For the inspections the sectorial and linear sweepings were adopted with two positions of 

the transducer in relation to the line of center of the weld.  This was performed with the 

intention of evaluating the detection capacity and sizing of discontinuities through the use of 

shear waves frequently of 5 MHz and like this to analyze the results found to make possible 

the application of this technique as inspection tool in these equipments. Metallographic 

analyses were to accomplish the real sizing of the discontinuities and to characterize the 

micrograph of the base metal, affected area for the heat and weld metal to correlate them with 

the results found in the inspections by Phased Array. Like this with the found results it was 

possible to demonstrate the possibility of application of Phased Array technique in the 

inspection of the dissimilar and claded joints. 

Keywords: Phased Array, Inconel 625, Buttering, Rigid Risers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Com a descoberta de petróleo com alto índice de corrosividade para os materiais que são 

normalmente empregados na atividade de exploração e produção, os novos projetos analisam 

a possibilidade de empregar materiais com uma maior resistência a corrosão aumentando 

assim a confiabilidade e a produtividade do sistema. Estuda-se a aplicação de risers rígidos de 

produção com tubos de aço carbono com revestimento interno de liga de níquel 625 ou 825, 

pois assim, este sistema será mais resistente ao fenômeno de corrosão-fadiga, que é um dos 

principais mecanismos de dano sobre estes equipamentos em operação. Em contrapartida a 

utilização destes materiais nobres dificulta muito a utilização da inspeção não destrutiva 

através da técnica ultrassônica, com a finalidade de realizar um controle de qualidade ou 

mesmo uma inspeção em serviço para diagnosticar a presença ou crescimento de uma 

descontinuidade. 

Um dos métodos de instalação em campo de produção de petróleo deste tipo de sistema 

de transporte de petróleo do poço para a plataforma é denominado como Reeling, sendo um 

método de lançamento de duto mais viável economicamente, porém o duto é submetido a 

grandes esforços mecânicos e descontinuidades na região da raiz de uma junta circunferencial 

soldada vai propiciar um elevado concentrador de tensão contribuindo para o possível colapso 

da tubulação no lançamento ou em operação. 

O processo de amanteigamento do bisel tem como objetivo minimizar a possibilidade de 

ocorrência de corrosão-fadiga com o duto em serviço, pois a camada de amanteigamento com 

o mesmo material do revestimento interno vai garantir uma proteção maior contra este 

mecanismo de dano, além de minimizar o aparecimento de zonas parcialmente diluídas que 
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diminuem bastante a tenacidade da junta soldada. Mas uma elevada espessura de 

amanteigamento vai dificultar bastante a propagação do feixe sônico no meio ocasionando 

uma dispersão do mesmo e por fim impossibilitando a aplicação do ensaio na avaliação do 

equipamento. 

Como numa junta soldada as descontinuidades mais críticas de raiz tem uma morfologia 

planar, pode-se destacar a falta de fusão, trincas e falta de penetração. O ensaio por ultrassom 

utilizando a técnica de Phased Array pode ser aplicado mesmo se tratando de materiais com 

granulação grosseira, como é o caso da região soldada e a camada de revestimento interno que 

é de Inconel 625. O estudo da geometria da junta soldada, a focalização do feixe sônico, a 

possibilidade de trabalhar com diversos ângulos de incidência buscam aumentar a capacidade 

de detecção e de dimensionamento do ensaio na avaliação da área de interesse para a 

inspeção.   

A intensidade do ruído é mais intensa quando se utiliza ondas transversais para a 

inspeção de 100% da região soldada. Sendo que este trabalho tem como objetivo principal 

avaliar a detecção de defeitos na raiz da solda de juntas cladeadas através da inspeção por 

Phased Array com a utilização de ondas transversais, pois para esta região a onda vai se 

propagar por um pequeno caminho austenítico, e sendo assim será possível avaliar os 

resultados desta inspeção. Com a utilização de ondas longitudinais o nível de ruído é um 

pouco menor, melhorando a relação sinal ruído, mas em contrapartida vai possuir um maior 

comprimento de onda minimizando o nível de sensibilidade requerido para a inspeção. 

Portanto este trabalho busca avaliar a capacidade de detecção e dimensionamento de 

descontinuidades planares em juntas dissimilares e cladeadas, com a finalidade de verificar a 

sua aplicação como uma ferramenta de inspeção na avaliação de juntas soldadas de risers 

rígidos de aço carbono com revestimento interno de Inconel.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

2.1  Ensaio por Ultrassom 

O ensaio por ultrassom caracteriza-se por ser um método não destrutivo com o objetivo 

de detectar descontinuidades internas, presentes nos mais variados tipos ou formas de 

materiais ferrosos ou não ferrosos. A onda ultrassônica refletirá ao incidir numa 

descontinuidade ou falha interna do meio inspecionado. Através de aparelhos especiais, é 

possível detectar as reflexões provenientes do interior da peça examinada, localizando e 

interpretando as descontinuidades. 

As descontinuidades geradas no próprio processo de fabricação do componente ou 

oriunda de solicitações em serviços, como por exemplo, vazios em fundidos, dupla laminação 

em laminados, micro-trincas em forjados, inclusão de escórias e trincas em juntas soldadas, 

podem ser detectadas por meio deste ensaio. Ultimamente tem se tornado bastante importante 

na análise por mecânica da fratura para avaliação da integridade estrutural de equipamentos, 

pois viabiliza o dimensionamento das descontinuidades presente no equipamento. Portanto, o 

exame ultra-sônico, assim como todo exame não destrutivo, tem a finalidade de diminuir o 

grau de incerteza na utilização de materiais ou equipamentos de responsabilidade 

(ANDREUCCI, 2002). 
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2.1.1  Princípios Físicos 

O som é o fenômeno acústico que consiste na propagação de ondas sonoras produzidas 

por um corpo que vibra em um meio material elástico. Estas ondas sonoras podem se 

propagar nos sólidos, líquido e gases. As ondas sonoras são ondas periódicas e podem ser 

classificadas em audíveis e inaudíveis, que vai depender do número de ciclos que ocorram na 

unidade de tempo, que denominamos de frequência, sendo que se a mesma for superior a 

20.000 Hz ela é classificada como ultrassom.   

As distâncias entre duas cristas ou vales sucessivos representam o comprimento de onda 

(λ), como mostra a Figura 2.1. Sendo que a altura da crista ou do vale vai representar a 

amplitude da onda (SANTIN, 2003). 

 

Figura 2.1        Representação gráfica da propagação de uma onda ultrassônica. 

 

Conhecendo a velocidade de propagação (V) da onda no material inspecionado e a 

frequência (f) utilizada, calculamos o comprimento de onda utilizando a Equação 2.1. 

fV ⋅= λ           Equação 2.1 

 

2.1.2  Tipos de Ondas 

Em materiais sólidos as ondas podem se propagar de quatro modos diferentes levando em 

consideração o deslocamento das partículas que compõem o meio que a onda está se 

propagando. As ondas ultrassônicas podem ser classificadas em ondas longitudinais, ondas 

transversais, ondas superficiais (Rayleigh e Creeping) e ondas de Lamb. 
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Ondas Longitudinais 

As ondas longitudinais são também chamadas de ondas de compressão com larga 

aplicação nas inspeções industriais. Essas ondas percorrem o material por uma série alternada 

de compressão e rarefação nas quais as partículas transmitem a vibração de um lado para o 

outro na direção de propagação da onda. A velocidade de propagação das ondas longitudinais 

é de aproximadamente 6000 m/s no aço, 1500 m/s na água e 330 m/s no ar (METALS 

HANDBOOK VOL 17). Uma representação gráfica da propagação de uma onda longitudinal 

é mostrada na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Representação da propagação de uma onda longitudinal (SANTIN 2003). 

 

Ondas Transversais 

As ondas transversais são muito utilizadas nas aplicações industriais. São conhecidas 

como ondas de cisalhamento ou corte, pois o movimento das partículas é perpendicular à 

direção de propagação da onda. Para a propagação deste tipo de onda é necessário a existência 

de uma força de atração entre as partículas vizinhas, portanto em meios gasosos e líquidos 

este tipo de onda não pode se propagar em virtude da pequena força de coesão entre as 

partículas que compõem estes meios. A velocidade das ondas transversais é aproximadamente 

a metade da velocidade das ondas longitudinais para um mesmo meio (METALS 

HANDBOOK VOL 17). Uma representação gráfica da propagação de uma onda transversal é 

mostrada na Figura 2.3. 



 

Figura 2.3 Modo de vibração das partículas em um meio com a propagação de ondas 
transversais.

 

Ondas Superficiais 

Como característica este tipo de onda se propaga ao longo da interface de um corpo 

sólido e um gás (ar). Podem ser detectadas pequenas trincas superficiais e d

que estão localizadas na superfície do componente a ser inspecionado. 

de propagação a profundidade de inspeção deste tipo de onda é equivalente a um 

comprimento de onda. Podem ser utilizadas para realizar inspeção de co

geometria complexa, desde que se a avalie as condições de reflexão nas extremidades, pois 

podem gerar sinais que dificultem a análise dos resultados. Existem dois tipos de ondas 

superficiais: as ondas de Rayleigh

superfície e as ondas de Creeping

(METALS HANDBOOK VOL 17)

superficial de Creeping. 

Figura 2.4 Propagação da onda super
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e vibração das partículas em um meio com a propagação de ondas 
transversais. 

Como característica este tipo de onda se propaga ao longo da interface de um corpo 

sólido e um gás (ar). Podem ser detectadas pequenas trincas superficiais e d

que estão localizadas na superfície do componente a ser inspecionado. 

profundidade de inspeção deste tipo de onda é equivalente a um 

comprimento de onda. Podem ser utilizadas para realizar inspeção de co

geometria complexa, desde que se a avalie as condições de reflexão nas extremidades, pois 

podem gerar sinais que dificultem a análise dos resultados. Existem dois tipos de ondas 

Rayleigh que são geradas quando uma onda transversal se desloca na 

Creeping que são obtidas através da onda longitudinal na superfície

(METALS HANDBOOK VOL 17). A Figura 2.4 ilustra a propagação de uma onda 

Propagação da onda superficial de Creeping (SANTIN 2003).

 

e vibração das partículas em um meio com a propagação de ondas 

Como característica este tipo de onda se propaga ao longo da interface de um corpo 

sólido e um gás (ar). Podem ser detectadas pequenas trincas superficiais e descontinuidades 

que estão localizadas na superfície do componente a ser inspecionado. Utilizando este modo 

profundidade de inspeção deste tipo de onda é equivalente a um 

comprimento de onda. Podem ser utilizadas para realizar inspeção de componentes com 

geometria complexa, desde que se a avalie as condições de reflexão nas extremidades, pois 

podem gerar sinais que dificultem a análise dos resultados. Existem dois tipos de ondas 

da transversal se desloca na 

através da onda longitudinal na superfície 

ilustra a propagação de uma onda 

 

(SANTIN 2003). 
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Segundo MASSAREY (2007) as ondas superficiais de Rayleigh podem ser utilizadas 

para avaliar as profundidades de trincas superficiais através do controle do tempo e frequência 

para uma dada relação profundidade da trinca e comprimento de onda. 

 

Ondas de Lamb 

Este tipo de onda consiste em uma vibração complexa das partículas ao longo da 

espessura do material inspecionado. As características de propagação da onda estão 

relacionadas com os seguintes parâmetros do material inspecionado: propriedades elásticas, 

densidade, estrutura e espessura (METALS HANDBOOK VOL 17). 

As ondas de Lamb se classificam como ondas simétricas e assimétricas. São utilizadas no 

controle de qualidade na fabricação de chapas. 

 

2.1.3  Impedância Acústica 

A impedância acústica (Z) pode ser definida através da Equação 2.2, que vai determinar 

características importantes sobre a quantidade de energia refletida e transmitida na inspeção 

entre dois meios.  

VZ ×= ρ           Equação 2.2 

Onde: ρ é a massa específica do material e V a velocidade de propagação do som no 

material. 

Os índices de reflexão (R) e transmissão (T) para uma incidência normal podem ser 

calculados pelas Equações 2.3 e 2.4, respectivamente.   
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Na incidência oblíqua de uma onda ultrassônica, devem-se considerar os fenômenos de 

conversão de modo e de refração da onda incidente (SANTIN 2003). A Figura 2.5 mostra as 

possibilidades de geração de ondas em uma interface a partir de uma onda longitudinal numa 

incidência oblíqua.  

 

Figura 2.5 Possibilidades de geração de ondas a partir de uma incidência oblíqua de uma 
onda longitudinal na interface entre dois meios (SANTIN 2003). 

 

Analisando a Equação 2.5 conhecida como a lei de Snell, a mesma descreve o 

comportamento físico destas ondas neste tipo de incidência e vai depender da velocidade do 

som nos materiais que as ondas estão se propagando e dos ângulos de incidência, reflexão ou 

refração. Esta avaliação é muito utilizada no projeto dos transdutores ultra-sônicos. 

2

1

V

V

sen

sen
=

β

α           Equação 2.5 

2.1.4  Atenuação Sônica 

A energia do feixe sônico que retorna para um transdutor receptor é menor que a energia 

inicial que foi transmitida para o meio. Os principais fatores que contribuem para essa 

atenuação da energia sônica são classificados como:  

• Perdas por Transmissão; 



 

• Efeitos de Interferência

• Dispersão do Feixe Sônico

A perda por transmissão pode

meios que estão sendo inspecionados, por absorção

meio, pois ocorre a conversão da energia mecânica em energia térmica e por fim 

espalhamento, pois os materiais não são puramente homogêneos 

na sua estrutura cristalina que vão desviar o feixe sônico principal (METALS HANDBOOK 

VOL 17). 

Os efeitos de interferência são caracterizados pelo fenômeno da difraç

feixe ultra-sônico se propaga em um meio 

as bordas deste refletor e vai produzir um padrão vibratório

devido à diferença de fase entre as regiões do feixe sônico.

A Figura 2.6 ilustra as regiões do feixe sônico. 

sônico o mesmo pode ser dividas em três partes: campo próximo, zona de transição e campo 

distante (SANTIN 2003). 

 

Figura 2.6 Representação das três regiões presentes no feix
(SANTIN 2003).
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Efeitos de Interferência; e, 

Dispersão do Feixe Sônico. 

A perda por transmissão pode ser quantificada pelo efeito da imped

meios que estão sendo inspecionados, por absorção da energia na propagação da onda pelo 

a conversão da energia mecânica em energia térmica e por fim 

, pois os materiais não são puramente homogêneos e possu

na sua estrutura cristalina que vão desviar o feixe sônico principal (METALS HANDBOOK 

ência são caracterizados pelo fenômeno da difraç

sônico se propaga em um meio e encontra um pequeno refletor, a onda vai curvar 

as bordas deste refletor e vai produzir um padrão vibratório diferente na zona após o refletor, 

devido à diferença de fase entre as regiões do feixe sônico. 

ilustra as regiões do feixe sônico. Para caracterizar a dispersão do feixe 

ser dividas em três partes: campo próximo, zona de transição e campo 

Representação das três regiões presentes no feixe sônico e a relação entre eles
(SANTIN 2003). 

pelo efeito da impedância acústica entre os 

da energia na propagação da onda pelo 

a conversão da energia mecânica em energia térmica e por fim por 

e possuem descontinuidades 

na sua estrutura cristalina que vão desviar o feixe sônico principal (METALS HANDBOOK 

ência são caracterizados pelo fenômeno da difração, pois quando um 

contra um pequeno refletor, a onda vai curvar 

diferente na zona após o refletor, 

caracterizar a dispersão do feixe 

ser dividas em três partes: campo próximo, zona de transição e campo 

 

e sônico e a relação entre eles 
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O campo próximo é a região que existe uma grande variação da intensidade do feixe 

sônico e para transdutores com cristal retangular pode ser calculado através da Equação 2.6. 

V

fM
3,1N

2
ef ×

×=           Equação 2.6 

 

O campo distante corresponde a região na qual não é mais observado variação da pressão 

sônica no feixe sônico divergente, esta distância é correspondente ao valor de três campos 

próximos e a pressão sônica do feixe tem um decaimento proporcional ao inverso do 

quadrado da distância e o feixe vai divergir com uma ângulo (γ) constante, que para cristais 

com geometria retangular pode ser calculado pela Equação 2.7. Esta região também é 

conhecida como zona de Fraunhofer. 

fM

V
Ksen

ef

2

×
×=γ           Equação 2.7 

 

A zona de transição está localizada entre o campo próximo e o campo distante, sendo que 

nesta região o ângulo de divergência é variável e a pressão sônica não decai obedecendo ao 

inverso do quadrado da distância. 

2.2  Ensaio por Ultrassom com a Tecnologia Phased Array 

O ensaio por ultrassom utilizando a tecnologia Phased Array já vem há muito tempo 

sendo utilizado na área médica. Com a evolução da indústria e a necessidade mais freqüente 

de uma maior exatidão no dimensionamento das descontinuidades geradas em serviço ou em 

fabricação, esta técnica vem ganhando mais espaço e importância nos segmentos industriais. 

Por várias décadas a inspeção por radiografia industrial foi utilizada para a avaliação de 

dutos e tubulações industriais, mas esta técnica possui muitas limitações, principalmente 

quando é aplicado para avaliação de descontinuidades planares na raiz da solda e quando se 

deseja realizar uma análise através de mecânica da fratura, pois para este tipo de aplicação a 

radiografia industrial não fornece informações para realizar o dimensionamento das 

descontinuidades internas, sendo o recomendável a utilização de uma técnica de ultrassom por 



 

Phased Array para realizar com rapidez, menor custo, menor risco a s

uma maior confiabilidade nos resultados (

 

2.2.1  Princípios Básicos 

O ensaio ultra-sônico utilizando a matriz de transdutores tem como característica 

principal o controle de excitação dos s

eletronicamente e individualmente

sônico focalizado e existe a possibilidade de ajustar os seguintes parâmetros do feixe sônico: 

ângulo de incidência, distância focal e tamanho do ponto focal (RD TECH, 2004). A Figura 

2.7 apresenta a diferença do ângulo de incidência de 

transdutor com oito elementos de 

capacidade de realizar a varredura no componente em diversos ângulos, aumentando assim a 

probabilidade de detectar trincas em orientaç

analisadas utilizando transdutores com ângulos de incidência fixo.

Figura 2.7 Diferença da detecção de trincas com cabeçote monocristal (esquerda) para um 
cabeçote de multi
(RD TECH, 2004).

 

As mudanças realizadas nos transdutores 

nos sinais que são enviados (pulsos) e nos sinais recebidos (ecos) pelos elementos individuais 

que são determinados pela configuraçã
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para realizar com rapidez, menor custo, menor risco a s

nos resultados (MOLES, 2003).  

sônico utilizando a matriz de transdutores tem como característica 

principal o controle de excitação dos seus elementos piezos-elétricos que é realizado 

eletronicamente e individualmente. Com este tipo de controle, pode-se ge

sônico focalizado e existe a possibilidade de ajustar os seguintes parâmetros do feixe sônico: 

ângulo de incidência, distância focal e tamanho do ponto focal (RD TECH, 2004). A Figura 

2.7 apresenta a diferença do ângulo de incidência de um transdutor convencional para um 

transdutor com oito elementos de Phased Array. Sendo assim, o feixe ultra

capacidade de realizar a varredura no componente em diversos ângulos, aumentando assim a 

probabilidade de detectar trincas em orientações que dificilmente seriam registradas ou 

analisadas utilizando transdutores com ângulos de incidência fixo. 

Diferença da detecção de trincas com cabeçote monocristal (esquerda) para um 
cabeçote de multi-elementos (direita) utilizado na inspeção por 
(RD TECH, 2004). 

As mudanças realizadas nos transdutores são realizadas através da defasagem do tempo 

nos sinais que são enviados (pulsos) e nos sinais recebidos (ecos) pelos elementos individuais 

que são determinados pela configuração de inspeção utilizada.  

para realizar com rapidez, menor custo, menor risco a saúde do trabalhador e 

sônico utilizando a matriz de transdutores tem como característica 

elétricos que é realizado 

se gerar um feixe ultra-

sônico focalizado e existe a possibilidade de ajustar os seguintes parâmetros do feixe sônico: 

ângulo de incidência, distância focal e tamanho do ponto focal (RD TECH, 2004). A Figura 

um transdutor convencional para um 

. Sendo assim, o feixe ultra-sônico tem a 

capacidade de realizar a varredura no componente em diversos ângulos, aumentando assim a 

ões que dificilmente seriam registradas ou 

 

Diferença da detecção de trincas com cabeçote monocristal (esquerda) para um 
ção por Phased Array 

são realizadas através da defasagem do tempo 

nos sinais que são enviados (pulsos) e nos sinais recebidos (ecos) pelos elementos individuais 
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2.2.2  Composição do Sistema de Inspeção 

A composição de um sistema de inspeção por Phased Array (PA) é mostrado na Figura 

2.8. Este sistema é completo e pode ser aplicável tanto para a inspeção manual, mecanizada 

ou automática. 

 

Figura 2.8 Componentes de um sistema de inspeção por ultrassom com a tecnologia 
Phased Array (RD TECH, 2004). 

 

2.2.3  Leis de Atrasos e Leis Focais 

As matrizes de transdutores que compõem os cabeçotes utilizados na inspeção por 

Phased Array são normalmente instalados numa cunha de Rexolite que vai gerar o feixe 

sônico com as leis focais planejadas, baseado no princípio de Fermat do mínimo tempo de 

chegada ao longo de um caminho específico (RD TECH, 2004). 

O formato do gráfico de atraso da lei focal é parabólico em função da profundidade do 

foco. A Figura 2.9 mostra três curvas de atraso para um cabeçote com 32 elementos, sendo 

que os valores de atraso conforme observado na curva aumenta no sentido dos elementos 

centrais do cabeçote. 
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Figura 2.9 Valores de atraso para um cabeçote linear com 32 elementos com profundidade 
focal em 15, 30 e 60 mm para ondas longitudinais (RD TECH, 2004). 

 

A Figura 2.10 mostra a relação linear da distância entre centros dos elementos 

adjacentes numa matriz de transdutor (passo) e o atraso de tempo. 

 

Figura 2.10 Relação do atraso de tempo com o passo de um transdutor linear com 16 
elementos para uma mesma profundidade focal (RD TECH, 2004). 
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Nos cabeçotes que estão fixados sobre uma cunha, o valor de tempo de atraso vai 

depender da posição do elemento e do ângulo de refração que se deseja incidir sobre a área a 

ser inspecionada. 

A Figura 2.11 mostra que a relação entre o tempo de atraso com o ângulo de refração 

estabelecido pela lei de Snell tem uma função com formato de uma parábola quando este 

ângulo é igual a 45º. Para ângulos menores do que aqueles determinados pela lei de Snell, o 

atraso de tempo vai aumentar da região traseira do cabeçote para a sua região frontal e para 

ângulos maiores o atraso de tempo será maior para os elementos que estão posicionados na 

região traseira do cabeçote, pois os elementos que estão na região frontal terão que percorrer 

uma distância maior dentro da cunha, portanto devem ser excitados primeiramente.  

 

Figura 2.11 Dependência do ângulo de refração e posição do elemento para um cabeçote 
Phased Array posicionado em uma cunha de Plexiglas com 37º (RD TECH, 
2004). 

 

O valor do tempo de atraso de cada elemento é controlado eletronicamente e de forma 

precisa. O mínimo incremento no tempo de atraso vai determinar a máxima frequência, esta 

relação pode ser obtida através da Equação 2.8.  

c
atraso f

n
t =∆           Equação 2.8 
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Onde: atrasot∆  é igual ao mínimo de incremento no tempo de atraso, n corresponde ao 

número de elementos do transdutor de Phased Array e fc é igual a frequência máxima. 

As varreduras são controladas eletronicamente através dos ajustes dos parâmetros na 

etapa de planejamento da inspeção que será elaborada de acordo com o projeto do 

componente a ser inspecionado, que vai determinar: tipo de transdutor que será utilizado, 

especificação da cunha, ângulos para realizar a varredura, posição do transdutor em relação à 

linha de centro da solda, profundidade focal, número de elementos que será utilizado e escala 

de inspeção. As varreduras que são controladas eletronicamente podem ser definidas como: 

• Varredura Linear – a mesma lei focal e atraso de tempo é multiplexada através 

de um grupo de elementos ativos, sendo que a varredura é executada com um 

ângulo de incidência constante e ao longo do comprimento do cabeçote Phased 

Array. Na utilização da cunha, a lei focal vai compensar os diferentes atrasos de 

tempo que irão ocorrer quando o feixe sônico se propagar pelo interior da cunha 

para os elementos individuais do transdutor. 

• Varredura Setorial (Azimutal) – utilizam um mesmo número de elementos, mas 

alteram o tempo de atraso para permitir a angulação do feixe sônico por uma 

determinada faixa de ângulos e profundidade focal. Uma aplicação deste tipo de 

varredura foi desenvolvida para a inspeção de componentes com difícil acesso 

em turbinas, como por exemplo, as palhetas dos rotores destas máquinas, 

podendo ser utilizados uma faixa de ângulo entre 20º e 80º (CIORAU, 2000). 

• Profundidade Focal Dinâmica – ao longo do eixo do feixe sônico a varredura é 

realizada com diferentes profundidades focais, permitindo assim uma 

maximização dos sinais refletores naquela região. No conceito prático, um pulso 

focalizado único é transmitido, e a focalização é obtida na recepção para todas as 

profundidades que foram previamente programadas. Alguns aparelhos não têm a 

função de focalização dinâmica, permitindo inserir nas leis focais somente a 

profundidade focal que será determinada como a região de maior interesse da 

inspeção. 
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2.2.4  Tipos de Representação Gráfica 

Os dados que são coletados durante a realização da varredura podem ser apresentados 

nas seguintes vistas para interpretação: A-scan, B-scan, C-scan e S-scan. Durante a coleta os 

dados de inspeção da junta soldada são posicionados através de um codificador (encoder).  

Na inspeção com Phased Array os resultados que são apresentados em tempo real, 

contém o número total de sinais representados no modo A-scan, obtidos para uma 

determinada posição do cabeçote, mostrados em uma apresentação setorial ou S-scan, ou 

numa apresentação B-scan, varredura eletrônica (RD TECH, 2004). 

A-scan 

A visualização dos sinais em A-scan é muito utilizada durante as inspeções, apresenta 

um ecograma onde na escala horizontal a posição dos picos vai determinar a profundidade da 

superfície refletora que deve ser medida utilizando como referência a posição do cabeçote 

durante a varredura e na escala vertical a altura dos picos determina a quantidade de energia 

que foi recebida pelo cabeçote quantificando a atenuação sônica no material, servindo 

também como parâmetro para avaliação de descontinuidades. A Figura 2.12, apresenta o 

resultado da inspeção de uma junta soldada com visualização em A-scan com um pico de 

reflexão a 56,1% de amplitude através do Software Tomoview. 

 

Figura 2.12 Apresentação em A-scan dos dados de inspeção de uma junta soldada com um 
pico de reflexão com amplitude de 56,1% através de software Tomoview (RD 
TECH, 2004). 



 

B-scan 

A visualização em B-

graficamente corresponde ao tempo 

tempo decorrido e o outro representa a posição do cabeçote ao longo da superfície de contato 

do objeto inspecionado, tomando como referência o início da coleta dos dados. As 

intensidades dos ecos de reflexão não podem ser medidas diretamente como é 

mostradores de A-scan. A Figura 2.13 mostra 

visualização dos dados de inspeção em 

descontinuidade e dimensioná

Figura 2.13 Representação gráfica de um sistema de inspeção por imersão com 
visualização dos dados de inspeção em 

 

C-scan 

Na representação em C

um vista em planta da superfície inspecionada, com a possibilidade de determinar a posição, 

comprimento e a largura da descontinuidade. Normalmente a profundidade não é medida, 

embora hoje existam sistemas que s
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-scan apresenta a seção transversal da superfície 

rresponde ao tempo versus a distância, sendo um dos eixos correspondente ao 

tempo decorrido e o outro representa a posição do cabeçote ao longo da superfície de contato 

do objeto inspecionado, tomando como referência o início da coleta dos dados. As 

idades dos ecos de reflexão não podem ser medidas diretamente como é 

. A Figura 2.13 mostra um sistema de inspeção por imersão com a 

visualização dos dados de inspeção em B-scan, com este tipo de sistema pode

descontinuidade e dimensioná-la no comprimento. 

Representação gráfica de um sistema de inspeção por imersão com 
visualização dos dados de inspeção em B-scan (SANTIN, 2003).

C-scan os dados de inspeção são plotados graficamente mostrando 

um vista em planta da superfície inspecionada, com a possibilidade de determinar a posição, 

comprimento e a largura da descontinuidade. Normalmente a profundidade não é medida, 

embora hoje existam sistemas que são capazes de determinar de forma semi

apresenta a seção transversal da superfície inspecionada, que 

a distância, sendo um dos eixos correspondente ao 

tempo decorrido e o outro representa a posição do cabeçote ao longo da superfície de contato 

do objeto inspecionado, tomando como referência o início da coleta dos dados. As 

idades dos ecos de reflexão não podem ser medidas diretamente como é realizado nos 

um sistema de inspeção por imersão com a 

, com este tipo de sistema pode-se localizar a 

 

Representação gráfica de um sistema de inspeção por imersão com 
(SANTIN, 2003). 

os graficamente mostrando 

um vista em planta da superfície inspecionada, com a possibilidade de determinar a posição, 

comprimento e a largura da descontinuidade. Normalmente a profundidade não é medida, 

minar de forma semi-quantitativa a 
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profundidade das descontinuidades, através das diferenças da imagem coletada (METALS 

HANDBOOK VOL 17). A Figura 2.14 mostra o resultado da inspeção de uma junta soldada 

com Phased Array com focalização na raiz da solda com a apresentação dos dados em C-

scan, identifica-se a presença de descontinuidades caracterizadas como falta de fusão. 

 

Figura 2.14 Resultado da inspeção com Phased Array de uma junta soldada com a 
visualização dos dados em C-scan através do Software Tomoview (RD TECH, 
2004). 

 

S-scan 

A representação dos dados de inspeção em S-scan fornece uma imagem global da 

superfície inspecionada e uma rápida informação deste componente como também as suas 

possíveis descontinuidades detectadas pelas leis focais que foram criadas para realizar a 

inspeção. Os S-scans utilizados no segmento industrial foram adaptados daqueles utilizados 

na área médica. As vistas em S-scans combinadas com os outros tipos de apresentação 

possibilitam determinar a morfologia da descontinuidade encontrada (RD TECH, 2004). A 

Figura 2.15, mostra o resultado de uma inspeção com Phased Array em S-scan com varredura 

setorial com os ângulos variando entre 42º e 68º, através do Software Tomoview. 



19 

 

 

Figura 2.15 Resultado da inspeção com Phased Array com varredura setorial e visualização 
dos dados em S-scan através do Software Tomoview (RD TECH, 2004). 

 

2.3  Cabeçotes de Phased Array 

Os cabeçotes utilizados na inspeção por Phased Array são fabricados com piezo-

compósitos e são montados pela interligação de uma série de sub-elementos, sendo assim, é 

capaz de permitir que controle-se eletronicamente a forma e o ângulo do feixe sônico, de 

realizar a varredura da região de interesse sem a necessidade da movimentação mecânica do 

cabeçote e de focalizar o feixe sônico numa profundidade a ser analisada. Estes cabeçotes 

permitem uma inspeção mais rápida e com maior capacidade de detecção. 

 

2.3.1  Materiais Piezo-Compósitos 

Os materiais piezo-compósitos são fabricados com pequenas barras orientadas 

uniformemente que posteriormente são embebidas na matriz de epóxi, mostrado na Figura 

2.16. Foram desenvolvidos inicialmente nos Estados Unidos, a partir de 1980, para atender a 

área biomédica.  
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Figura 2.16 Representação dos materiais piezo-compósitos que são embebidos numa matriz 
de epóxi (RD TECH, 2004). 

 

A estrutura de fabricação adotada para os materiais piezo-compósitos é denominada 1-3 

(RD TECH, 2004). O material piezo-cerâmico embebido em uma resina de polímero tem uma 

conectividade 1-D (oscilação em apenas uma direção que é a correspondente a direção da 

peça), enquanto que o polímero possui conectividade 3-D (oscilação em todas as direções). 

A Tabela 2.1 apresenta o material PZT (cerâmica titanato zirconato de chumbo), 

combinado com diversas resinas de polímeros, que possui um valor d33.g33 maior que o 

material de origem, ou seja, sem a resina (SMITHS, 1989). 

Onde:  

d33: módulo piezo-elétrico por espessura do oscilador na direção cristalográfica 33 (10 x 

E-12 m/V); e, 

g33: constante de pressão piezo-elétrica na direção cristalográfica 33 (10 x E-3 Vm/N). 

 

 

 



 

Tabela 2.1     Valores de d
(SMITHS, 1989).

Combinação PZT 1

PZT + borracha de silicone

Barras de PZT + epó

Barras de PZT + poliuretano

PZT rods + REN epóxi

 

2.3.2  Tipos de Cabeçotes Utilizados na Inspeção Industrial

Com base na geometria e no arranjo dos seus elementos os cabeçotes de 

podem ser divididos em três 

Os cabeçotes do tipo anular são compostos de anéis concêntricos e com a aplicação 

correta dos tempos de atraso, o feixe sônico pode ser focalizado para diferentes profundidades 

do componente que está sendo inspecionado

estreito. Tem como vantagem a distribuição simétrica da pressão no feixe sônico, entretanto, 

não é possível variar o ângulo de incidência (DIZON, 2007).

representação do cabeçote de 

Figura 2.17 Cabeçote de 
(RD TECH, 2004).
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d33.g33 para diferentes combinações entre PZT e resina de
(SMITHS, 1989). 

Combinação PZT 1-3 – matriz polimérica d33.g33 

PZT + borracha de silicone 190,400

Barras de PZT + epóxi esparso 46,950

Barras de PZT + poliuretano 73,100

PZT rods + REN epóxi 23,500

Tipos de Cabeçotes Utilizados na Inspeção Industrial 

Com base na geometria e no arranjo dos seus elementos os cabeçotes de 

três tipos: anular, linear e planar. 

Os cabeçotes do tipo anular são compostos de anéis concêntricos e com a aplicação 

correta dos tempos de atraso, o feixe sônico pode ser focalizado para diferentes profundidades 

do componente que está sendo inspecionado ou pode produzir um foco tubular longo e 

estreito. Tem como vantagem a distribuição simétrica da pressão no feixe sônico, entretanto, 

não é possível variar o ângulo de incidência (DIZON, 2007). A Figura 2.17 mostra uma 

representação do cabeçote de Phased Array do tipo anular de superfície de Fresnel iguais.

Cabeçote de Phased Array do tipo anular com superfícies de Fresnel iguais 
(RD TECH, 2004). 

para diferentes combinações entre PZT e resina de polímero 

33 (10-15 N/m) 

190,400 

46,950 

73,100 

23,500 

Com base na geometria e no arranjo dos seus elementos os cabeçotes de Phased Array 

Os cabeçotes do tipo anular são compostos de anéis concêntricos e com a aplicação 

correta dos tempos de atraso, o feixe sônico pode ser focalizado para diferentes profundidades 

uzir um foco tubular longo e 

estreito. Tem como vantagem a distribuição simétrica da pressão no feixe sônico, entretanto, 

A Figura 2.17 mostra uma 

anular de superfície de Fresnel iguais. 

 

do tipo anular com superfícies de Fresnel iguais 



 

Os cabeçotes do tipo linear são os mais utilizados 

barras que tem uma largu

comprimento de onda. O feixe sônico pode ser influenciado somente num plano, novamente 

aplicando os atrasos eletrônicos descritos pelas leis focais. 

tipo de configuração realizar a 

nível dos lóbulos laterais podem ser reduzidos

(DIZON, 2007). Podem ser geradas ondas longitudinais e transversais. A Figura 2.18 mostra 

configuração de um cabeçote 

Figura 2.18 Cabeçote de 

 

Em 2008, surgiram os cabeçotes planares

(2D). Com este tipo de transdu

feixe, podendo gerar ondas 

2007). A Figura 2.19 mostra um cabeçote de 

Figura 2.19 Cabeçote de 
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Os cabeçotes do tipo linear são os mais utilizados nos dias atuais. São divididos em 

barras que tem uma largura que vai variar entre um comprimento de onda e um e meio 

comprimento de onda. O feixe sônico pode ser influenciado somente num plano, novamente 

aplicando os atrasos eletrônicos descritos pelas leis focais. Existe a possibilidade com este 

ação realizar a focalização do feixe sônico, angulação do feixe sônico

podem ser reduzidos por otimização dos parâmetros do transdutor 

Podem ser geradas ondas longitudinais e transversais. A Figura 2.18 mostra 

configuração de um cabeçote de Phased Array do tipo linear 1-D. 

Cabeçote de Phased Array do tipo linear 1-D (RD TECH, 2004).

os cabeçotes planares com elementos distribuídos em duas direções 

Com este tipo de transdutor é possível focalizar o feixe sônico e realizar a angulação do 

feixe, podendo gerar ondas ultrassônicas transversais no material a ser inspecionado (DIZON, 

2007). A Figura 2.19 mostra um cabeçote de Phased Array do tipo planar com M

Cabeçote de Phased Array tipo planar com matriz 2-D (RD TECH, 2004).

nos dias atuais. São divididos em 

um comprimento de onda e um e meio 

comprimento de onda. O feixe sônico pode ser influenciado somente num plano, novamente 

Existe a possibilidade com este 

focalização do feixe sônico, angulação do feixe sônico e o 

por otimização dos parâmetros do transdutor 

Podem ser geradas ondas longitudinais e transversais. A Figura 2.18 mostra a 

 

D (RD TECH, 2004). 

com elementos distribuídos em duas direções 

tor é possível focalizar o feixe sônico e realizar a angulação do 

s transversais no material a ser inspecionado (DIZON, 

tipo planar com Matriz 2D. 

 

D (RD TECH, 2004). 



 

2.3.3  Cabeçotes com Matriz

Os transdutores lineares de 

industriais, pois, apresentam as seguintes vantagens: proje

aplicáveis facilmente em cunhas

complexo. Este tipo de transdutor apresenta diversos parâmetros que são ilustrados na Figura 

2.20. 

Figura 2.20 Parâmetros dos transdutor
elementos (RD TECH, 2004).

 

Onde: 

• Largura Total na direção de 

• Altura, largura na direção passiva (H)

• Largura dos elementos individuais (e)

• Pitch (passo), distância centro

• Espaço entre elementos ativos (g)
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Cabeçotes com Matriz de Transdutores Lineares 

Os transdutores lineares de Phased Array são os mais util

apresentam as seguintes vantagens: projeto mais fácil, custo menor, 

aplicáveis facilmente em cunhas e apresenta programação e simulação do feixe sônico menos 

complexo. Este tipo de transdutor apresenta diversos parâmetros que são ilustrados na Figura 

âmetros dos transdutores lineares utilizados em Phased Array

(RD TECH, 2004). 

Largura Total na direção de angulação (A) 

Altura, largura na direção passiva (H) 

Largura dos elementos individuais (e) 

(passo), distância centro-a-centro entre dois elementos sucessivos (p)

Espaço entre elementos ativos (g) 

são os mais utilizados em aplicação 

to mais fácil, custo menor, 

do feixe sônico menos 

complexo. Este tipo de transdutor apresenta diversos parâmetros que são ilustrados na Figura 

 

Phased Array com oito 

mentos sucessivos (p) 



 

2.3.4  Lóbulos do Feixe Sônico

O feixe sônico gerado por um transdutor de 

regiões com pressões sônicas diferentes caracterizadas por lóbulos. 

definidas como: 

• Lóbulo Principal: região na qual a pressão sônica é direcionada por um ângulo 

programado; 

• Lóbulos Laterais: são produzidos pelo vazamento da pressão sônica dos 

elementos dos transdutores de 

daquele do lóbulo principal;

• Lóbulos Harmônicos: são produzidos pela pressão sônica dos harmônicos 

amostragem dos elementos do transdutor de 

A Figura 2.21 apresenta graficamente os três tipos de lóbulos que podem existir num 

feixe numa inspeção com Phased Array

industrial deve eliminar os lóbulos harmônicos, suprimir os lóbulos laterais e minimizar a 

largura do lóbulo principal, pois assim o 

e uma maior sensibilidade para detectar pequenas descontinuidades.

Figura 2.21 Representação dos 
(M), Lóbulos harmônicos (G) e Lóbulos laterais (S) (RD TECH, 2004).
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Lóbulos do Feixe Sônico 

O feixe sônico gerado por um transdutor de Phased Array pode produzir diversas 

icas diferentes caracterizadas por lóbulos. Estão regiões podem ser 

Lóbulo Principal: região na qual a pressão sônica é direcionada por um ângulo 

 

Lóbulos Laterais: são produzidos pelo vazamento da pressão sônica dos 

elementos dos transdutores de Phased Array em ângulos definidos e diferentes 

do lóbulo principal; e, 

Lóbulos Harmônicos: são produzidos pela pressão sônica dos harmônicos 

amostragem dos elementos do transdutor de Phased Array.

A Figura 2.21 apresenta graficamente os três tipos de lóbulos que podem existir num 

Phased Array. Um transdutor com projeto adequado para utilização 

industrial deve eliminar os lóbulos harmônicos, suprimir os lóbulos laterais e minimizar a 

largura do lóbulo principal, pois assim o transdutor vai possuir uma maior 

e uma maior sensibilidade para detectar pequenas descontinuidades. 

Representação dos lóbulos de um transdutor de Phased Array

Lóbulos harmônicos (G) e Lóbulos laterais (S) (RD TECH, 2004).

pode produzir diversas 

Estão regiões podem ser 

Lóbulo Principal: região na qual a pressão sônica é direcionada por um ângulo 

Lóbulos Laterais: são produzidos pelo vazamento da pressão sônica dos 

em ângulos definidos e diferentes 

Lóbulos Harmônicos: são produzidos pela pressão sônica dos harmônicos da 

. 

A Figura 2.21 apresenta graficamente os três tipos de lóbulos que podem existir num 

. Um transdutor com projeto adequado para utilização 

industrial deve eliminar os lóbulos harmônicos, suprimir os lóbulos laterais e minimizar a 

transdutor vai possuir uma maior relação sinal-ruído 

 

Phased Array: Lóbulo principal 
Lóbulos harmônicos (G) e Lóbulos laterais (S) (RD TECH, 2004). 
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2.4  Técnicas de Inspeção com Phased Array 

As técnicas de inspeção por ultrassom com Phased Array mais utilizados para avaliação 

e dimensionamento de descontinuidades são: pulso eco, TANDEM e TOFD. O tipo de técnica 

que será adotada vai depender de algumas variáveis nas quais podem-se destacar: 

• O tipo de material a ser inspecionado e os seus requisitos de fabricação; 

• O tipo de descontinuidade a ser detectada e os respectivos critérios para avaliação; 

• No caso de inspeção de junta soldada a geometria do chanfro que será inspecionado; e, 

• A classificação da inspeção (inspeção de fabricação ou inspeção em serviço), pois para 

dimensionamento da altura da descontinuidade na inspeção em serviço a técnica de 

TOFD é a mais indicada. 

 

2.4.1  Pulso-Eco 

Na inspeção através da técnica pulso-eco um transdutor é o responsável por emitir e 

receber as ondas ultrassônicas que se propagam no material. Os pulsos que são gerados e que 

se propagam no meio são refletidos por uma descontinuidade, refletor ou a superfície oposta 

aquela de contato, dando origem aos sinais de reflexão que são recebidos pelo mesmo 

transdutor (KRAUTKRAMER, 2003). 

Para os transdutores de Phased Array são introduzidas defasagens no tempo dos sinais 

enviados (pulsos) e dos sinais recebidos (ecos) pelos seus elementos individuais. O valor 

deste tempo de atraso vai depender do tipo de onda, do ângulo de refração e a profundidade 

focal desejada para a inspeção. 

Nos ensaios em soldas dissimilares em tubulações industriais é normalmente utilizada a 

configuração pulso-eco, sendo que uma determinada descontinuidade é detectada e 

dimensionada utilizando os sinais de reflexão destas descontinuidades. Devem-se observar os 

sinais de difração das extremidades da trincas, pois as mesmas podem ocasionar erros de 

interpretação e dimensionamento (BUTTRAM, 2006). 
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A Figura 2.22 mostra uma configuração pulso-eco utilizando um transdutor de Phased 

Array em um bloco de referência numa varredura setorial (azimutal) com a visualização em S-

scan utilizando o software Tomoview. Nota-se nesta varredura a presença dos 04 furos do 

bloco de referência com dimensões conhecidas. 

 

Figura 2.22 Visualização em S-scan de uma configuração pulso-eco, utilizando um 
transdutor de Phased Array através de uma varredura setorial no bloco de 
referência com furos padrões (RD TECH, 2004). 

 

2.4.2  TANDEM 

Para a inspeção de componentes com grandes espessuras onde existe a dificuldade da 

onda ultrassônica refletir na descontinuidade e retornar para o transdutor possibilitando assim 

uma análise da descontinuidade, utiliza-se a configuração denominada TANDEM. Este 

método de inspeção vai requerer dois transdutores, um atuando como emissor e o outro como 

receptor, que estão separados por uma distância fixa e montados em dispositivo para que 

ambos possam ser deslocados sobre a superfície a ser inspecionada e possam manter a 

distância previamente determinada.  

Nas inspeções de juntas soldadas com grandes espessuras (superiores a 100 mm) e com 

ângulo do chanfro até 10°, “do tipo narrow gap”, a inspeção através da configuração 

TANDEM deve ser utilizada, com o objetivo de detectar descontinuidade planares (falta de 

fusão, trincas) com orientação desfavorável que dificilmente seriam detectadas pela técnica de 

pulso-eco. 
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Com este tipo de técnica pode-se detectar descontinuidades que inclusive estejam na 

direção vertical, entretanto, não é recomendada para realizar o dimensionamento de 

descontinuidades, pois apresentam limitações que vão exigir a utilização de outra técnica.  

 

2.4.3  TOFD 

O TOFD (Time of Flight Difraction) utiliza dois transdutores de alta frequência (acima 

de 5 MHz) com ondas longitudinais, um em cada lado da região soldada a ser inspecionada. 

Uma vez a descontinuidade sendo detectada por ondas ultrassônicas, cada extremidade da 

descontinuidade vai gerar em todas as direções sinais de difração de baixa energia, sendo 

estes sinais captados pelo transdutor receptor no outro lado da solda. O sistema monitora o 

tempo de retorno desses sinais de difração das extremidades das descontinuidades, o sinal da 

parte oposta da superfície que está sendo inspecionado (eco de fundo) e a onda lateral que se 

propaga pela superfície. O tempo versus a amplitude da imagem pode ser gerado e os defeitos 

poder ser analisados e dimensionados. 

Para criar esta imagem o sinal analógico é digitalizado e quantificado (dividido em 

porções) em um grande número de níveis de cinzas ajustáveis entre branco e preto, 

apresentando uma vista em B-scan empilhada. O branco representa um grande sinal negativo 

e o preto representa um grande sinal positivo em TOFD, sendo possível a sua visualização na 

apresentação em D-scan, pois cada sinal de A-scan é substituído com a coloração em tons-de-

cinza que está associada com a amplitude do sinal, possibilitando que cada tela em A-scan que 

é registrada na varredura represente uma imagem bidimensional do interior do cordão de 

solda, possibilitando a detecção das descontinuidades. A polaridade é uma informação 

essencial para a interpretação da imagem (RTD ROTOSCAN 2007). A Figura 2.23 mostra a 

visualização dos dados de inspeção com TOFD em D-scan, nota-se a presença da onda lateral, 

dos sinais de difração da descontinuidade localizada na região soldada e do eco de fundo 

representada pela onda longitudinal. 
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Figura 2.23 Visualização em D-scan de uma inspeção de uma junta soldada com TOFD: 
(A) onda lateral, (B) Sinais da descontinuidade e (C) Eco de fundo da onda 
longitudinal (MOREIRA, 2003). 

 

Nas inspeções que necessitam o dimensionamento das descontinuidades internas nas 

paredes de vasos de pressão, tubulações e cordões de solda, a técnica de TOFD é muito 

utilizada e detecta o percurso das ondas difratadas das extremidades destas descontinuidades.  

A técnica TOFD também pode ser realizada por cabeçotes Phased Array na forma 

transmissor-receptor (pitch-and-catch). A principal diferença no procedimento de execução 

do ensaio entre as indústrias da área de geração de energia e petroquímica, é que o ensaio 

TOFD é aplicado com varredura com movimento em duas direções na área de geração de 

energia e com varredura com movimento linear na área petroquímica. A varredura com 

movimento bi-direcional coleta mais dados e é mais exata, enquanto que a varredura linear é 

realizada mais rapidamente. Na área de geração de energia os reforços de solda são removidos 

(na sua maioria) o que facilita a varredura com movimentos bi-direcionais (RD TECH, 2004). 

As limitações deste tipo de técnica podem ser resumidas nos seguintes aspectos: baixa 

relação sinal ruído, muito sensível a materiais com granulação grosseira, problemas de 
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acoplamento em componentes com geometria complexa e a amplitude do sinal não está 

diretamente relacionada com a gravidade ou com a dimensão da descontinuidade.  

Mesmo com as limitações apresentadas este tipo de inspeção é muito precisa no 

dimensionamento de trincas (tanto comprimento como altura). Segundo o ASME Code-Case 

2235 o ensaio de TOFD é aceito como alternativa para o controle da qualidade das soldas de 

vasos de pressão. 

 

2.5  Técnicas de Dimensionamento das Descontinuidades 

Uma descontinuidade para ser avaliada através de critérios de inspeção deve-se 

conhecer as suas dimensões, portanto o ensaio por ultrassom possui técnicas que permitem 

que os inspetores e engenheiros conheçam as dimensões da descontinuidade presente no 

material para a sua correta avaliação. Porém, para este dimensionamento possuir uma 

confiabilidade aceitável é necessário os seguintes cuidados: 

• Experiência consolidada no tipo de componente que será realizado o dimensionamento 

das descontinuidades; 

• Conhecimento do comportamento do feixe sônico sobre a seção que estar sendo 

inspecionada; 

• Conhecimento das técnicas de dimensionamento existente e suas respectivas 

limitações; 

• Seleção e aplicação correta da técnica de dimensionamento para a avaliação das 

descontinuidades; e, 

• No caso de aparelhos que possuem softwares específicos para realizar a análise e 

dimensionamento das descontinuidades, o inspetor deve conhecer a ferramenta 

computacional utilizada. 
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2.5.1  Técnica da Queda dos 6 dB 

A técnica de dimensionamento utilizando a queda de 6 dB tem como referência inicial a 

posição do cabeçote ultra-sônico em relação a descontinuidade que deverá proporcionar nesta 

posição um eco de reflexão com a maior amplitude possível. Conhecido este ponto, o 

cabeçote é deslocado lateralmente até que apenas a metade do feixe sônico inicial esteja 

incidindo sobre a descontinuidade, que vai proporcionar uma queda de amplitude de 50% que 

equivale a 6 dB, sendo a linha de centro do cabeçote uma das extremidades da 

descontinuidade (SANTIN 2003). Repete-se o mesmo procedimento adotado para a outra 

extremidade, determinando assim o comprimento da descontinuidade. Esta técnica pode ser 

aplicada para dimensionar pequenos refletores (falta de fusão, inclusão de escória e trincas) 

como também para grandes refletores (dupla laminação) muito comuns em chapas laminadas. 

As etapas para o dimensionamento do comprimento de descontinuidades numa junta 

soldada são mostradas na Figura 2.24. Com o cabeçote na posição (A) busca-se a 

maximização do sinal da descontinuidade a 100% da altura da tela do aparelho no modo de 

representação em A-scan. Nas posições (B) e (C) o cabeçote é deslocado lateralmente, no 

sentido de determinar as bordas da descontinuidade, que representam uma queda de 50% da 

altura original do sinal que corresponde a um decréscimo de 6 dB. 

 

Figura 2.24 Representação esquemática do dimensionamento de descontinuidades 
utilizando a técnica da queda dos 6 dB numa junta soldada (SANTIN 2003). 



 

2.5.2  Técnica da Queda dos 20

A técnica da queda dos 20

descontinuidades internas em cordões de solda ou compone

recomendada para grandes refletores. 

dimensionamento da altura (dimensão em relação à espessura do componente inspecionado) 

da descontinuidade utilizando transdutores angulares

Antes da aplicação da técnica o inspetor deve conhecer as características do feixe sônico 

que está sendo utilizado para a inspeção e as bordas de 

IOW. A Figura 2.25 mostra o procedimento para verificação do feixe sônic

cabeçote angular convencional. Na distância (d1) o cabeçote está na posição onde a reflexão é 

a máxima obtida por este refletor, ajustando o ganho na tela de modo que o sinal esteja a 

100% de altura. Com a movimentação do cabeçote para fren

amplitude até que o eco de reflexão do refletor caia a 10% da altura da tela que vai ser 

equivalente a uma queda de 20

mesmo procedimento do ponto (d2), invertendo somen

ser movimentado para trás). Para os outros refletores repetir os mesmos passos e com estes 

respectivos pontos, que vai corresponder 

refletor padrão, é traçado e verificado

utilizado. 

Figura 2.25 Representação esquemática da verificação do comportamento do feixe sônico 
com a utilização de um cabeçote angular convencional num bloco IOW
(SANTIN 2003)
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Técnica da Queda dos 20 dB 

A técnica da queda dos 20 dB é utilizada para realizar o dimensionamento de 

descontinuidades internas em cordões de solda ou componentes estruturais, sendo 

recomendada para grandes refletores. Sendo que sua utilização mais comum 

dimensionamento da altura (dimensão em relação à espessura do componente inspecionado) 

da descontinuidade utilizando transdutores angulares (SANTIN, 2003). 

Antes da aplicação da técnica o inspetor deve conhecer as características do feixe sônico 

para a inspeção e as bordas de 20 dB, com a utilização de um bloco 

A Figura 2.25 mostra o procedimento para verificação do feixe sônic

cabeçote angular convencional. Na distância (d1) o cabeçote está na posição onde a reflexão é 

a máxima obtida por este refletor, ajustando o ganho na tela de modo que o sinal esteja a 

100% de altura. Com a movimentação do cabeçote para frente, observa

amplitude até que o eco de reflexão do refletor caia a 10% da altura da tela que vai ser 

equivalente a uma queda de 20 dB, registra-se o ponto (d2). Para o ponto (d3) 

mesmo procedimento do ponto (d2), invertendo somente a movimentação do cabeçote (deve 

ser movimentado para trás). Para os outros refletores repetir os mesmos passos e com estes 

respectivos pontos, que vai corresponder a distância projetada com a profundidade de cada

refletor padrão, é traçado e verificado as características do feixe sônico que está sendo 

Representação esquemática da verificação do comportamento do feixe sônico 
com a utilização de um cabeçote angular convencional num bloco IOW
(SANTIN 2003). 

dB é utilizada para realizar o dimensionamento de 

ntes estruturais, sendo 

Sendo que sua utilização mais comum é no 

dimensionamento da altura (dimensão em relação à espessura do componente inspecionado) 

 

Antes da aplicação da técnica o inspetor deve conhecer as características do feixe sônico 

dB, com a utilização de um bloco 

A Figura 2.25 mostra o procedimento para verificação do feixe sônico utilizando um 

cabeçote angular convencional. Na distância (d1) o cabeçote está na posição onde a reflexão é 

a máxima obtida por este refletor, ajustando o ganho na tela de modo que o sinal esteja a 

te, observa-se a queda da 

amplitude até que o eco de reflexão do refletor caia a 10% da altura da tela que vai ser 

se o ponto (d2). Para o ponto (d3) utiliza-se o 

te a movimentação do cabeçote (deve 

ser movimentado para trás). Para os outros refletores repetir os mesmos passos e com estes 

distância projetada com a profundidade de cada 

as características do feixe sônico que está sendo 

 

Representação esquemática da verificação do comportamento do feixe sônico 
com a utilização de um cabeçote angular convencional num bloco IOW 



 

Para o dimensionamento 

chanfro que está sendo inspecionado e a características do feixe sônico utilizado. As etapas 

para o dimensionamento são ilustradas na Figura 2.26. 

modo a maximizar o eco de reflexão da descontinuidade com ajuste no ganho de modo a 

colocar a sua altura em 100%, conhece

movimentado para frente e para trás, de modo a obter uma altura de 10% da reflexão inicial, 

determina-se os percursos sônicos (p2) e (p

conhecidos (p1, p2 e p3) e suas respectivas distâncias projetadas (d1,

a altura da descontinuidade, com o auxílio do feixe sônico traçado conform

Figura 2.26 Representação esquemática do dimensionamento da altura de descontinuidade 
utilizando a representação em 
(SANTIN 2003)

 

Para o dimensionamento utilizando um aparelho de 

Phased Array e com a utilização de 

dimensionamento é realizado através das ferramentas computacionais disponíveis no próprio 

software. A visualização da descontinuidade é codificada em cores que 

de ganho, sendo assim este dimensionamento 

descontinuidade, observando a escala de ganho indicada.
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Para o dimensionamento da altura da descontinuidade deve-se conhecer a geometria do 

chanfro que está sendo inspecionado e a características do feixe sônico utilizado. As etapas 

o dimensionamento são ilustradas na Figura 2.26. Em (B) o cabeçote é posicionado de 

zar o eco de reflexão da descontinuidade com ajuste no ganho de modo a 

colocar a sua altura em 100%, conhece-se o percurso sônico (p1). Em (A) e (C) o cabeçote é 

movimentado para frente e para trás, de modo a obter uma altura de 10% da reflexão inicial, 

se os percursos sônicos (p2) e (p3), respectivamente. Com os percursos sônicos 

p2 e p3) e suas respectivas distâncias projetadas (d1, d2 e d3), é determinada 

da descontinuidade, com o auxílio do feixe sônico traçado conform

Representação esquemática do dimensionamento da altura de descontinuidade 
utilizando a representação em A-scan pela técnica da queda dos 20
(SANTIN 2003). 

Para o dimensionamento utilizando um aparelho de ultrassom 

e com a utilização de software para análise dos resultados, este 

dimensionamento é realizado através das ferramentas computacionais disponíveis no próprio 

visualização da descontinuidade é codificada em cores que 

de ganho, sendo assim este dimensionamento é efetuada através da representaç

observando a escala de ganho indicada. 

se conhecer a geometria do 

chanfro que está sendo inspecionado e a características do feixe sônico utilizado. As etapas 

Em (B) o cabeçote é posicionado de 

zar o eco de reflexão da descontinuidade com ajuste no ganho de modo a 

se o percurso sônico (p1). Em (A) e (C) o cabeçote é 

movimentado para frente e para trás, de modo a obter uma altura de 10% da reflexão inicial, 

3), respectivamente. Com os percursos sônicos 

d2 e d3), é determinada 

da descontinuidade, com o auxílio do feixe sônico traçado conforme a Figura 2.25.  

 

Representação esquemática do dimensionamento da altura de descontinuidade 
pela técnica da queda dos 20 dB 

 com a tecnologia de 

para análise dos resultados, este 

dimensionamento é realizado através das ferramentas computacionais disponíveis no próprio 

visualização da descontinuidade é codificada em cores que representam um nível 

através da representação gráfica da 
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2.5.3  Critérios para Avaliação das Descontinuidades 

A avaliação das descontinuidades encontradas durante uma inspeção é feita de acordo a 

uma norma aplicável, procedimento técnico, especificação técnica recomendada pelo cliente 

ou por outro documento aplicável. As descontinuidades são normalmente avaliadas pelo seu 

comprimento, altura e sua amplitude do eco de reflexão. Porém, em algumas normas de 

fabricação, a interpretação do tipo de descontinuidade é essencial, pois pode aprovar ou 

reprovar uma determinada junta soldada. Pode-se citar como exemplo o Código ASME 

Sec.VIII Div.1 UW-53, que considera inaceitável a presença de trincas, falta de fusão e falta 

de penetração. 

Os códigos de projeto dos equipamentos possuem os requisitos de fabricação, inspeção 

e testes para estes novos equipamentos, porém os mesmos não consideram a degradação do 

equipamento durante o serviço ou defeitos de origem de fabricação e detectados em inspeções 

posteriores. Assim, precisa-se de avaliações quantitativas que são baseados na Mecânica da 

Fratura para demonstrar a integridade estrutural do equipamento ou componente com defeito 

ou danos, validando a sua continuidade operacional. O conceito de Mecânica da Fratura vai 

fornecer informações sobre a criticidade destes defeitos ou danos, sendo que os conceitos 

mais difundidos e utilizados em forma de extensa literatura estão em procedimentos 

tradicionais de avaliação como a BS-7910: Guidance on Methods for Assessing the 

Acceptability of Flaws in Fusino Welded Structures: 1999 – Britsh Standards; API-579: 

Fitness-for-Service – Downstream Segment: 2000 – American Petroleum Institute; e API-581: 

Risk-Based Inspection Base Resource Document: 1999 – American Petroleum Institute. 

Em 1998, ASTM publicou o padrão E-1961-98, que foi o primeiro código 

especificamente para a inspeção automatizada por ultrassom em oleodutos. Em 1999, o 

Instituto de Petróleo Americano publicou uma versão atualizada do API 1104 (19ª Edição), 

que incluiu a utilização opcional do ultrassom, sendo que o procedimento deveria ser 

aprovado pelo cliente e a utilização opcional de Engineering Criteria Assessment (ECA). 

Porém, existe uma grande mobilização para que futuramente exista uma combinação entre o 

padrão utilizado pelo ASTM E-1961 e o utilizado pelo API 1104 (MOLES 2003). 

Em 2000, o ASME elaborou o Code-Case 2235, que valida a utilização tanto em termos 

de qualidade, como de produtividade, os sistemas computadorizados e mecanizados para o 



 

ensaio de ultrassom para inspeção de vasos de pressão. Dentre as técnicas aplicáveis pode

enumerar a de Pulso-eco, Tandem, TOFD e 

e apresenta resultados mais 

 

2.6  Anisotropia Elástica do Material Inspecionado

A inspeção de juntas soldadas de clad de material austenítico é difícil e requer uma 

extensa qualificação do sistema de inspeção e dos seus inspetores (EN

uma camada interna da liga resistente a corrosão (CRA), vai gerar algumas mudança

aplicação das técnicas de ensaios não destrutivos, em especial o 

A presença de materiais dissimilares 

ondas ultrassônicas, devido às diferentes estruturas metalúrgicas (tamanho do grão e 

orientação) e propriedades acústicas que estão presente entre o material de base, zona 

termicamente afetada, zona de ligação e zona fundida, que podem gerar 

vão requerer bastante atenção durante a sua análise

macrografia de uma junta soldada circunferencial de material austenítico, sendo o material de 

base ferrítico (aço carbono) com uma camada inte

de aumentar à resistência a corrosão dessas tubulações. 

de solda que vai dificultar a interpretação dos sinais através da inspeção por 

Figura 2.27 Macrografia de 
com um revestimento interno de Inconel 625 (ENT, 2006).

34 

para inspeção de vasos de pressão. Dentre as técnicas aplicáveis pode

eco, Tandem, TOFD e Phased Array, sendo está ultima a mais evoluída 

apresenta resultados mais confiáveis (RICHTER, 2003). 

Anisotropia Elástica do Material Inspecionado 

A inspeção de juntas soldadas de clad de material austenítico é difícil e requer uma 

extensa qualificação do sistema de inspeção e dos seus inspetores (ENT, 2007). A presença de 

uma camada interna da liga resistente a corrosão (CRA), vai gerar algumas mudança

aplicação das técnicas de ensaios não destrutivos, em especial o ultrassom

A presença de materiais dissimilares representa uma barreira para a p

s, devido às diferentes estruturas metalúrgicas (tamanho do grão e 

orientação) e propriedades acústicas que estão presente entre o material de base, zona 

termicamente afetada, zona de ligação e zona fundida, que podem gerar 

vão requerer bastante atenção durante a sua análise (DNV, 2008).  A Figura 2.27 mostra uma 

macrografia de uma junta soldada circunferencial de material austenítico, sendo o material de 

base ferrítico (aço carbono) com uma camada interna de clad (Inconel 625) que tem a função 

de aumentar à resistência a corrosão dessas tubulações. Notam-se os grãos grosseiros no metal 

de solda que vai dificultar a interpretação dos sinais através da inspeção por 

Macrografia de uma junta soldada austenítica em tubulação de aço carbono 
com um revestimento interno de Inconel 625 (ENT, 2006).

para inspeção de vasos de pressão. Dentre as técnicas aplicáveis pode-se 

, sendo está ultima a mais evoluída 
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ultrassom.  

para a propagação das 

s, devido às diferentes estruturas metalúrgicas (tamanho do grão e 

orientação) e propriedades acústicas que estão presente entre o material de base, zona 

termicamente afetada, zona de ligação e zona fundida, que podem gerar sinais de reflexão que 

A Figura 2.27 mostra uma 

macrografia de uma junta soldada circunferencial de material austenítico, sendo o material de 

lad (Inconel 625) que tem a função 

se os grãos grosseiros no metal 

de solda que vai dificultar a interpretação dos sinais através da inspeção por ultrassom. 

 

uma junta soldada austenítica em tubulação de aço carbono 
com um revestimento interno de Inconel 625 (ENT, 2006). 
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A anisotropia devido a orientação dos grãos vai gerar a presença de sinais espúrios não 

relevantes com alto nível de ruído provavelmente devido ao fenômeno de conversão de modo, 

ocasionando erros de interpretação durante a análise dos resultados (DNV, 2008). 

 

2.6.1  Influência da Orientação dos Grãos 

Quando um feixe ultra-sônico chega na interface entre dois grãos (contornos de grão), o 

mesmo atravessa quase que totalmente esta região, sendo que uma pequena quantidade de 

energia sônica será refletida nesta interface. Os contornos de grão são amplamente 

transparentes a propagação do som, sendo que o feixe sônico sofrerá dispersão nos contornos 

de grão que vai proporcionar a sua atenuação sônica (CORSEPIUS, 1985). 

Os materiais com baixa anisotropia elástica são totalmente transparentes as propagações 

ultrassônicas e geralmente são inspecionados utilizando esta tecnologia, proporcionando uma 

alta relação sinal-ruído que facilita a análise dos resultados coletados durante a inspeção.  

As propriedades elásticas dos cristais vão depender do sentido de propagação das ondas, 

que vai ser influenciada pelo seu próprio arranjo. Se o material tem uma estrutura cristalina 

alinhada possui uma boa transparência a propagação do feixe sônico numa determinada 

direção, caso o mesmo possua uma estrutura com uma disposição irregular proporciona uma 

grande barreira a propagação ultrassônica ocasionando a sua dispersão e atenuação. A 

dispersão do feixe sônico é mais intensa na região dos contornos de grão (CORSEPIUS, 

1985). 

 

2.6.2  Influência do Tamanho dos Grãos 

Um fator importante que influencia na propagação do feixe sônico é o tamanho médio 

dos grãos. Se os grãos de um material elasticamente anisotrópico alcançar determinado 

tamanho de grão a inspeção por ultrassom será muito difícil de ser executada, ou seja, a 

avaliação dos resultados de inspeção é bastante complexa e poderá induzir erros de 

interpretação por parte do inspetor no dimensionamento do comprimento, da altura da 
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descontinuidade, na sua localização e até mesmo dificultar a sua detecção. (CORSEPIUS, 

1985). 

A estrutura dos grãos das soldas austeníticas dos risers rígidos cladeados são grosseiras 

quando são comparadas com uma estrutura ferrítica que possui uma boa granulação (ENT 

2007). Existe uma diferença no tamanho do grão, na sua estrutura e na velocidade de 

propagação entre o material austenítico e o ferrítico, sendo que neste caso a região soldada 

com características austeníticas deverá ser realizado um estudo sobre os diversos parâmetros 

que serão adotados no ensaio por ultrassom para assegurar a confiabilidade dos resultados do 

ensaio. Quando o tamanho médio do grão do material austenítico da região soldada apresenta 

um valor igual ao comprimento da onda utilizado durante o ensaio por ultrassom os resultados 

da inspeção são prejudicados, pois isto vai aumentar o nível de ruído prejudicando a 

confiabilidade dos resultados.   

A utilização de transdutores com baixa frequência pode ser avaliado, mas vai existir um 

impacto negativo na detecção de pequenas descontinuidades e também na capacidade de 

dimensionamento das descontinuidades encontradas devido a um maior comprimento de onda 

utilizado (ENT, 2007). Um aspecto importante que deve ser analisado durante a escolha do 

tipo de transdutor que será utilizado na inspeção é a reflexão que o feixe sônico vai sofrer na 

interface entre o metal de base (aço carbono) e o metal de solda (austenítico), devido a 

diferença da velocidade de propagação do som entre os dois meios. A Figura 2.28 mostra o 

comportamento de um feixe sônico de Phased Array com 16 elementos com transmissão de 

ondas transversais e profundidade focal igual a 35 mm. Nota-se uma dispersão do feixe 

devido às características heterogêneas e anisotrópicas do material inspecionado, semelhante a 

um material austenítico.  



 

Figura 2.28 Representação do feixe sônico com ondas transversais de uma inspeção por 
Phased Array 

de 35 mm em material anisotrópico (

 

2.7  Processos de Soldagem Aplicados na Fabricação dos Risers

O processo de fabricação dos tubos cladeados envolve diversas etapas para que o 

mesmo possa ser aplicada nos SCR´s (

com costura os processos de soldagem exigem bastante controle para evitar qualquer 

problema do equipamento em operação. Diversos processos de soldagem podem ser aplicados 

tanto na fabricação dos tubos na qual é realizada a sol

instalação em campo, que na ocasião são realizadas as soldas circunferenciais.

processos mais utilizados são: arco submerso, MIG

Revestidos. 

 

2.7.1  Processo de Soldagem TIG

No processo de soldagem TIG (

(Gas Tungsten Arc Welding

e a peça de trabalho, que vai ser coberto por um gás inerte ou mistura gasosa ionizável, que 

tem a função de refrigerar e proteger a ponta do eletrodo não

fusão e o metal em solidificação dos contaminantes que estão presente no ar
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Representação do feixe sônico com ondas transversais de uma inspeção por 
Phased Array utilizando um cabeçote com 16 elementos e profundidade f
de 35 mm em material anisotrópico (MAHAUT, 2007). 

Processos de Soldagem Aplicados na Fabricação dos Risers 

O processo de fabricação dos tubos cladeados envolve diversas etapas para que o 

mesmo possa ser aplicada nos SCR´s (steel catenary risers). Para os tubos que são fabricados 

com costura os processos de soldagem exigem bastante controle para evitar qualquer 

problema do equipamento em operação. Diversos processos de soldagem podem ser aplicados 

a fabricação dos tubos na qual é realizada a solda longitudinal, como a soldagem na sua 

, que na ocasião são realizadas as soldas circunferenciais.

processos mais utilizados são: arco submerso, MIG-MAG, TIG, Plasma e Eletrodos 

Processo de Soldagem TIG 

cesso de soldagem TIG (Tungsten Inert Gas) também conhecido como GTAW 

Gas Tungsten Arc Welding) o arco elétrico é estabelecido entre um eletrodo não

e a peça de trabalho, que vai ser coberto por um gás inerte ou mistura gasosa ionizável, que 

m a função de refrigerar e proteger a ponta do eletrodo não-consumível, proteger a poça de 

fusão e o metal em solidificação dos contaminantes que estão presente no ar

 

Representação do feixe sônico com ondas transversais de uma inspeção por 
utilizando um cabeçote com 16 elementos e profundidade focal 

O processo de fabricação dos tubos cladeados envolve diversas etapas para que o 

a os tubos que são fabricados 

com costura os processos de soldagem exigem bastante controle para evitar qualquer 

problema do equipamento em operação. Diversos processos de soldagem podem ser aplicados 

da longitudinal, como a soldagem na sua 

, que na ocasião são realizadas as soldas circunferenciais. Sendo que os 

MAG, TIG, Plasma e Eletrodos 

também conhecido como GTAW 

é estabelecido entre um eletrodo não-consumível 

e a peça de trabalho, que vai ser coberto por um gás inerte ou mistura gasosa ionizável, que 

consumível, proteger a poça de 

fusão e o metal em solidificação dos contaminantes que estão presente no ar (NIÑO, 2003). 
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O processo de soldagem TIG é bastante aplicado na soldagem de raiz de dutos e 

tubulações industriais, pois confere um elevado nível de qualidade com soldas isentas de 

defeitos na raiz (falta de penetração, falta de fusão e concavidade), devido a eficácia da 

proteção realizado pelo gás inerte e um maior controle por parte do soldador da poça de fusão.  

A Figura 2.29 mostra a aplicação do processo TIG na soldagem de dutos, onde são 

normalmente aplicados no passe de raiz e os passes de enchimento e acabamento aplica-se os 

processos de soldagem por eletrodos revestidos, MIG-MAG ou arame tubular em virtude de 

uma maior produtividade quando comparados com o processo TIG. 

 

Figura 2.29 Soldagem de raiz em duto terrestre utilizando o processo de TIG com o gás 
argônio como gás de proteção (TIG HANDBOOK, 2002). 

 

Este processo vai resultar baixo nível de hidrogênio difusível quando comparamos com 

o processo por eletrodos revestidos, sendo então preferido para soldagem de materiais que 

possuem uma alta resistência mecânica ou dureza, pois minimiza o risco das trincas assistidas 

pelo hidrogênio.  

A corrente de soldagem aplicada normalmente na soldagem TIG é CC- (corrente 

constante com o eletrodo no pólo negativo). Neste tipo de configuração cerca de 30% do calor 

gerado fica no eletrodo não-consumível e os outros 70% estão no metal de adição que está 
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sendo depositado. Sendo que este tipo de arranjo é aplicado na soldagem de diversos materiais 

(aço carbono, aço alta resistência e baixa liga, aços inoxidáveis, etc). Outro tipo de 

configuração utilizado é a CC+ (corrente constante com o eletrodo no pólo positivo), sendo 

que este é aplicável em materiais que necessitam da limpeza da camada de óxidos refratários 

superficiais, como Al e Mg.  

 

2.7.2  Processo de Soldagem por Eletrodos Revestidos 

O processo de soldagem por eletrodo revestido também conhecido como SMAW 

(Shielded Metal Arc Welding), consiste na abertura e manutenção de um arco elétrico entre o 

componente a ser soldado e o eletrodo revestido, de modo a fundir de forma simultânea a peça 

e o eletrodo revestido, sendo que o metal fundido do consumível é transferido para a peça 

formando a poça de fusão que irá se solidificar formando o metal de solda. A poça de fusão é 

protegida da atmosfera pelos gases oriundos da fusão do revestimento do consumível. 

Este processo de soldagem permite que sejam fabricadas soldas com as ligas de níquel, 

objeto de inspeção por ultrassom deste trabalho, sendo utilizada para realizar os passes de 

enchimento e acabamento nos tubos que possuem uma camada de clad interna. A soldagem 

destas ligas utiliza técnicas similares aquelas que são aplicadas na soldagem de aços 

inoxidáveis de alta qualidade (NORTON, 2006). 

O aporte térmico na soldagem das ligas de níquel deve ser totalmente controlado, pois 

podem ocorrer alterações metalúrgicas indesejáveis. O controle da temperatura de 

preaquecimento/interpasse e a energia de soldagem utilizada vão determinar a possibilidade 

de ocorrer microsegregação, precipitação de carbonetos e crescimento de grão na zona afetada 

pelo calor (ZAC), estes são os problemas metalúrgicos mais comuns que pode ocorrem com 

estas ligas de níquel que podem ocasionar à ocorrência de trincas ou perda da sua resistência a 

corrosão (NORTON, 2006). 

Devido a baixa fluidez do metal fundido a soldagem das ligas de níquel com eletrodos 

revestidos requer alguns cuidados quanto a oscilação do eletrodo revestido. Durante a 

soldagem a oscilação máxima permitida deve ser menor ou igual a três vezes a bitola do 

eletrodo utilizado para realizar a soldagem, assim evita-se a exposição da poça de fusão à 
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atmosfera, minimizando a possibilidade de descontinuidades no metal de solda. A corrente de 

soldagem também deve ser adequada, pois a utilização de uma corrente muito elevada vai 

gerar um aquecimento do eletrodo que resulta em perda da estabilidade do arco elétrico e 

proteção da poça de fusão, pois o revestimento vai se separar da alma metálica antes da sua 

fusão que deveria acontecer na região de contato com a peça, podendo ocasionar 

descontinuidades conhecida como inclusão de escória (MACHADO, 2006). 

 

2.7.3  Influência dos Passes de Amanteigamento 

A utilização do amanteigamento do bisel em dutos de aço carbono com revestimento 

interno de Inconel tem como principal objetivo aumentar a vida em fadiga deste componente 

caso exista uma trinca a partir da superfície interna do duto. Considerando o meio 

extremamente corrosivo a trinca pode ter origem na raiz da solda em virtude do próprio 

processo de fabricação, lançamento dos dutos rígidos (Reeling) ou até mesmo por fadiga 

mecânica, e se a mesma encontra um material que não vai apresentar uma resistência à 

corrosão ela irá se propagar pelo mecanismo conhecido como corrosão-fadiga. Sendo assim o 

amanteigamento do bisel vai melhorar a resistência a ocorrência deste mecanismo 

aumentando assim a confiabilidade do duto em operação. 

A Figura 2.30 mostra uma macrografia da junta soldada com material austenítico sem 

realização de amanteigamento submetida a um ensaio de corrosão-fadiga. A nucleação da 

trinca ocorre na raiz da solda e o caminho preferencial para a propagação da trinca é a região 

de interface entre o material de base (ferrítico) e o metal de solda (austenítico), sendo que está 

propagação ocorre por corrosão-fadiga. 
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Figura 2.30 Macrografia de junta soldada com metal de solda austenítico após a realização 
de ensaio de corrosão-fadiga (TWI, 2003). 

 

Segundo Norton (2006) para a fabricação de soldas dissimilares α – γ deve-se adotar um 

procedimento de soldagem com a realização de amanteigamento do bisel da juntas soldadas 

com a finalidade de minimizar a fragilização de interfaces α – γ, pois vai ser obtido um metal 

de solda com níveis de dureza menores devido a uma maior diluição do carbono e assim 

pode-se evitar ou minimizar a formação de ZPDs (Zonas Parcialmente Diluídas) que 

apresenta uma microestrutura martensítica com dureza superior a 450 HV e estão localizadas 

ao longo da interface da linha de fusão. Para evitar esta ocorrência também o procedimento 

deve prever uma corrente de soldagem mais baixa nos primeiros passes do amanteigamento e 

nos passes subseqüentes utilizar uma corrente de soldagem mais alta para realizar o 

refinamento dos grãos na região de ZAC-GG, resultando em níveis de dureza aceitáveis para a 

junta dissimilar fabricada. 

A Figura 2.31 representa um esquema de amanteigamento que pode ser utilizado na 

soldagem de dutos revestidos com Inconel. Sendo que para este trabalho o amanteigamento 

foi realizado utilizando as regiões 2 e 3, pois um dos objetivos é avaliar a capacidade de 

detecção e de dimensionamento de descontinuidades que estão inseridas numa junta soldada 

com diferentes espessuras de amanteigamento com material austenítico através da inspeção 

por ultrassom com a técnica de Phased Array. 



42 

 

 

Figura 2.31 Esquema para a soldagem dissimilar em dutos revestidos. 1 - amanteigamento 
com material similar ao metal de base X-52; 2 – 1ª camada de solda dissimilar 
E NiCrMo-3 com baixa corrente de soldagem; 3 – 2ª camada de E NiCrMo-3 
com alta corrente de soldagem e 4 - soldagem de preenchimento da junta 
(NORTON, 2006). 

 

2.8  Aplicação Industrial do Ultrassom na Inspeção de Risers Rígidos 

A utilização de um sistema de ultrassom para realizar a inspeção em juntas cladeadas de 

risers rígidos não é uma prática comum. Utiliza-se muito a radiografia industrial para 

avaliação de descontinuidades nas juntas soldadas. Porém, existe uma grande necessidade de 

avaliar a integridade destas juntas, pois caso existam descontinuidades na parede interna do 

duto a mesma estará submetida a um processo de corrosão-fadiga. Sendo assim, o ensaio de 

radiografia não vai fornecer informações sobre o dimensionamento das descontinuidades 

localizadas na raiz da solda, como falta de fusão e falta de penetração. Este tipo de 

descontinuidade é muito difícil de ser avaliada numa radiografia, devido a sua pequena altura 

em relação à espessura do material inspecionado (HAABREKKE, 2007). A partir desta 

configuração o ensaio de ultrassom tem um grande campo de aplicação com as técnicas de 

Phased Array e TOFD para realizar dimensionamento de comprimento e altura das 

descontinuidades e por fim aumentar o nível de confiabilidade destes equipamentos.  

 

2.8.1  Inspeção de Juntas Soldadas de Material Similar 

A inspeção utilizando o ensaio por ultrassom com a técnica de Phased Array em juntas 

soldadas circunferenciais é muito aplicada nos risers rígidos de aço carbono através dos 

sistemas automatizados de inspeção. Com este tipo de equipamento é possível detectar 
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descontinuidades oriundas de fabricação (falta de fusão, falta de penetração, trincas, 

porosidades, inclusão de escória, entre outros) e também descontinuidades decorrentes de 

serviço (trincas por fadiga) com uma alta velocidade de inspeção. 

A inspeção automatizada de soldas utilizando a tecnologia de Phased Array tem 

configuração semelhante ao conjunto que é utilizado para realizar a inspeção utilizando multi-

transdutores na inspeção por ultrassom automatizado convencional, sendo que o conjunto de 

sondas utilizado no Phased Array possui um tamanho menor e existe a possibilidade de várias 

configurações com este sistema aumentando a sua flexibilidade. 

A Figura 2.32 mostra um sistema de ultrassom automatizado de Phased Array 

(Pipewizard), muito utilizado para realizar a inspeção de soldas circunferenciais de dutos. 

Este tipo de sistema aumenta consideravelmente a velocidade de inspeção e também a 

confiabilidade dos resultados, sendo que todo o volume de solda inspecionado vai possuir um 

registro que depois pode ser avaliado em software específico em um computador. 

 

Figura 2.32 Sistema de inspeção automatizada utilizando a técnica de Phased Array para 
avaliação de soldas circunferenciais de dutos (MOLES 2003). 

 

2.8.2  Inspeção de Juntas Soldadas de Risers Cladeados 

As soldas de metal dissimilar são de extrema importância para as classes de juntas de 

diversas áreas da indústria. Aplica-se em bocais de vasos de pressão de reatores nucleares e 
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como objeto deste trabalho é avaliar soldas circunferenciais de dutos rígidos com superfície 

interna com revestimento cladeado de material austenítico para melhorar a sua resistência a 

corrosão durante a sua utilização em plataformas offshore.  

Os ensaios não destrutivos para estas soldas têm a função de assegurar a 

qualidade/integridade durante o processo de fabricação e sua operação, sendo complicado 

avaliar este material por se tratar de uma estrutura heterogênea e anisotrópica, dado pelo 

crescimento do grão austenítico. Entretanto, a inspeção por ultrassom é uma das técnicas que 

vem sendo aplicada e estudada para aumentar a confiabilidade dos seus resultados para a 

verificação destas soldas austeníticas (NAGESWARAN, 2008). 

Segundo Nageswaran (2008) dois sistemas já foram testados para inspecionar juntas 

soldadas dissimilares com a finalidade de realizar o dimensionamento de descontinuidades 

com a melhor relação sinal-ruído possível. Um dos sistemas é o TOFD e o outro sistema com 

dois cristais de Phased Array conhecido TRL (Transmit-Receiver Longitudinal). Nesta última 

configuração utilizam-se ondas longitudinais, pois apresenta uma melhor relação sinal-ruído. 

A Figura 2.33 mostra um sistema de inspeção automatizada para risers cladeados. 

 

Figura 2.33 Sistema de inspeção automatizada utilizando a técnica de Phased Array para 
avaliação de risers cladeados (ENT, 2007). 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

3.1  Materiais 

O material utilizado para realização das inspeções com Phased Array consiste em tubos 

de aço de alta resistência e baixa liga que atende a especificação API 5L X-52 com um clad 

de Inconel 625, que são normalmente utilizados em sistemas denominados risers rígidos de 

produção de petróleo. Os corpos de provas possuíam um diâmetro nominal de 8”, espessura 

da parede do aço carbono 19 mm e espessura da parede do clad de 3 mm. Os corpos de prova 

tinham um comprimento de 300 mm e o objeto de inspeção foi a junta soldada 

circunferencial.  

Foram três corpos com diferentes configurações de soldagem que são apresentadas na 

Tabela 3.1. O amanteigamento foi realizado com o processo de eletrodos revestidos com a 

espessura sendo variada em cada corpo de prova para verificar a sua influência no resultado 

do ensaio por ultrassom.  

Tabela 3.1     Processos de soldagem utilizados na fabricação das soldas circunferenciais das       
tubulações cladeadas e suas espessuras de amanteigamento. 

Identificação Soldagem Raiz Soldagem Enchimento (t) Amanteigamento 

CP-01 GTAW SMAW 0 mm 

CP-02 GTAW SMAW 3 mm 

CP-03 GTAW SMAW 5 mm 
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Os tubos são fabricados através do processo “U-O-E” e foram soldados 

longitudinalmente. A solda longitudinal interna foi realizada com um material similar ao clad 

e a soldagem do metal de base em aço carbono foi realizada com metal de adição com 

composição química semelhante a do próprio aço carbono. Após soldagem na fábrica, os 

tubos são testados hidrostaticamente e por fim são realizadas as inspeções com as técnicas de 

radiografia industrial e ultrassom. 

A Figura 3.1 mostra um exemplo do corpo de prova que foi utilizada para realização dos 

ensaios com Phased Array.  

 

Figura 3.1 Detalhe do tubo cladeado utilizados nos SCR´s com um clad interno de Inconel 
625 e o material de base API 5L X-52 utilizados para os corpos de prova. 

 

A composição química deste material foi caracterizada através de espectrômetro portátil 

de emissão ótica, sendo utilizado o programa de baixa liga e o resultado encontra-se na Tabela 

3.2. 

Tabela 3.2     Composição química do material de base das juntas soldadas. 

Amostra C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo Al Co Ti Nb V 

Material 
de Base 

0,028 0,37 1,37 0,016 <0,01 0,2 0,155 <0,01 0,044 0,022 <0,01 <0,01 0,042 <0,01 
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3.2  Fabricação dos Corpos de Provas com Descontinuidades 

Como este trabalho tem a finalidade de avaliar a capacidade de detecção e 

dimensionamento da técnica de Phased Array em juntas soldadas dissimilares com diferentes 

espessuras de amanteigamento, os corpos de prova foram fabricados com descontinuidades 

localizadas na raiz e nos passes de enchimento para a realização dos ensaios planejados e 

verificações dos resultados obtidos pela técnica de inspeção adotada. 

 

3.2.1  Soldagem das Juntas dos Corpos de Prova 

Para realizar a soldagem das juntas dissimilares foi necessária a preparação do bisel, 

utilizando usinagem convencional no torno mecânico. A Figura 3.2 mostra a configuração do 

chanfro que foi utilizado para a soldagem dos corpos de prova. 

 

Figura 3.2 Dimensional do chanfro utilizado para a junta dissimilar. 

 

A soldagem dos corpos de prova e suas respectivas camadas de amanteigamento foram 

realizadas conforme especificação de procedimento de soldagem (EPS), e seus principais 

parâmetros estão estabelecidos na Tabela 3.3. Vale salientar que nos corpos de prova que 

sofreram amanteigamento, foi realizado primeiramente o respectivo amanteigamento do bisel 

com o processo por eletrodos revestidos e em seguida a usinagem do bisel para configurar 

novamente as medidas que foram previamente estabelecidas no projeto da junta soldada. 
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Tabela 3.3      Principais parâmetros do procedimento de soldagem das juntas soldadas. 

Processo Parâmetros 

Amanteigamento (SMAW) 

Nº de Passes 6 

Consumível Classificação AWS E NiCrMo-3 

Consumível Especificação AWS A 5.11 

Diâmetro do Consumível 3,25 mm 

Tipo de Corrente 100A / CC(+) 

GTAW (Raiz e Passe 
Quente) 

Nº de Passes 2 

Consumível Classificação AWS ER NiCrMo-3 

Consumível Especificação AWS A 5.14 

Diâmetro do Consumível 2,4 mm 

Tipo de Corrente 90 – 150A / CC(-) 

Vazão do Gás de Proteção 12 l/min 

Pré-Aquecimento 50ºC 

SMAW (Enchimento e 
Acabamento) 

Nº de Passes 15 

Consumível Classificação AWS E NiCrMo-3 

Consumível Especificação AWS A 5.11 

Diâmetro do Consumível 3,25 mm 

Tipo de Corrente 100A / CC(+) 

Temperatura de Interpasse 200ºC 
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A Figura 3.3 mostra o passe de raiz que foi realizado em um dos corpos de prova 

através do processo de soldagem GTAW. Para a soldagem de ligas de níquel deve ser 

utilizado um sistema de purga na raiz para evitar a contaminação do passe de raiz. O gás 

utilizado para realizar a purga durante o passe de raiz foi o argônio com pureza de 99,90%. 

Foram utilizadas escovas rotativas com fio de aço inoxidável para realizar a limpeza das 

juntas soldadas.   

 

Figura 3.3 Soldagem do passe de raiz com o processo GTAW com detalhe do sistema de 
purga utilizado. 

 

As descontinuidades intencionais foram inseridas utilizando uma grafite com 

comprimento de 10 mm e diâmetro de 0,9 mm. A Tabela 3.4 apresenta a distribuição das 

descontinuidades intencionais ao longo do perímetro da solda circunferencial a partir do ponto 

zero utilizado com referência e suas respectivas localizações. 
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Tabela 3.4      Distribuição das descontinuidades intencionais na solda circunferencial do duto   
revestido. 

Descontinuidade Posição Angular Passe Localização 

1 0º GTAW Centro da Solda 

2 90º GTAW Próxima ao Bisel 

3 180º SMAW Centro da Solda 

4 270º SMAW Próxima ao Bisel 

 

A Figura 3.4 mostra detalhe da fabricação das descontinuidades intencionais realizado 

com grafite no passe de raiz da tubulação. Depois do primeiro passe é realizado uma abertura 

através de uma lixadeira de 4 ½” com a utilização de disco de corte. Depois de colocada a 

grafite nesta abertura realizar-se o passe de cobertura com o processo de soldagem GTAW. 

 

Figura 3.4 Detalhe da fabricação da descontinuidade no passe de raiz da solda com a 
utilização de grafite. 

 

Todas as juntas soldadas foram inspecionadas durante e após a sua fabricação através 

das técnicas de ensaio visual, líquido penetrante e radiografia. O desalinhamento do tubo foi 

verificado na preparação da junta soldada não ultrapassando 0,5 mm por meio de inspeção 
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dimensional. Não foram encontradas descontinuidades superficiais com a aplicação das 

técnicas de visual e líquido penetrante. Foram encontradas pequenas descontinuidades através 

do ensaio radiográfico tais como inclusão de escória, porosidades e a falta de fusão 

(intencional com a utilização do grafite). As descontinuidades que não foram intencionais 

(porosidade e inclusão de escória) não serão analisadas neste trabalho, sendo assim, toda a 

análise será em torno dos quatro descontinuidades oriundas da grafite instalada para cada 

tubo, totalizando 12 descontinuidades.  

 

3.2.2  Descontinuidades na Raiz por Eletroerosão 

Numa segunda avaliação foram fabricadas descontinuidades na raiz da solda através do 

processo de fabricação por eletroerosão com a utilização de um eletrodo de cobre. Este estudo 

tem o objetivo de avaliar a capacidade de detecção e dimensionamento de descontinuidades 

do tipo falta de fusão na raiz com diferentes alturas. O eletrodo de cobre utilizado possuía um 

comprimento de 10 mm e as profundidades dos entalhes adotados foram de 1 mm, 3 mm e      

5 mm. Os corpos de provas que foram soldados e inspecionados inicialmente com as 

descontinuidades com grafite foram seccionados e passaram por este tipo de processo de 

fabricação para inserir o entalhe na raiz da região soldada.  A Figura 3.5 mostra um dos 

corpos de prova fabricados com os entalhes na raiz da solda. 

 

Figura 3.5 Detalhe das descontinuidades na raiz da solda fabricados através de 
eletroerosão. 
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3.2.3  Inspeção Radiográfica das Juntas Soldadas  

As juntas soldadas foram inspecionadas por radiografia industrial utilizando raios gama 

com uma fonte de Irídio 192. A técnica de exposição radiográfica foi parede dupla vista 

simples, sendo que neste tipo de técnica, o feixe de radiação proveniente da fonte atravessa as 

duas espessuras, entretanto projeta no filme somente a seção que está mais próxima do 

mesmo. É muito utilizada para a inspeção de tubulações com diâmetros maiores que 3 ½”. 

Sendo utilizado cinco filmes para cada corpo de prova. 

As radiografias foram digitalizadas no Scanner Kodak Industrex LS85 para uma melhor 

avaliação e facilidade para o armazenamento dos registros radiográficos. A Figura 3.6 

apresenta um filme que foi digitalizado que apresenta a descontinuidade no ponto zero, 

ocasionado pelo grafite, e algumas porosidades e inclusão de escória que foram oriundos 

durante o processo de soldagem, que não foram considerados para o ensaio por Phased Array 

deste estudo. 

 

Figura 3.6 Radiografia digitalizada do filme 01 apresentado a descontinuidade 01. 

 

3.3  Ensaios por Ultrassom Phased Array 

As juntas soldadas foram inspecionadas por ultrassom utilizando a técnica de Phased 

Array, com o objetivo de detectar e dimensionar as descontinuidades que foram inseridas 

através da utilização do grafite nos passes de raiz e de enchimento dos corpos de provas e a 
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avaliação das descontinuidades inseridas na raiz da solda através do processo por 

eletroerosão. 

 

3.3.1  Equipamentos e Acessórios 

Para a realização da inspeção foi utilizado um aparelho Olympus Omniscan MX 32/12, e 

o transdutor de ultrassom utilizado foi o Olympus 5L64-A2 com frequência de 5 MHz, com 

sapata de Rexolite Olympus SA2-N55S com ângulo de 36º com curvatura para tubulação 

com diâmetro nominal de 8”. A Figura 3.7 mostra a bancada que foi utilizada para a 

realização das inspeções nas soldas circunferenciais das tubulações e abaixo as descrições dos 

itens. 

 

Figura 3.7 Bancada montada para a realização da inspeção por ultrassom com a técnica de 
Phased Array em juntas soldadas circunferenciais de tubulações cladeadas. 

 

Descrição dos itens: 

1. Teclado e mouse USB para facilitar a operacionalização do aparelho de ultrassom; 

2. Aparelho de ultrassom Olympus OMNISCAN MX 32/128 com módulo de Phased 

Array; 
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3. Encoder com resolução de 12 passos por milímetro; 

4. Transdutor Olympus modelo 5L64-A2 com frequência de 5 MHz e sapata de 

Rexolite  Olympus SA2-N55S; e, 

5. Recipiente de Aço Inoxidável para escoar a água que é utilizada como acoplante 

durante a realização do ensaio. 

 

3.3.2  Planejamento de Inspeção 

Para realizar a programação da inspeção da junta dissimilar estudada e suas respectivas 

áreas de interesse foi utilizada uma planilha em Excel (aperfeiçoada pelo CENPES) que tem a 

finalidade de ajustar as leis focais, proporcionando um controle nos elementos individuais que 

serão utilizados do cabeçote, a ordem e o tempo de acionamento, no tipo de varredura que 

será utilizado e a profundidade focal adotada. A Figura 3.8 mostra o planejamento que foi 

utilizado para ajustar os parâmetros da lei focal. Esta planilha apresenta a varredura linear e 

setorial para o index (distância do cabeçote a linha de centro da solda) de 10,4 mm. 

 

Figura 3.8 Planejamento da inspeção realizada em planilha Excel para a varredura linear e 
setorial. 
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Para a inspeção das descontinuidades internas das soldas dissimilares foram utilizados 

seis grupos que estão especificados na Tabela 3.5. Esta tabela traz informações sobre o tipo de 

varredura, os ângulos de incidência, a distância do cabeçote a linha de centro da solda 

utilizado (index) e a profundidade focal adotada para a realização da inspeção. Esses 

parâmetros são estabelecidos de acordo com o projeto da junta soldada e a determinação da 

área de interesse para intensificar o feixe sônico. Sendo que para a inspeção das 

descontinuidades inseridas na raiz por eletroerosão só serão utilizadas os grupos 1, 2, 4 e 5, 

pois são aqueles que tem incidência na área de interesse para realizar a inspeção. 

 

Tabela 3.5       Grupos utilizados para realizar as inspeções nas juntas soldadas dissimilares. 

Grupos Varredura 
Ângulos de 
Incidência 

Index (mm) Profundidade 
Focal (mm) 

1 Setorial 40º a 70º 10,4 18 a 46 

2 Linear 57° 10,4 18 a 46 

3 Linear 70° 10,4 5 a 20 

4 Setorial 50º a 70º 20,4 18 a 46 

5 Linear 60° 20,4 18 a 46 

6 Linear 70° 20,4 5 a 20 

 

3.3.3  Calibração do Sistema de Inspeção 

A calibração do aparelho OMNISCAN MX para a técnica de Phased Array foi realizada 

em um bloco de referência que foi fabricado com o mesmo material que será inspecionado e 

as suas dimensões foram estabelecidas conforme a Norma API 1104.  A Figura 3.9 apresenta 

em detalhe o bloco de referência que foi utilizado para a calibração do sistema de inspeção. 
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Figura 3.9 Detalhe do bloco de referência da Norma API 1104 para a inspeção por 
ultrassom de dutos. 

 

Foram realizadas as calibrações do Wedge Delay (ajuste do atraso da sapata de 

Rexolite utilizada), o ajuste da sensibilidade para a profundidade adotada para a focalização 

do feixe com o controle de ganho com a amplitude equivalente a 80% da altura total da tela e 

para finalizar a calibração foi traçada a curva TCG (Time Corrected Gain), que tem a 

finalidade de corrigir as perdas por atenuação sônica para as diversas raias do feixe ao longo 

de seu percurso sônico que vai representar a correção em tempo ou distância percorrida, sendo 

utilizados três pontos para a construção gráfica desta curva. A Figura 3.10 mostra o 

posicionamento do transdutor no bloco de referência para a realização da calibração do 

sistema de inspeção. Deve-se observar que o acoplante utilizado para a realização da 

calibração (água) deve ser o mesmo utilizado para a inspeção da junta soldada, com a 

finalidade de evitar a influência da diferença de impedância acústica do acoplante nos 

resultados da inspeção. 
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Figura 3.10 Transdutor posicionado sobre o bloco de referência para efetuar as referidas 
calibrações do sistema de inspeção. 

 

3.3.4  Inspeção por Phased Array em Riser de Aço Carbono Cladeado 

As inspeções foram realizadas com duas configurações de index (afastamento do 

cabeçote a linha de centro da solda), com a finalidade de avaliar qual seria a distância que o 

feixe sônico sofreria uma menor dispersão e representaria um resultado mais confiável em 

termo de detecção e dimensionamento. Para corrigir as perdas por transferência e possíveis 

diferenças acústicas entre o bloco de referência utilizado e a junta soldada dissimilar e 

cladeada inspecionada foi acrescentado 6 dB no ganho encontrado durante a construção da 

curva TCG, obtendo assim resultados mais conservadores.  

A Tabela 3.6 apresenta todas as inspeções que foram realizadas nos corpos de provas 

com os respectivos dados: lado de inspeção da junta soldada, index utilizado e ganho de 

varredura utilizado. A abreviação GC representa o ganho que foi determinado durante a 

calibração do sistema de inspeção. 
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Tabela 3.6       Inspeções realizadas nas juntas soldadas dissimilares. 

MATERIAL 
INSPECIONADO 

TÉCNICA DE INSPEÇÃO 

Ultrassom Phased Array 

Inspeções Realizadas nos Tubos Cladeados 

CP-01 
 
 

CP-02 
 
 

CP-03 

Transdutor de 5 MHz - Index 10,4mm Lado A (GC) 

Transdutor de 5 MHz - Index 10,4mm Lado B (GC) 

Transdutor de 5 MHz - Index 20,4mm Lado A (GC) 

Transdutor de 5 MHz - Index 20,4mm Lado B (GC) 

Transdutor de 5 MHz - Index 10,4mm Lado A (GC + 6 dB) 

Transdutor de 5 MHz - Index 10,4mm Lado B (GC + 6 dB) 

Transdutor de 5 MHz - Index 20,4mm Lado A (GC + 6 dB) 

Transdutor de 5 MHz - Index 20,4mm Lado B (GC + 6dB) 

 

 

3.3.5  Análise dos Dados de Inspeção com o Tomoview Versão 8R 

Os dados coletados durante a inspeção foram analisados através do software Tomoview 

Versão 8R que foi desenvolvido pela Olympus. Neste software foi possível introduzir a 

geometria do chanfro da junta soldada que foi inspecionado pelo feixe sônico, selecionar as 

vistas de inspeção para auxiliar no dimensionamento e na localização das descontinuidades. A 

análise é realizada em cada grupo planejado para executar a inspeção, observando e 

registrando para cada descontinuidade que foi inserida na junta soldada. Durante a análise das 

descontinuidades foram registrados os seguintes parâmetros: amplitude, altura, localização, 

profundidade e comprimento. A técnica de dimensionamento utilizada para o comprimento e 

a altura das descontinuidades foi a técnica da queda dos 6 dB. 

A Figura 3.11 mostra o layout que foi adotado para realizar a análise das 

descontinuidades. As vistas selecionadas foram a A-scan, S-scan, C-scan e B-scan, 

permitindo assim um melhor dimensionamento das descontinuidades. 
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Figura 3.11 Layout das vistas adotadas para análise dos dados de inspeção no software 
Tomoview. 

 

3.4  Caracterização do Material 

Para cada junta soldada foram retiradas amostras para realizar a macrografia das 

descontinuidades, micrografia da região soldada e levantamento do perfil de dureza seguindo 

a metodologia que será apresentada nos próximos tópicos. 

 

3.4.1  Macrografia das Descontinuidades 

Para cada corpo de prova foram retiradas três amostras transversais ao cordão de solda 

na região onde foram inseridas as descontinuidades para realizar a macrografia da 

descontinuidade, dimensionando a altura real e profundidade real com o auxílio de um 

microscópio óptico. A Figura 3.12 mostra as regiões dos corpos de provas que foram cortados 

inicialmente numa serra elétrica e depois foram seccionados transversalmente na máquina de 

corte para realizar a macrografia das descontinuidades e a micrografia das juntas soldadas.  
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Figura 3.12 Corpos de provas seccionados para realização das análises metalográficas. 

 

As descontinuidades analisadas foram as duas localizadas no passe de raiz da solda e 

uma localizada na região central do passes de enchimento. A sequência de lixas que foram 

utilizadas para a etapa de lixamento foi a seguinte: 120, 220, 320, 500 por processo úmido e 

atacadas por imersão com reagente denominado Nital 10% (90% de álcool etílico e 10% de 

ácido nítrico). As amostras lixadas foram analisadas no microscópio óptico Olympus SZ61 

com câmera Axio Cam MRC com aumento de 6,7X e as imagens foram registradas e 

analisadas no software Axiovision 4.5 para realizar as medições de altura e profundidade real 

das descontinuidades. 

 

3.4.2  Micrografia da Junta Soldada 

Para cada corpo de prova foi retirada uma amostra transversal ao cordão de solda para 

realizar a micrografia com o objetivo de avaliar o comportamento do feixe sônico com a 

microestrutura de cada junta soldada, pois para cada junta soldada foi adotada uma 

determinada espessura de amanteigamento. As amostras foram lixadas obedecendo a seguinte 

sequência: 120, 220, 320, 500, 800 e 1000 por processo úmido. Depois as amostras passaram 

por processo de polimento através dos panos de 6µm, 3µm e 1µm com a utilização de pasta 

de diamante. As amostras polidas foram atacadas por imersão primeiramente com um 
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reagente denominado Nital 2% (98% de álcool etílico e 2% de ácido nítrico) para revelar a 

microestrutura do metal de base e após a análise que foi realizada no microscópio óptico 

Olympus BX60M com aumento de 100X e registradas no software Axiovision 4.5, foi 

preparado um reagente contento 5g de 3FeCl + 2 ml de HCl + 99 ml de etanol para realizar 

ataque eletrolítico no metal de solda utilizando uma tensão de 5V por imersão com tempo 

entre 5 a 10s. As amostras foram analisadas no microscópio utilizando um aumento de 100X. 

  

3.4.3  Perfil de Dureza da Junta Soldada 

Foram realizadas medições de microdureza nas amostras utilizadas para a realização da 

micrografia com a utilização de um microdurômetro com indentador Vickers com carga 

aplicada de 200g ao longo da seção transversal da junta soldada em pontos localizados no 

metal de solda, na zona afetada pelo calor e no metal de base para verificar o comportamento 

da dureza da junta. Foram realizadas trinta medidas nesta região para realizar o levantamento 

do perfil de dureza. O microdurômetro utilizado para a realização dos ensaios foi o HMV – 

Micro Hardness Tester Shimadzu.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

 

4.1  Inspeções das Descontinuidades Internas 

Para as inspeções realizadas nos corpos de prova da junta soldada dissimilar utilizando a 

técnica de Phased Array foram registradas somente as descontinuidades artificiais que foram 

detectadas por esta técnica. A Tabela 4.1 contém todas as informações das descontinuidades 

com index de 10,4 mm como: amplitude de reflexão da descontinuidade (A), comprimento (l), 

altura (h) e profundidade (p).   

 

Tabela 4.1       Descontinuidades detectadas com index de 10,4 mm por Phased Array. 
CP Descont Referência Localização Grupo A% l (mm) h (mm) p (mm)  

CP-01 

1 0º Raiz - C Setorial 45,5 9,0 3,6 21,7 

2 90º Raiz - B Setorial 66,7 12,0 3,8 22,0 

4 270º Ench - B Setorial 56,1 9,0 1,8 13,1 

3 180º Ench - C Linear 70 21,6 8,0 2,0 13,9 

4 270º Ench - B Linear 70 36,9 5,0 1,4 10,6 

1 0º Raiz - C Linear 57 19,6 9,0 1,8 20,7 

2 90º Raiz - B Linear 57 41,2 13,0 3,0 21,7 

CP-02 

4 270º Ench - B Setorial 5,3 9,0 2,9 10,5 

3 180º Ench - C Linear 70 48,2 6,0 1,3 9,1 

4 270º Ench - B Linear 70 62,0 9,0 1,4 9,6 

2 90º Raiz - B Linear 57 11,8 8,0 1,8 20,0 

CP-03 

2 90º Raiz - B Setorial 8,0 8,0 3,7 22,5 

4 270º Ench - B Setorial 5,0 9,0 2,1 8,0 

4 270º Ench - B Linear 70 37,6 7,0 1,3 9,0 

2 90º Raiz - B Linear 57 5,5 8,0 1,9 20,1 
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O corpo de prova que apresentou o melhor resultado foi o que não possuía 

amanteigamento da região do bisel. A varredura setorial não conseguiu muita eficiência na 

detecção das descontinuidades para os corpos de provas que possuíam amanteigamento no 

bisel, devido a atenuação sônica e dispersão que o feixe sônico sofreu por ter se propagado 

por uma maior região com estrutura anisotrópica do material. A região austenítica do 

amanteigamento com grãos grosseiros reduz a capacidade de detecção das descontinuidades. 

A varredura linear também sofreu bastante os efeitos da espessura da camada de 

amanteigamento, e foi verificado que as descontinuidades que estão encostadas no bisel da 

junta possuem uma melhor detectabilidade, porque não estão localizadas na estrutura 

dendrítica do metal de solda e pelo seu percurso sônico na região de material austenítica ser 

menor.  

A Tabela 4.2 apresenta as informações das descontinuidades que foram detectadas com 

o transdutor posicionado a 20,4 mm da linha de cento da solda. Analisando os resultados 

obtidos, foram observados sinais com maiores amplitudes e um número maior de 

descontinuidades detectadas em virtude do feixe sônico se propagar por uma maior região do 

metal de base (aço carbono) e com profundidade focal na região de interesse para a inspeção. 

Tabela 4.2       Descontinuidades detectadas com index de 20,4 mm por Phased Array. 
CP Descont Referência Detalhe Fabr. Grupo A% l (mm) h (mm) p (mm)  

CP-01 

1 0º Raiz - C Setorial 64,5 12,0 3,4 21,2 
2 90º Raiz - B Setorial 110,0 17,0 3,2 21,3 
4 270º Ench - B Setorial 72,9 9,0 2,8 13,4 
3 180º Ench - C Linear 70 80,8 9,0 2,0 14,0 
4 270º Ench - B Linear 70 59,2 7,0 2,1 16,9 
1 0º Raiz - C Linear 60 38,8 8,0 2,2 20,5 
2 90º Raiz - B Linear 60 71,8 9,0 2,1 19,8 

CP-02 

1 0º Raiz - C Setorial 7,5 7,0 2,8 18,6 
2 90º Raiz - B Setorial 6,4 9,0 2,9 18,0 
4 270º Ench - B Setorial 5,0 7,0 2,3 10,0 
3 180º Ench - C Linear 70 60,0 8,0 1,2 8,6 
4 270º Ench - B Linear 70 75,0 7,0 1,6 10,5 
2 90º Raiz - B Linear 60 17,6 9,0 2,2 19,8 

CP-03 

1 0º Raiz - C Setorial 6,5 9,0 3,5 20,6 
2 90º Raiz - B Setorial 6,7 8,0 3,2 19,8 
4 270º Ench - B Setorial 7,5 8,0 2,6 8,1 
2 90º Raiz - B Linear 60 12,9 7,0 2,7 20,6 
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Um dos parâmetros avaliados durantes a realização das inspeções foi a distância entre o 

transdutor e a linha de centro da solda. Em juntas soldadas com material similar e ferrítico é 

prática usual utilizar o transdutor encostado na margem do cordão de solda. Neste trabalho 

foram analisadas duas situações: uma com o transdutor tangenciando a margem da solda 

(index de 10,4 mm) e a outra com o transdutor distante 20,4 mm da linha de centro da solda. 

As Figuras 4.1 e 4.2 mostram os resultados das inspeções no corpo de prova 01 da 

descontinuidade 02 que está localizada no passe de raiz da solda com a utilização da varredura 

setorial para as posições 10,4 mm e 20,4 mm respectivamente.  

 

Figura 4.1 Análise da descontinuidade 02 do CP-01 com index de 10,4 mm. 

 

Figura 4.2 Análise da descontinuidade 02 do CP-01 com index de 20,4 mm. 



65 

 

As Figuras 4.3 e 4.4 relacionam as descontinuidades detectadas e suas respectivas 

amplitudes para os três corpos de provas para a varredura setorial e linear. 

 

Figura 4.3 Relação descontinuidades detectadas e amplitude do sinal para a varredura 
setorial. 

 

Figura 4.4 Relação descontinuidades detectadas e amplitude do sinal para a varredura 
linear. 
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Os valores de amplitude para cada corpo de prova obtiveram uma melhor resposta com 

o transdutor afastado 20,4 mm pela menor influência da camada de amanteigamento e do 

menor percurso sônico no metal de solda que possui matriz austenítica (DNV, 2007). A 

descontinuidade 02 possuiu uma maior amplitude do sinal por estar localizada no bisel da 

solda sofrendo uma menor atenuação do meio austenítico. Esta melhor configuração foi 

confirmada na análise das Figuras 4.1 e 4.2, onde se observou para o mesmo corpo de prova 

uma maior detectabilidade com o transdutor afastado 20,4 mm da linha de centro da solda. 

Essa distância não pode ser muito elevada, pois pode acarretar problemas de atenuação e 

divergência do feixe sônico mesmo no material de base. 

Para a varredura linear focalizada na região da raiz observou-se o mesmo 

comportamento em relação as amplitudes apresentadas na configuração de 20,4 mm e para a 

descontinuidade 02. Confirma-se a maior atenuação com o aumento da espessura de 

amanteigamento, sendo um parâmetro a ser analisado durante a fabricação de juntas soldadas 

dissimilares que se deseja utilizar o ultrassom como uma ferramenta de inspeção. 

Para a inspeção das descontinuidades localizadas nos passes de enchimento observou-se 

variações na detecção e nas amplitudes dos sinais devido a orientação da descontinuidade no 

interior do metal de solda e também pela grande dificuldade que o feixe sônico projetado 

apresentou para avaliações destas descontinuidades. Sendo que prevalece uma maior 

facilidade de detecção no corpo de prova sem amanteigamento. 

Comparando os resultados da varredura setorial com a linear verifica-se que para o 

corpo de prova que não foi realizado o amanteigamento do bisel as amplitudes de detecção 

são mais representativas do que os apresentados na varredura linear, entretanto à medida que é 

realizado o amanteigamento do bisel os resultados decaem consideravelmente.  

 

4.2  Inspeções das Descontinuidades na Raiz por Eletroerosão 

Os resultados das inspeções que foram encontrados nos corpos de prova contendo 

entalhes fabricados por eletroerosão, simulando uma descontinuidade típica de soldagem 

conhecida como falta de fusão, são apresentados nas Tabelas 4.3 e 4.4, para index de 10,4 mm 

e 20,4 mm, respectivamente. As seguintes informações das descontinuidades foram 
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registradas: amplitude de reflexão da descontinuidade (A), comprimento (l), altura (h) e 

profundidade (p). Para a descontinuidade que não foi detectada pelo grupo foi adotada a 

abreviação ND. 

 

Tabela 4.3     Resultados da inspeção por Phased Array dos entalhes por eletroerosão na raiz 
com index de 10,4 mm. 

CP Descont. Detalhe Fabr. Grupo A% l (mm) h (mm) p (mm)  

CP-01 

1 Raiz – 1 mm Setorial 42,4 12,0 2,7 22,4 
2 Raiz – 3 mm Setorial 153,8 13,0 4,2 21,5 
3 Raiz – 5 mm Setorial 356,0 12,0 5,0 21,7 
1 Raiz – 1 mm Linear 57 59,2 10,0 1,8 22,2 
2 Raiz – 3 mm Linear 57 145,0 13,0 2,5 22,3 
3 Raiz – 5 mm Linear 57 220,0 14,0 4,3 22,6 

CP-02 

1 Raiz – 1 mm Setorial 29,8 8,0 2,5 22,0 
2 Raiz – 3 mm Setorial 41,7 10,0 3,1 22,6 
3 Raiz – 5 mm Setorial 108,0 10,0 5,1 23,0 
1 Raiz – 1 mm Linear 57 16,5 8,0 1,8 21,6 
2 Raiz – 3 mm Linear 57 30,6 10,0 2,2 22,4 
3 Raiz – 5 mm Linear 57 90,2 11,0 2,5 22,2 

CP-03 

1 Raiz – 1 mm Setorial ND ND ND ND 
2 Raiz – 3 mm Setorial 45,7 10,0 3,1 22,6 
3 Raiz – 5 mm Setorial 90,6 10,0 4,0 22,7 
1 Raiz – 1 mm Linear 57 ND ND ND ND 
2 Raiz – 3 mm Linear 57 25,1 10,0 2,5 22,4 
3 Raiz – 5 mm Linear 57 25,5 10,0 3,4 22,4 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 4.3 pode-se verificar que as amplitudes 

máximas produzidas pela reflexão das ondas ultrassônicas dos entalhes sofrem atenuação com 

o aumento da espessura da camada de amanteigamento de material austenítico realizado no 

bisel da junta soldada para ambas as varreduras planejadas, ou seja, a setorial e a linear.  

O dimensionamento do comprimento e da profundidade das descontinuidades por 

ultrassom não apresentaram muita variação dos que foram fabricados por eletroerosão. Para o 

dimensionamento da altura das descontinuidades a varredura setorial apresentou um desvio 

menor que os apresentados pela varredura linear, pois a propagação do feixe sônico utilizando 

a varredura setorial apresenta uma menor dispersão e como os ângulos do feixe sônico é 
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variável para este tipo de descontinuidade o ângulo de reflexão que detectou os entalhes 

apresentou um melhor dimensionamento com este método.  

 

Tabela 4.4     Resultados da inspeção por Phased Array dos entalhes por eletroerosão na raiz 
com index de 20,4 mm. 

CP Descont. Detalhe Fabr. Grupo A% l (mm) h (mm) p (mm)  

CP-01 

1 Raiz – 1 mm Setorial 45,9 9,0 1,8 22,8 
2 Raiz – 3 mm Setorial 248,0 10,0 2,8 22,2 
3 Raiz – 5 mm Setorial 480,0 11,0 4,0 22,1 
1 Raiz – 1 mm Linear 60 34,5 11,0 2,1 22,8 
2 Raiz – 3 mm Linear 60 125,2 10,0 3,4 22,6 
3 Raiz – 5 mm Linear 60 203,4 13,0 4,8 22,6 

CP-02 

1 Raiz – 1 mm Setorial 21,2 8,0 2,1 22,4 
2 Raiz – 3 mm Setorial 65,5 10,0 3,1 22,5 
3 Raiz – 5 mm Setorial 190,8 11,0 3,8 21,8 
1 Raiz – 1 mm Linear 60 20,0 8,0 1,8 22,4 
2 Raiz – 3 mm Linear 60 44,7 9,0 2,6 22,2 
3 Raiz – 5 mm Linear 60 117,4 9,0 3,6 22,2 

CP-03 

1 Raiz – 1 mm Setorial 20,5 5,0 2,2 22,9 
2 Raiz – 3 mm Setorial 70,6 12,0 3,4 23,0 
3 Raiz – 5 mm Setorial 90,1 11,0 5,1 22,4 
1 Raiz – 1 mm Linear 60 ND ND ND ND 
2 Raiz – 3 mm Linear 60 31,4 11,0 2,8 22,6 
3 Raiz – 5 mm Linear 60 33,7 10,0 3,4 22,8 

 

As relações da profundidade do entalhe que representa a altura da descontinuidade e as 

amplitudes dos sinais dos corpos de prova estão representadas nas Figuras 4.5 e 4.6 para a 

varredura setorial e linear. 
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Figura 4.5 Relação profundidade do entalhe e amplitude do sinal para a varredura setorial. 

 

Figura 4.6 Relação profundidade do entalhe e amplitude do sinal para a varredura linear. 
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Como ilustrados nas Figuras 4.5 e 4.6 as maiores amplitudes foram encontradas nos 

entalhes com altura de 5 mm e com index de 20,4 mm por sofrer menor atenuação do meio 

austenítico. 

As diferenças de detecção dos sinais dos entalhes nos corpos de provas são mostradas 

da Figura 4.7 até 4.9 para a varredura setorial com index de 10,4 mm.  

 

Figura 4.7 Análise das descontinuidades do CP-01 com index de 10,4 mm com o software 

Tomoview. 

 

 

Figura 4.8 Análise das descontinuidades do CP-02 com index de 10,4 mm com o software 

Tomoview. 
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Figura 4.9 Análise das descontinuidades do CP-03 com index de 10,4 mm com o software 

Tomoview. 

 

Na análise das Figuras 4.7 a 4.9 ficou bastante evidente a atenuação dos sinais dos 

entalhes a medida que aumenta a espessura de amanteigamento do bisel que foi realizado com 

eletrodo revestido de liga de níquel. O entalhe com altura de 1 mm não é detectado quando a 

espessura de amanteigamento é de 5 mm para o index de 10,4 mm nas varreduras setorial e 

linear. Para este corpo de prova só foi possível detectar este entalhe com o index de 20,4 mm 

utilizando a varredura setorial em virtude de sofrer menores perdas para o ângulo que 

conseguiu detectar essa descontinuidade, mas é apreciável a queda de amplitude comparando-

o com o corpo de prova que não recebe amanteigamento no bisel, dificultando muito a 

detecção e a interpretação dos dados da inspeção.  

O principal objetivo deste estudo foi avaliar o limite de detecção do ensaio de Phased 

Array para as juntas soldadas dissimilares com revestimento interno de Inconel e de forma 

quantitativa avaliar a influência das espessuras de amanteigamento. Observou-se também que 

os entalhes fabricados por eletroerosão caracterizando uma falta de fusão no passe de raiz da 

junta soldada apresentaram melhores resultados que as descontinuidades internas, por estarem 

localizados na região cladeada e sofrerem pouca influência do metal de solda. 



 

4.3  Macrografia das Descontinuidades Internas

As duas descontinuidades internas localizadas no passe de raiz e uma localizada entre os 

passes de enchimento foram dimensionad

mostra o dimensionamento realizado na descontinuidade do corpo de prova 01 que está 

localizada no passe de raiz próxima ao bisel da junta. Este dimensionamento tem o objetivo 

de avaliar mais detalhadamente 

ultrassom através da técnica de 

 

Figura 4.10 Dimensionamento da altura
na região da raiz da solda próxima ao bisel.

 

As Tabelas 4.5 e 4.6 

altura (h) encontrados na macrografia das amostras e

foram obtidos na inspeção por 

respectivamente, com as duas config

não foram detectadas por determinado grupo foi adotada a abreviação ND.
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Macrografia das Descontinuidades Internas 

As duas descontinuidades internas localizadas no passe de raiz e uma localizada entre os 

passes de enchimento foram dimensionadas na sua altura e profundidade. A F

mostra o dimensionamento realizado na descontinuidade do corpo de prova 01 que está 

localizada no passe de raiz próxima ao bisel da junta. Este dimensionamento tem o objetivo 

de avaliar mais detalhadamente os resultados que foram obtidos utiliza

através da técnica de Phased Array. 

          

Dimensionamento da altura e da profundidade da descontinuidade localizada 
na região da raiz da solda próxima ao bisel. 

e 4.6 apresentam os resultados dos dimensionais de profundidade (p) e 

altura (h) encontrados na macrografia das amostras e os comparam com os resultados que 

foram obtidos na inspeção por Phased Array com a utilização das varredura

om as duas configurações de index adotadas. Para as

por determinado grupo foi adotada a abreviação ND.

As duas descontinuidades internas localizadas no passe de raiz e uma localizada entre os 

as na sua altura e profundidade. A Figura 4.10 

mostra o dimensionamento realizado na descontinuidade do corpo de prova 01 que está 

localizada no passe de raiz próxima ao bisel da junta. Este dimensionamento tem o objetivo 

os resultados que foram obtidos utilizando a inspeção por 

 

descontinuidade localizada 

dos dimensionais de profundidade (p) e 

comparam com os resultados que 

varreduras setorial e linear, 

s descontinuidades que 

por determinado grupo foi adotada a abreviação ND. 
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Tabela 4.5      Comparação das medidas da altura e profundidade das descontinuidades obtidas 
por macrografia e a inspeção utilizando a varredura setorial. 

CP 
IDENTIFICAÇÃO DA 
DESCONTINUIDADE 

Técnicas de Análise 
Macrografia US-PA 10.4 mm US-PA 20.4 mm 

Descontinuidades Localização p (mm) h (mm) p (mm) h (mm) p (mm) h (mm) 

CP-01 
CP-01B Raiz-Centro 21,8 1,2 21,7 3,6 21,2 3,4 
CP-01C Enchimento-Centro 13,0 2,8 ND ND ND ND 
CP-01D Raiz-Bisel 21,5 1,4 22,0 3,8 21,3 3,2 

CP-02 
CP-02B Enchimento-Centro 11,8 1,1 ND ND ND ND 
CP-02C Raiz-Centro 20,4 1,2 ND ND 18,6 2,8 
CP-02D Raiz-Bisel 19,6 1,2 ND ND 18,0 2,9 

CP-03 
CP-03B Raiz-Bisel 19,4 1,4 22,5 3,7 20,6 3,5 
CP-03C Raiz-Centro 17,5 1,2 ND ND 19,8 3,2 
CP-03D Enchimento-Centro 12,2 1,2 ND ND ND ND 

 

 
Tabela 4.6      Comparação das medidas da altura e profundidade das descontinuidades obtidas 

por macrografia e a inspeção utilizando a varredura linear. 

CP 
IDENTIFICAÇÃO DA 
DESCONTINUIDADE 

Técnicas de Análise 
Macrografia US-PA 10.4 mm US-PA 20.4 mm 

Descontinuidades Localização p (mm) h (mm) p (mm) h (mm) p (mm) h (mm) 

CP-01 
CP-01B Raiz-Centro 21,8 1,2 20,7 1,8 20,5 2,2 
CP-01C Enchimento-Centro 13,0 2,8 13,9 2,0 14,0 2,0 
CP-01D Raiz-Bisel 21,5 1,4 21,7 3,0 19,8 2,1 

CP-02 
CP-02B Enchimento-Centro 11,8 1,1 9,1 1,3 8,6 1,2 
CP-02C Raiz-Centro 20,4 1,2 ND ND ND ND 
CP-02D Raiz-Bisel 19,6 1,2 20,0 1,8 19,8 2,2 

CP-03 
CP-03B Raiz-Bisel 19,4 1,4 20,1 1,9 20,6 2,7 
CP-03C Raiz-Centro 17,5 1,2 ND ND ND ND 
CP-03D Enchimento-Centro 12,2 1,2 ND ND ND ND 

 

Da Figura 4.11 até a 4.14 são apresentados os gráficos que relacionam o 

dimensionamento da altura e da profundidade das descontinuidades obtido pela macrografia 

com os resultados das inspeções que foram realizadas na junta soldada que vão proporcionar 

uma avaliação da dispersão dos valores encontrados para as configurações planejadas.   
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Figura 4.11 Gráfico da relação do dimensionamento da altura para index de 10,4mm. 

 

Figura 4.12 Gráfico da relação do dimensionamento da altura para index de 20,4mm. 
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Figura 4.13 Gráfico da relação do dimensionamento da profundidade para index de 
10,4mm. 

 

Figura 4.14 Gráfico da relação do dimensionamento da profundidade para index de 
20,4mm. 
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Para o dimensionamento da altura das descontinuidades realizando a análise conjunta 

dos dados das Tabelas 4.5 e 4.6 e das Figuras 4.11 e 4.12, verifica-se um 

superdimensionamento de aproximadamente 2,5 vezes da medida real para a varredura 

setorial, sendo que o afastamento de 20,4 mm apresentou uma discrepância menor. Esta 

diferença está relacionada aos seguintes fatores: posição do transdutor, orientação e a 

morfologia das descontinuidades. Com o transdutor mais encostado na margem da solda o 

percurso sônico dentro do material austenítico é maior caracterizando uma maior dispersão e 

atenuação do feixe dificultando esse dimensionamento. A influência da orientação e 

morfologia da descontinuidade está muito relacionada aos sinais de reflexão que serão obtidos 

no ensaio, uma morfologia e uma orientação mais uniforme ao longo do comprimento 

permitem um dimensionamento mais preciso com a utilização da técnica dos 6 dB, pois tem-

se uma melhor relação sinal/ruído que vai proporcionar um melhor dimensionamento. 

Para a varredura linear os resultados apresentados para o dimensionamento da altura das 

descontinuidades também estão maior que o real, porém este valor é de aproximadamente 1,5 

vezes da medida real para as localizadas na região da raiz da solda. Sendo que o resultado que 

apresentou uma maior confiabilidade foi com o index de 10,4 mm devido ao feixe sônico 

estar focalizado na região da raiz e assim sofre menos os efeitos de dispersão e divergência,  

que geram diferenças significativas no dimensionamento. A descontinuidade localizada no 

passe de enchimento foi subdimensionada devido a sua localização estar numa região onde o 

feixe sônico sofreu maiores interferências do meio, mas a amostra analisada não possibilita 

maiores definições sobre os fenômenos envolvidos.   

Segundo CIORAU (2007), o dimensionamento da altura de descontinuidades do tipo 

falta de fusão é dependente do ângulo de detecção e a incerteza do dimensionamento é maior 

quando este ângulo de reflexão é maior que 52º. Portanto, devido a geometria da junta 

possibilitar a inspeções com os ângulos planejados, os valores dos ângulos de reflexão das 

descontinuidades também influenciaram no dimensionamento da altura das descontinuidades. 

A determinação da profundidade das descontinuidades conforme resultados 

demonstrados nas Figuras 4.13 e 4.14 apresentaram bons resultados nas duas configurações 

em virtude deste valor ser determinado pela amplitude máxima do sinal da descontinuidade.  
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A Tabela 4.7 mostra os resultados das médias das medidas com seus respectivos desvios 

padrões para a profundidade (p) e altura (h). Para este cálculo foram utilizados os resultados 

do dimensionamento das descontinuidades na macrografia das amostras na inspeção por 

Phased Array com a utilização das varreduras setorial e linear que foram detectadas nas duas 

configurações de index, para realização de análises e comparações. 

 

Tabela 4.7      Média e desvio padrão da profundidade e altura das descontinuidades. 

INSPEÇÕES 
MÉDIA DESVIO MÉDIA DESVIO 
p (mm) p (mm) h (mm) h (mm) 

Macrografia Setorial 20,9 +/- 1,3 1,3 +/- 0,1 
US-PA Varredura Setorial 10.4mm 22,1 +/- 0,4 3,7 +/- 0,1 
US-PA Varredura Setorial 20.4mm 21,0 +/- 0,4 3,4 +/- 0,2 
Macrografia Linear 17,9 +/- 4,3 1,5 +/- 0,6 
US-PA Varredura Linear 10.4mm 17,6 +/- 5,0 2,0 +/- 0,6 
US-PA Varredura Linear 20.4 mm 17,2 +/- 4,9 2,1 +/- 0,5 

 

Os resultados na determinação da profundidade das descontinuidades apresentam menor 

discrepância em relação ao valor real tanto na varredura setorial como utilizando a varredura 

linear em virtude deste valor ser determinado pelo máximo sinal de amplitude da 

descontinuidade detectado durante a inspeção. Para o dimensionamento da altura das 

descontinuidades os melhores resultados foram obtidos utilizando a varredura linear. Estes 

resultados podem ser explicados pela focalização do feixe sônico na raiz, pela menor 

influência do ângulo de reflexão no dimensionamento, pela menor dispersão e atenuação do 

feixe sônico pelo material austenítico devido a maior parte do feixe se propagar pelo material 

de base que é ferrítico. 

 

4.4  Micrografia da Junta Soldada 

Da Figura 4.15 até a 4.17 são apresentadas os resultados das micrografias das regiões do 

metal de base e zona afetada pelo calor das juntas soldada dos corpos de prova que foram 

inspecionados por ultrassom.  



 

As microestruturas encontradas no material de base por onde parte do feixe sônico se 

propaga para a região de interesse de inspeção nos três corpos de prova 

precipitados, que é a microestrutur

Sendo que foi observado que a amostra do corpo de prova 03 apresentou um maior 

crescimento dos grãos em virtude da menor taxa de resfriamento imposta ao material durante 

o processo de amanteigamento do bisel e da própria soldagem da junta. 

Figura 4.15 Aspecto metalográfico do metal de base da amostra do corpo de prova 01.
Ataque Nital 2%

 

          

Figura 4.16 Aspecto metalográfico do metal de base da amostra do corpo de prova 02.
Ataque Nital 2%
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As microestruturas encontradas no material de base por onde parte do feixe sônico se 

propaga para a região de interesse de inspeção nos três corpos de prova 

precipitados, que é a microestrutura típica do material de base que foi utilizado neste trabalho. 

Sendo que foi observado que a amostra do corpo de prova 03 apresentou um maior 

crescimento dos grãos em virtude da menor taxa de resfriamento imposta ao material durante 

mento do bisel e da própria soldagem da junta.  

Aspecto metalográfico do metal de base da amostra do corpo de prova 01.
Ataque Nital 2% 

Aspecto metalográfico do metal de base da amostra do corpo de prova 02.
tal 2% 

As microestruturas encontradas no material de base por onde parte do feixe sônico se 

propaga para a região de interesse de inspeção nos três corpos de prova é a ferrita e alguns 

a típica do material de base que foi utilizado neste trabalho. 

Sendo que foi observado que a amostra do corpo de prova 03 apresentou um maior 

crescimento dos grãos em virtude da menor taxa de resfriamento imposta ao material durante 

 

 

Aspecto metalográfico do metal de base da amostra do corpo de prova 01. 

 

Aspecto metalográfico do metal de base da amostra do corpo de prova 02. 



 

 

    

Figura 4.17 Aspecto metalográfico do metal de base da amostra do corpo de prova 03.
Ataque Nital 2%

 

A Figura 4.18 apresenta o resultado da micrografia d

amostras que foi produzido por uma liga de níquel (Inconel 6

As análises da microestrutura do metal de solda dos corpos de prova mostraram 

microestruturas compostas de estrutura dendrítica e com precipitados nos contornos 

interdendríticos. Todas as regiões de solda apresentaram

adotado o mesmo procedimento de soldagem para os passes de raiz, enchimento e 

acabamento da junta. O aporte térmico utilizado no depósito desses cordões nos três corpos de 

prova não sofreu grandes variações confirmando assim a análise encontrada. 

Segundo ENT (2007) tanto o metal de solda com matriz austenítica e grãos grosseiros e 

a região do metal de base onde existem diferenças no tamanho dos grãos, alteram o 

comportamento do feixe sônico aumentando a relação sinal ruído e dificultando a 

interpretação dos resultados, comprovado experimentalmente pelos dados obtidos pelo corpo 

de prova 03 que apresentava a maior espessura de amanteigamento do bisel.

 

 

79 

Aspecto metalográfico do metal de base da amostra do corpo de prova 03.
Ataque Nital 2% 

apresenta o resultado da micrografia do metal de solda de uma das 

amostras que foi produzido por uma liga de níquel (Inconel 625).  

As análises da microestrutura do metal de solda dos corpos de prova mostraram 

microestruturas compostas de estrutura dendrítica e com precipitados nos contornos 

interdendríticos. Todas as regiões de solda apresentaram-se muito semelhantes por ter sid

adotado o mesmo procedimento de soldagem para os passes de raiz, enchimento e 

acabamento da junta. O aporte térmico utilizado no depósito desses cordões nos três corpos de 

prova não sofreu grandes variações confirmando assim a análise encontrada. 

o ENT (2007) tanto o metal de solda com matriz austenítica e grãos grosseiros e 

a região do metal de base onde existem diferenças no tamanho dos grãos, alteram o 

comportamento do feixe sônico aumentando a relação sinal ruído e dificultando a 

dos resultados, comprovado experimentalmente pelos dados obtidos pelo corpo 

de prova 03 que apresentava a maior espessura de amanteigamento do bisel.

 

Aspecto metalográfico do metal de base da amostra do corpo de prova 03. 

o metal de solda de uma das 

As análises da microestrutura do metal de solda dos corpos de prova mostraram 

microestruturas compostas de estrutura dendrítica e com precipitados nos contornos 

se muito semelhantes por ter sido 

adotado o mesmo procedimento de soldagem para os passes de raiz, enchimento e 

acabamento da junta. O aporte térmico utilizado no depósito desses cordões nos três corpos de 

prova não sofreu grandes variações confirmando assim a análise encontrada.  

o ENT (2007) tanto o metal de solda com matriz austenítica e grãos grosseiros e 

a região do metal de base onde existem diferenças no tamanho dos grãos, alteram o 

comportamento do feixe sônico aumentando a relação sinal ruído e dificultando a 

dos resultados, comprovado experimentalmente pelos dados obtidos pelo corpo 

de prova 03 que apresentava a maior espessura de amanteigamento do bisel. 
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Figura 4.18 Aspecto metalográfico do metal de solda da amostra do corpo de prova 01. 
Ataque Eletrolítico 5g FeCl3 + 2 ml HCl + 99 ml etanol 

 

4.5  Ensaios de Microdureza  

A Figura 4.19 mostra os resultados dos perfis de microdureza que foram realizados nas 

três amostras dos corpos de prova que foram utilizados para a parte experimental deste 

trabalho.  

As juntas soldadas apresentaram as mesmas características ao longo das regiões que 

foram realizados os ensaios. O metal de solda que representa a faixa central com 

aproximadamente 10 mm de dimensão apresenta um valor de dureza superior por se tratar de 

uma liga de níquel. A dureza na ZAC é superior ao metal de base por esta região ter sofrido 

um refinamento dos grãos após a soldagem das juntas. Observa-se também que o corpo de 

prova 03 apresentou valores menores de dureza na região onde houve crescimento dos grãos 

comparando com os valores de dureza encontrados no CP-01 e CP-02. Entretanto os valores 

não definem diretamente a atenuação ou a dispersão do feixe sônico, porém transmitem uma 

informação qualitativa da microestrutura e do material que estão sendo inspecionados.   
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Figura 4.19 Perfil de dureza das juntas soldadas que foram inspecionadas por Phased 

Array. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Com os resultados que foram obtidos neste trabalho podemos concluir que: 

Com as configurações planejadas é possível detectar e dimensionar descontinuidades 

internas no passe de raiz de juntas dissimilares com espessuras de amanteigamento de até 5 

mm, sendo que os sinais das descontinuidades sofrem atenuação com o aumento da espessura 

do amanteigamento do bisel e assim a capacidade de detecção do ensaio é reduzido com a 

utilização de ondas transversais. Deve-se realizar uma avaliação das condições de instalação e 

serviço do duto para verificar a necessidade do amanteigamento do bisel, essa possibilidade se 

confirmada, deverá ser adotado um procedimento de soldagem que vai estabelecer a espessura 

de amanteigamento para ser viável a utilização da inspeção por ultrassom Phased Array como 

uma ferramenta de inspeção para realizar o controle de qualidade ou acompanhamento em 

serviço do equipamento; 

A utilização do transdutor de ultrassom com o afastamento da linha de centro do cordão 

de solda de 20,4 mm apresentou um melhor desempenho na detecção das descontinuidades, 

devido a menor influência do material austenítico que compõem a junta soldada; 

O modo de propagação de ondas transversais para a inspeção de juntas soldadas 

dissimilares e cladeadas apresentou melhores resultados para a detecção e o dimensionamento 

de descontinuidades localizadas na raiz da junta soldada; 

A detecção de descontinuidades localizadas nos passes de enchimento depende da sua 

orientação e localização, sendo que quanto mais próxima do bisel da junta soldada maior é 

capacidade de detecção do ensaio; 
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O dimensionamento das descontinuidades depende do ângulo de reflexão da 

descontinuidade detectada. A profundidade das descontinuidades apresentou bons resultados e 

quanto ao dimensionamento da altura das descontinuidades os resultados encontrados na sua 

grande maioria apresentaram um superdimensionamento, sendo um dado para ser analisado 

quando for aplicar um critério de aceitação ou avaliação de integridade destes componentes; 

O limite de detecção da altura de descontinuidades do tipo falta de fusão na raiz da 

solda para juntas que possuem amanteigamento no bisel com 5 mm de espessura foi de 1 mm 

de altura. Sendo verificado também que quanto menor a altura da descontinuidade e maior a 

espessura do amanteigamento menor é a relação sinal/ruído (S/R), tornando a detecção e o 

dimensionamento mais difíceis de serem realizados; 

O amanteigamento realizado no bisel da junta através do processo de soldagem por 

eletrodos revestidos tem influência no tamanho de grão da ZAC, ou seja, aumentando a 

espessura de amanteigamento tem-se um maior aporte térmico e uma menor taxa de 

resfriamento resultando um maior crescimento de grão na ZAC. O perfil de dureza da junta 

soldada também vai depender do procedimento de soldagem utilizado. 

 

  



84 

 

 

 

 

 

6. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

 

 

 

Com a realização deste trabalho surgiram novas idéias e metodologias de inspeção que 

podem ser implementadas e analisadas através de trabalhos futuros. Está listado abaixo em 

tópicos algumas experiências que podem ser realizadas para verificação da confiabilidade dos 

resultados da inspeção e assim aumentar o nível de aplicação desta técnica. 

• Utilizar um sistema de inspeção com transdutores de baixa frequência e com a 

aplicação de ondas longitudinais em materiais cladeados, com o objetivo de 

avaliar a detecção e o dimensionamento de descontinuidades de uma junta 

soldada dissimilar utilizando esta configuração; 

• Aplicar em conjunto com a técnica de Phased Array um software que realiza a 

simulação do comportamento do feixe sônico em materiais heterogêneos e 

assim corrigir os desvios que ocorrem na inspeção desses materiais 

aumentando assim a confiabilidade dos seus resultados; 

• Aumentar o quantitativo de descontinuidades variando as principais 

morfologias que são decorrentes de um processo de soldagem, aumentar o 

número de inspetores de Phased Array para realizar a inspeção das juntas 

dissimilares e assim realizar uma análise estatística através da determinação da 

probabilidade de detecção. 
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