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RESUMO 

 

Os Ensaios Não Destrutivos reúnem um conjunto amplo de técnicas utilizadas nas 

ciências e na indústria para avaliar determinadas propriedades de um material, bem como para 

garantir a integridade de um componente ou sistema. Tais técnicas baseiam-se na observação 

de fenômenos físicos tais como: absorção de ondas eletromagnéticas, propagação e reflexão 

de ondas mecânicas, magnetização de materiais ou capilaridade, e sem causar danos à amostra 

examinada ou impedir seu uso posterior. Os ensaios não destrutivos são técnicas altamente 

valiosas, uma vez que permitem o controle das propriedades dos materiais, com economia de 

tempo e dinheiro, e permitem que o material testado volte intacto para o local de trabalho após 

a inspeção. É grande o número de técnicas não destrutivas disponíveis para inspeção 

industrial. Entretanto, todas elas apresentam vantagens e limitações. Este trabalho pretende 

avaliar o resultado de inspeção obtido por um conjunto de técnicas não destrutivas e 

determinar qual a mais indicada à inspeção de uma mola pneumática de piso para portas de 

vidro, madeira e alumínio; fornecidas pela empresa MARIX. Os componentes analisados são 

confeccionados em aço inoxidável austenítico 304 que possuem pequenas dimensões, o que 

pode limitar o uso de algumas técnicas não destrutivas. Além disto, outras técnicas que são 

consideradas de elevado custo ou que exigem medidas especiais de segurança para sua 

utilização não foram abordadas no presente estudo. Detectar a presença de descontinuidades 

considerando a funcionalidade do método a ser utilizado, o tempo de execução de cada 

método e o custo de cada equipamento ou material utilizado, faz parte do estudo de caso. Com 

isto, este estudo prevê que é possível utilizar técnicas não destrutivas logo após o processo de 

de união ou conformação dos componentes de modo a economizar materiais e processos que 

venham a ser utilizados posteriormente ao fabricar as molas pneumáticas. 

 

Palavras-chave: Ensaios não destrutivos. Molas pneumáticas. MARIX. 
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ABSTRACT 

 

The Nondestructive Testing meets a wide range of techniques used in science and 

industry to evaluate the properties of a material, and to ensure the integrity of a component or 

system. Such techniques are based on the observation of physical phenomena such as 

absorption of electromagnetic waves, propagation and reflections of mechanical waves, 

magnetizing materials or capillary, and without damaging the sample examined or prevent its 

further use. Non-destructive tests are highly valuable techniques, as they allow control of 

material properties, saving time and money, and allow the material tested intact back to the 

workplace after inspection. A great number of non-destructive techniques are available for 

industrial inspection. However, they all have advantages and limitations. This study aims to 

assess the inspection result obtained by a non-destructive set of techniques and determine 

what is indicated for inspection to a floor air spring for glass doors provided by Marix 

Company. The samples to be analyzed are made of austenitic stainless steel 304 and have very 

low dimensions, which may limit the use of some non-destructive techniques. In addition, 

other techniques that are considered expensive or require special security measures for its use 

have not been addressed in this study. Detect the presence of discontinuities considering the 

functionality of the method to be used, the execution time of each method and the price of 

each equipment or material used, is part of the case study. With this, this study provides that it 

is possible to use non-destructive techniques after the welding or forming process in order to 

save materials and processes that are subsequently used to manufacture the air springs. 

 

Keywords: Non-destructive tests. Air springs. MARIX. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As técnicas de inspeção não destrutivas evoluíram, principalmente a partir da década 

de 50, até se tornarem uma ferramenta indispensável ao controle de produção. Hoje os ensaios 

não destrutivos são largamente utilizados na indústria moderna em todo o mundo para: 

caracterização de materiais; avaliação da qualidade e detecção de descontinuidades. 

Descontinuidades são interrupções na estrutura normal de um material, tais como: pequenas 

falhas superficiais ou trincas, todas passíveis de serem percebidas durante a realização de um 

ensaio não destrutivo. 

São considerados ensaios não destrutivos (END) aqueles que quando realizados em 

peças acabadas ou semiacabadas não interferem nem prejudicam seu uso futuro ou 

processamento posterior. Uma característica interessante dos END é que eles geralmente 

medem indiretamente a propriedade de interesse. O valor dessa propriedade geralmente é 

obtido a partir de sua correlação com outra grandeza que é medida durante a realização do 

teste. 

Garantir a qualidade dos produtos e a operação segura de equipamentos, prevenir 

acidentes e a perda de vidas humanas, evitar a paralisação da operação de equipamentos com 

consequentes prejuízos econômicos são as principais razões para se utilizar ensaios não 

destrutivos. Detectar a presença de defeitos em um produto semiacabado evita gasto de 

matéria prima e desperdício de horas de trabalho. Podem ainda indicar aos projetistas sobre a 

necessidade de mudanças no projeto de novos produtos. Desta forma, a utilização de técnicas 

não destrutivas como ferramenta de controle de qualidade pode contribuir indiretamente para 

melhorar a competitividade da empresa. 

Por fim um produto não precisa ser perfeito, porém deve apresentar um nível de 

qualidade adequado para uma determinada finalidade. A manutenção deste e da uniformidade 

da produção pode ser mais facilmente atingida com o uso dos END, o que pode reduzir custos, 

aumentando assim os lucros da empresa.  

Neste trabalho foi feito um estudo do ensaio não destrutivo mais adequado à detecção 

de descontinuidades presentes em um componente utilizado na fabricação de molas 

pneumáticas produzidas pela empresa MARIX, levando em consideração fatores como: 

funcionalidade, tempo de execução e custo do material utilizado. 

 



 

 

 2 

2 OBJETIVOS 

 

 Avaliar o resultado de inspeção obtido por um conjunto de técnicas não destrutivas 

utilizadas em um componente de uma mola pneumática. 

 

 Determinar qual a técnica não destrutiva mais indicada à inspeção de uma mola 

pneumática.  

 

 Fatores analisados: - funcionalidade - tempo de execução - custo do material utilizado  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Ensaios Não Destrutivos 

 

Os Ensaios Não Destrutivos (END) são técnicas utilizadas na inspeção de materiais e 

equipamentos sem danificá-los e são definidos como testes para o controle da qualidade, 

realizados sobre peças acabadas ou semiacabadas, para a detecção de defeitos ou falta de 

homogeneidade, através de princípios físicos definidos, sem prejudicar a posterior utilização 

dos produtos inspecionados. [1] 

Um defeito nada mais é do que uma descontinuidade que, por sua natureza, tipo, 

dimensões, localização ou efeito acumulado, torna a peça imprópria para uso, por não 

satisfazer os requisitos mínimos de aceitação da norma aplicável. Enquanto que uma 

descontinuidade é uma interrupção da estrutura típica de uma peça, no que se refere à 

homogeneidade de características físicas, mecânicas ou metalúrgicas. Uma descontinuidade 

não necessariamente é um defeito. [1] 

Constituem uma das principais ferramentas do controle da qualidade e são utilizados 

na inspeção de produtos soldados, fundidos, forjados, laminados, entre outros, com vasta 

aplicação nos setores petroquímico, nuclear, aeroespacial, siderúrgico, naval, auto-peças e 

transporte rodo-ferroviário. Eles contribuem para a qualidade dos bens e serviços, redução de 

custo, preservação da vida e do meio ambiente, sendo fator de competitividade para as 

empresas que os utilizam. [1] 

Os END incluem métodos capazes de proporcionar informações a respeito do teor de 

defeitos e/ou descontinuidades de um determinado produto, das características tecnológicas 

de um material, ou ainda, da monitoração da degradação em serviço de componentes, 

equipamentos e estruturas. [2] 

O método a ser utilizado depende, entre outras coisas, das propriedades físicas do 

material. Um conhecimento geral dos métodos de END disponíveis é necessário para a 

seleção do método adequado. [3] 

Os ensaios não destrutivos são aplicados para: garantir a confiabilidade de produtos 

através de critérios de aceitação definidos em norma; informar sobre a necessidade de reparo; 

prevenir acidentes; redução de custos. [3] 
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Para obter resultados satisfatórios e válidos, é fundamental observar os seguintes 

elementos: pessoal treinado, qualificado e certificado; conduzir o ensaio segundo um 

procedimento qualificado elaborado com base em normas e critérios de aceitação previamente 

definidos e estabelecidos, um sistema para anotar os resultados; uma norma para interpretar 

os resultados; e equipamentos calibrados. [4] 

 

Os Ensaios Não Destrutivos mais utilizados são:  

• Inspeção Visual 

• Estanqueidade 

• Líquidos Penetrantes  

• Partículas Magnéticas  

• Ultrassom  

• Radiografia  

• Emissão Acústica  

• Correntes Parasitas  

 

3.2 Inspeção Visual 

 

A inspeção visual foi provavelmente o primeiro ensaio não destrutivo usado pelo 

homem, mas continua sendo o mais usado e geralmente precede qualquer outro ensaio. A sua 

principal vantagem é fornecer dados quantitativos (além das informações qualitativas) mais 

facilmente que os outros END. Alguns testes são baseados nas leis da ótica geométrica e 

outros fazem uso das propriedades ondulatórias da luz. Este ensaio tem sido usado 

principalmente para a inspeção de: superfícies expostas ou acessíveis de materiais opacos e 

equipamentos parcial ou totalmente montados e objetos acabados; e, interior de objetos 

transparentes ou translúcidos, como o vidro, quartzo, alguns plásticos, além de líquidos e 

gases. [5] 

A inspeção visual é um ensaio largamente utilizado para avaliar as condições ou 

qualidade de uma solda ou componente onde uma rápida detecção e correção de defeitos 

significam economia. É de fácil execução, de baixo custo e comumente não requer 

equipamento especial. É considerado um método primário nos programas de controle de 

qualidade. [5] 
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A inspeção visual requer boa visão, boa condição de iluminação e experiência no 

reconhecimento de defeitos e/ou descontinuidades. Alguns equipamentos também podem ser 

usados tais como, lupas de pequeno aumento, boroscópio, câmeras de televisão, etc. Para 

determinação do tamanho, forma, cor, acabamento, refletividade, presença de 

descontinuidades superficiais grosseiras e funcionalidade, usando a visão a olho nu ou com o 

auxilio de instrumentos simples, tais como: lupas e gabaritos, ou sofisticados aparelhos como 

interferômetros e microscópios. [5] 

 

3.3 Estanqueidade 

 

3.3.1 Introdução 

 

Os ensaios hidráulicos e pneumáticos são realizados com o objetivo de verificar a 

estanqueidade de reservatórios ou de circuitos pneumáticos. Por esta razão, são também 

conhecidos por “ensaios de estanqueidade”. Normalmente, os ensaios de pressão e/ou vedação 

realizam-se com água ou ar, sendo denominados, respectivamente, por “ensaios hidráulicos” e 

“ensaios pneumáticos”. A utilização de óleos também é possível; no entanto, há que 

considerar que certos óleos têm uma taxa de compressão elevada, o que pode de algum modo 

influenciar o resultado do ensaio. [6] 

Se o ensaio for realizado num reservatório (para um fluido qualquer, gasoso ou 

líquido), este deverá ser cheio com o fluido de ensaio (água, gás ou óleo). Em seguida, é 

necessário pressurizar o reservatório durante um determinado tempo. A duração do ensaio 

com o reservatório sob pressão deve ser suficiente para que haja a garantia de que não irão 

surgir fugas do fluido de ensaio, em tempo, não observáveis. Toda a inspeção a realizar 

durante o ensaio baseia-se, normalmente, em exames visuais. [6] 

 

3.3.2 Métodos 

 

Métodos de testes por Perda de Pressão e Fluxo de Massa: esses métodos usam 

transdutor de pressão, transdutor diferencial de pressão ou medidor de fluxo de massa (sensor 

de fluxo), para detectar e medir as mudanças que ocorrem dentro de uma peça quando 

submetida a teste. [6] 
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Perda de Pressão (Pressure Decay) e Fluxo de Massa (Mass Flow) são os métodos de 

testes mais usados. São também diretamente dependentes da estabilidade e condições do 

ambiente durante o ciclo de teste. Esses métodos são baseados na lei do gás ideal (pV = nRT). 

Pequenas variações na temperatura da peça e/ou volume durante o teste podem afetar a 

repetibilidade. [6] 

Para atender adequadamente os requerimentos de teste, as variações diferenciais da 

pressão ou fluxos associados entre peças aprovadas e reprovadas devem ser suficientemente 

maiores que as influências das variações de temperatura e/ou volume da peça. Essas 

influências são mais comumente causadas em testes com alta pressão, peças com materiais de 

características elásticas e ambientes e peças sem temperatura controlada. [6] 

 

Métodos com traço de gás: esses métodos monitoram as variações em concentração 

em um traço do gás. Os gases utilizados são: ar, hélio, hidrogênio, argônio, freón. Alguns 

desses métodos de teste são manuais e, portanto, dependem da observação do operador da 

mesma forma que ocorre nos testes de bolha em tanque de água. [6] 

Os sistemas totalmente automáticos utilizam analisadores de gases como, por 

exemplo, sensores de acumulação de gás hélio, espectrômetros de massa, ou analisadores de 

resíduos de gases em ambiente a vácuo, normalmente câmara de teste a vácuo. Esses métodos 

não são dependentes da lei do gás ideal e, portanto não são afetados por variações de 

temperatura ou volume. [6] 

Em geral, o custo de investimento em um sistema de teste de estanqueidade aumenta 

à medida que a taxa de vazamento especificada diminui. Com isso, sempre que for possível, 

sem prejudicar o teste, é necessário especificar a maior taxa de vazamento que satisfaça a 

funcionalidade da peça. A peça que, além de sua funcionalidade possui também o componente 

de segurança relativo à sua aplicação, tem taxas de vazamento menores, ou seja, 

especificações mais rígidas, mais apertadas. [6] 

O investimento inicial no equipamento de teste é somente um componente do total do 

custo do processo durante o seu ciclo de vida e, assim é altamente recomendável que se leve 

em conta a aquisição de um sistema de teste com instrumentos e equipamentos de qualidade e 

tecnologia de última geração que possam superar variações razoáveis no processo de 

produção, com o objetivo de se obter testes confiáveis e com boa repetibilidade. [6] 
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Método das Bolhas em Tanque de Água: a detecção de vazamento e o ensaio de 

estanqueidade realizados com o método da bolha consistem, basicamente, em tornar visível o 

desprendimento de bolhas em uma descontinuidade do objeto de ensaio, de maneira que o 

local do vazamento possa ser identificado. [6] 

A diferença de pressão empregada no ensaio com o método da bolha é feita de tal 

maneira que a pressão no interior do objeto de ensaio seja maior que a pressão externa. A 

superfície externa do objeto de ensaio é molhado com uma solução formadora de espuma de 

pequena tensão superficial e caso exista uma descontinuidade através da qual escape uma 

quantidade significativa de gás ou vapor, então haverá a formação de bolhas, que dependendo 

do tamanho que apresentam e da freqüência com que se formam, permitem determinar o 

tamanho da descontinuidade. A Figura 01 mostra o esquema do método. [6] 

A principal desvantagem deste método é que não é possível realizar o teste sem que o 

objeto de ensaio seja molhado parcial ou completamente. Por motivo de higiene, ou para 

evitar problemas relacionados com corrosão, há necessidade de limpar e secar corretamente o 

objeto de ensaio. A superfície do objeto a ser inspecionada com o método da bolha deve estar 

o mais limpa possível, não podendo em hipótese alguma conter restos de graxa ou óleo. Um 

vazamento grande não pode ser localizado empregando elevada pressão de ensaio, visto que o 

ar ou gás de ensaio escapa através de uma descontinuidade expulsando a solução formadora 

de espuma com violência para longe do local onde se encontra o vazamento antes que a 

espuma se forme. A grande vantagem do método da bolha é a sua simplicidade. [6] 

 

3.3.3 Vantagens e Limitações 

 

Dizer simplesmente que a peça não pode vazar, não significa estabelecer uma 

especificação de teste de estanqueidade. Sabemos que, de certa forma, tudo vaza em certa 

medida e em algum período. [6] 

Um teste de estanqueidade verifica que um produto manufaturado não permita que 

um fluido (líquido ou gás) penetre ou escape do mesmo. O objetivo é especificar uma 

razoável e mensurável taxa de vazamento que defina a partir de qual ponto um produto não 

está adequado a realizar as funções para as quais foi projetado. [6] 

Ar comprimido, gás hélio ou outros gases, podem fluir através de fissuras ou 

porosidades de uma superfície, onde líquidos não podem em função de viscosidade, tensão de 
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superfície, extensão e forma da fissura. É importante especificar uma taxa de estanqueidade 

razoável, evitando tornar desnecessariamente rígida a especificação de teste, uma vez que a 

mesma influência no valor do investimento e tempo de teste. [6] 

Sistemas de testes automatizados são usualmente definidos para assegurar resultados 

de testes independentes da decisão do operador. Sistemas por Perda de Pressão e Fluxo de 

Massa são aqueles mais amplamente utilizados em virtude de se obter resultados confiáveis 

com custo bastante razoável. Para especificações de teste muito rígidas e restritivas os 

métodos com traço de gás são os mais adequados, tais como máquinas de acumulação a hélio 

e espectrômetro de massa. [6] 

 

3.3.4 Aplicações 

 

O ensaio de vedação e/ou pressão é utilizado não só em reservatórios, mas também 

em condutas de vapor, canalizações de prédios, caldeiras, instalações frigoríficas, circuitos 

hidráulicos, calibração de instrumentos (por exemplo: manômetros), câmaras de vácuo, 

tubagens em geral, etc. 

 

Figura 01 - Método da bolha de sabão com solução formadora de espuma. 

 

Fonte: HASHIMOTO, A. P. M. B.; CABRAL, S. G.; Valle, V., Teste de Estanqueidade em Sistema de 

Combustível de Gás Hélio. EMBRAER S.A. São José dos Campos, SP, Brasil. 2003. 
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3.4 Ensaio Por Líquido Penetrante 

 

3.4.1 Introdução 

 

O ensaio por líquido penetrante é utilizado para revelar descontinuidades superficiais 

em materiais em geral. Ele baseia-se na ação da capilaridade, que é o poder de penetração de 

um líquido em locais extremamente pequenos devido a suas características físico-químicas 

como a tensão superficial. O poder de penetração é uma característica bastante importante 

uma vez que a sensibilidade do ensaio é enormemente dependente do mesmo. [7] 

O objetivo do ensaio por líquido penetrante é assegurar a confiabilidade do produto, 

por meio de obtenção de uma imagem visual, que revela a descontinuidade na superfície da 

peça sem danificá-la. O sucesso deste ensaio depende da visibilidade da indicação. [7] 

O método de ensaio por líquidos penetrantes consiste na aplicação de um líquido, 

com características especiais, sobre a superfície da peça ou componente de interesse, de forma 

que, após um determinado tempo, este líquido penetre em descontinuidades presentes no 

material e que sejam abertas à superfície. Após um determinado tempo, o excesso de líquido é 

removido e um produto chamado revelador é aplicado sobre a superfície. Este material age de 

forma a retirar o líquido que penetrou na descontinuidade, formando uma imagem da mesma 

na superfície da peça, que será avaliada de acordo com a norma utilizada para a fabricação da 

peça ou componente. [7] 

 

3.4.2 Vantagens 

 

É capaz de ensaiar peças de tamanhos e formas variadas bem como pequenas áreas 

isoladas em uma superfície, assim como é capaz de detectar descontinuidades muito pequenas. 

É um dos ensaios mais sensíveis para detectar descontinuidades superficiais. [7] 

Sua gama de aplicações se estende desde materiais ferrosos, não ferrosos, cerâmicas 

de alta densidade, vidros e etc.. Porém, nenhum dos materiais a ser ensaiado pode ser poroso. 

O líquido penetrante fornece uma indicação ampliada da descontinuidade, tornando-a 

mais visível. As descontinuidades detectadas são analisadas quanto à localização, orientação, 

dimensões, tornando fácil a interpretação e avaliação. [7] 
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É relativamente barato e não requer equipamentos sofisticados. As instalações podem 

ser adaptadas ao tamanho e quantidade de peças. Permite automação do sistema. Pode ser 

aplicado durante o processo de fabricação, ao final deste ou durante a manutenção, aqui para 

detectar as o surgimento das descontinuidades em serviço. [7] 

Quanto à sensibilidade do ensaio, ela pode ser ajustada, selecionando os materiais e 

técnicas de ensaio. 

 

3.4.3 Limitações 

 

As peças devem estar completamente limpas e a abertura das possíveis 

descontinuidades desobstruídas. O ensaio por líquidos penetrantes só detecta 

descontinuidades abertas à superfície. [7] 

Não pode ser utilizado em superfícies porosas ou absorventes, pois há a possibilidade 

da não remoção completa do excesso de penetrante causando mascaramento de resultados. 

As técnicas convencionais devem ser aplicadas em uma faixa de temperaturas 

definida, em geral entre 10 C e 52 C. [7] 

Os produtos utilizados no ensaio podem danificar alguns materiais ou ficarem 

permanentemente retidos em materiais porosos. Alguns produtos utilizados podem conter 

enxofre ou compostos halógenos (cloretos, fluoretos, brometos e iodetos). Estes compostos 

podem causar fragilização ou trincas em aços inoxidáveis austeníticos se não forem 

completamente removidos antes de tratamentos térmicos ou exposição a altas temperaturas. 

Podem também causar corrosão em ligas de titânio se não forem completamente removidos 

após o ensaio e a peça for exposta a altas temperaturas. Além disto, os produtos utilizados 

podem causar irritação na pele se manuseados sem luvas. [7] 

 

3.4.4 Aplicações 

 

Devido às características básicas do ensaio por líquido penetrante, eles podem ser 

aplicados em grande variedade de produtos metálicos e não metálicos, ferrosos e não ferrosos, 

sejam forjados, fundidos, cerâmicos de alta densidade e etc., desde que não sejam porosos, 

com resultados técnicos e economicamente satisfatórios na revelação de descontinuidades 

superficiais, por menores que sejam. Pode ser aplicado durante o processo de fabricação, ao 
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final deste ou durante a manutenção, aqui para detectar as o surgimento das descontinuidades 

em serviço. [7] 

Considerando que alguns materiais podem ser afetados pelos produtos utilizados no 

ensaio, devem ser realizados testes para assegurar que o material a ser ensaiado não seja 

danificado. 

É muito usado em materiais não magnéticos como alumínio, magnésio, aços 

inoxidáveis austeníticos, ligas de titânio, e zircônio, além dos materiais magnéticos. É 

também aplicado em cerâmica vitrificada, vidro e plásticos. 

 

3.4.5 Etapas do Ensaio: 

 

(1) Preparação da superfície/limpeza; (2) Aplicação do penetrante; (3) Tempo de 

penetração; (4) Remoção do excesso do penetrante; (5) Secagem da peça, se o revelador 

utilizado for o seco ou o não aquoso; (6) Aplicação do revelador; (7) Tempo de revelação; (8) 

Inspeção, verificar a revelação das indicações e enquadrá-las no critério de aceitação e 

rejeição; (9) Elaboração do registro dos resultados obtidos no ensaio; (10) Limpeza após 

ensaio, para a retirada do revelador e penetrante da superfície e do penetrante do interior das 

descontinuidades; (11) Proteção da superfície, embalagem e identificação. 

 

Figura 02 – Esquema das etapas do ensaio por líquido penetrante. (a) peça com trinca superficial; (b) aplicação 

de líquido penetrante; (c) penetração; (d) remoção do excesso de líquido; (e) aplicação do revelador; (f) 

formação da indicação da trinca. 

 

Fonte: Ensaios Não Destrutivos: Uma Visão Geral. Revista do Parafuso. Disponível em: 

<http://www.revistadoparafuso.com.br/v1/modelo/noticia.php?id=67>. Acesso em: outubro de 2014. 
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3.5 Ensaio por Partículas Magnéticas 

 

3.5.1 Introdução 

 

O método de ensaio por Partículas Magnéticas (PM), também chamado de Magnetic 

Particles Inspection (MPI) ou Magnetic Particle Testing (MPT/MT), é utilizado para a 

detecção de descontinuidades superficiais e sub-superficiais em materiais ferromagnéticos. É 

um método relativamente fácil de ser aplicado. [8] 

Ele é baseado no princípio de que as linhas de campo magnético em um material 

ferromagnético são distorcidas por uma interrupção na continuidade do material, que pode ser 

provocada por variações dimensionais abruptas, presença de descontinuidades estruturais 

(como trincas e porosidades) ou presença de qualquer material (inclusões) com propriedades 

magnéticas diferentes do metal base. Se estas descontinuidades são abertas à superfície ou se 

estão suficientemente próximas à mesma, as linhas de fluxo distorcidas nesta região darão 

origem aos chamados campos de fuga, promovendo o aparecimento de pólos magnéticos, 

capazes de atrair partículas magnetizáveis para esta região, revelando-as. [8] 

Uma característica interessante que podemos observar é que o campo de fuga 

somente ocorre quando existe uma diferença na continuidade das características magnéticas 

do material base inspecionado. Assim, todas as descontinuidades a serem detectadas, tais 

como, trinca, escórias, falta de fusão, porosidade, inclusões, etc., devem possuem 

características magnéticas bem diferente do metal base, o que atribui ao ensaio grande 

sensibilidade de detecção. Para que ocorra um campo de fuga adequado na região das d

escontinuidades, a intensidade de campo deve atingir valores adequados e as linhas de 

força devem ser o mais perpendicular possível ao plano da descontinuidade, ou então 

não será possível o acúmulo das partículas de forma nítida. [9] 

Outra característica também é a não existência de um tamanho mínimo da 

descontinuidade para que ocorra o campo de fuga, o que faz com que, para materiais 

ferromagnéticos, o método de ensaio por partículas magnéticas seja o mais eficiente dos 

métodos superficiais, até mesmo mais que o ensaio por líquidos penetrantes. [9] 

 

 

 



 

 

 13 

3.5.2 Vantagens 

 

É capaz de detectar descontinuidades superficiais e sub-superficiais. Sua realização é 

relativamente simples e rápida.  

A preparação das peças para o ensaio é simples, não havendo necessidade das 

possíveis descontinuidades estarem necessariamente abertas à superfície, como no ensaio com 

líquidos penetrantes. 

O tamanho e a forma da peça inspecionada tem pouca ou nenhuma influência no 

resultado. 

 

3.5.3 Limitações 

 

É aplicável apenas aos materiais ferromagnéticos, ou seja, principalmente os aços 

estruturais ao carbono, de baixa e média liga, ferros fundidos, ligas a base de cobalto e aços 

inoxidáveis ferríticos. 

A forma e a orientação das descontinuidades em relação ao campo magnético 

interferem fortemente no resultado do ensaio, sendo necessário, em muitos casos, a realização 

de mais de um ensaio na mesma peça. 

Muitas vezes faz-se necessário a desmagnetização da peça após a inspeção. 

Em geral são utilizadas correntes elétricas elevadas, que pode causar o aquecimento 

indesejado das partes examinadas. 

 

3.5.4 Aplicações 

 

O ensaio com partículas magnéticas só é aplicável a materiais ferromagnéticos. No 

que se refere aos processos de fabricação, o ensaio pode ser aplicado a peças usinadas, 

fundidas, forjadas, soldadas e outras, tratadas ou não termicamente, intercalado ou após o 

processamento. [9] 

Quanto às descontinuidades, o método é sensível a descontinuidades superficiais e 

subsuperficiais, não necessariamente abertas à superfície. A natureza destas descontinuidades 

deve ser tal que produza variações locais das propriedades magnéticas do material ensaiado, 

capazes de gerar campos de fuga. Trincas, porosidades, falta de fusão ou penetração, rechupes, 
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inclusões metálicas e não metálicas, regiões com diferentes fases causadas por tratamentos 

termoquímico-mecânicos (têmpera, cementação etc.) ou ainda por variações bruscas de 

composição química, como na soldagem de materiais dissimilares ou brasagem, são exemplo 

de descontinuidades detectáveis durante o ensaio. [9] 

Esse ensaio tem sido utilizado no setor metal mecânico em geral, como caldeirarias, 

tubulações, industriais naval, ferroviária, automobilística, de máquinas e equipamentos 

agrícolas, estruturas etc. 

 

3.5.5 Etapas do Ensaio: 

 Estudar os documentos aplicáveis; 

 Efetuar uma pré-limpeza; 

 Estabelecer na peça um campo magnético adequado; 

 Aplicar as partículas magnéticas na superfície da peça; 

 Examinar e analisar os acúmulos de partículas na superfície da peça; 

 Desmagnetizar, limpar, proteger e identificar a peça; 

 Elaborar um relatório com os resultados obtidos. 

 

Figura 03 – Esquema das etapas de realização do ensaio com partículas magnéticas. 1 – preparação inicial da 

peça (limpeza); 2 - indução do campo magnético; 3 - aplicação das partículas magnéticas; 4 - exame da 

superfície para identificação das possíveis indicações. 

 

Fonte: Capítulo 4: O Ensaio com Partículas Magnéticas. UFMG. Disponível em: 

<ftp://ftp.demec.ufmg.br/ema867end/>. Acesso em: outubro de 2014. 
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3.6 Ensaio Radiográfico 

 

3.6.1 Introdução 

 

O ensaio radiográfico baseia-se na absorção diferenciada da radiação pela matéria. 

Consiste basicamente, em fazer passar um feixe de radiação X, radiação gama ou nêutrons 

através do objeto em estudo e registrar as características da radiação emergente do objeto 

utilizando um meio adequado, como um filme radiográfico, uma tela fluorescente ou 

dispositivos eletrônicos de detecção de imagem radiográfica. [10] 

Dependendo das características do objeto em exame, como a sua geometria e o tipo 

de descontinuidades apresentadas pelo mesmo, o feixe de radiação sofrerá uma maior ou 

menor absorção, sensibilizando em menor ou maior grau o meio utilizado para o registro da 

imagem radiográfica. [10] 

O arranjo básico utilizado para a realização do ensaio radiográfico pode ser 

observado na figura 4, referente à radiografia de uma peça com diferentes espessuras e com 

dois tipos de descontinuidades comuns de serem encontradas em uma inspeção radiográfica.  

 

Figura 04 – Arranjo básico utilizado para a realização do ensaio radiográfico. 

 

Fonte: JUNIOR, Silvério Ferreira da Silva; MARQUES, Paulo Villani. Ensaios Não Destrutivos. Belo Horizonte, 

2006. 
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A porção do feixe de radiação que atravessa as regiões da peça com maior espessura 

sofre uma maior absorção, o contrário ocorrendo com as regiões com menor espessura. Na 

imagem radiográfica, portanto, as regiões mais espessas da peça apresentarão uma tonalidade 

mais clara do que as regiões menos espessas. A porção do feixe de radiação que atravessa a 

região onde se localiza o poro também sofrerá uma menor absorção. Consequentemente a 

imagem radiográfica resultante apresentará uma tonalidade escura. O mesmo ocorre com a 

inclusão de um material pouco absorvedor, como por exemplo, uma escória. Caso o 

coeficiente de absorção da inclusão seja maior que do material base, a região da imagem 

radiográfica correspondente a posição da inclusão apresentará uma tonalidade tanto mais clara 

quanto maior for a absorção da radiação. Na figura 05 é apresentada a imagem radiográfica 

obtida durante a inspeção da peça da figura 04, e nela está indicando o aspecto das regiões de 

maior e menor espessura, bem como o aspecto radiográfico do poro e da inclusão. [10] 

 

Figura 05 – Imagem radiográfica da peça apresentada na Figura 04. 

 

Fonte: JUNIOR, Silvério Ferreira da Silva; MARQUES, Paulo Villani. Ensaios Não Destrutivos. Belo Horizonte, 

2006. 

 

Apesar de ser baseado em princípios simples, o ensaio radiográfico deve ser realizado 

de acordo com metodologias que assegurem uma sensibilidade adequada para a detecção das 

descontinuidades de interesse, bem como o estabelecimento de uma fácil correlação entre a 

localização de uma determinada descontinuidade na radiografia e a sua respectiva localização 

na peça examinada, de forma a facilitar a realização dos reparos, quando necessários ou 

possíveis. [10] 

O ensaio radiográfico pode ser aplicado, a princípio, a qualquer tipo de material. A 

única limitação é a capacidade de absorção apresentada por alguns materiais, como o chumbo 

e o urânio, utilizados como blindagens, que pode inviabilizar a realização deste tipo de ensaio. 
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3.6.2 Vantagens 

 

Este ensaio pode ser aplicado em todo tipo de material, assim como permite uma 

imagem em registro permanente. Além disso, é possível inspecionar o interior dos materiais e 

assim revelar os erros da fabricação, o que pode evidenciar descontinuidades estruturais. 

 

3.6.3 Limitações 

 

Este ensaio é de difícil aplicação em objetos de geometria complexa pois necessita de 

acesso às duas faces do objeto. Além disso é difícil ou impossível de detectar defeitos 

lamelares paralelos ao filme. É um método relativamente caro no qual é necessário utilizar 

procedimentos de segurança. [11] 

Como as radiações não podem ser detectadas por qualquer um dos nossos cinco 

sentidos, exigem-se rigorosas medidas de segurança. As radiações podem causar danos ou 

mesmo destruição das células do corpo humano. [11] 

É essencial que os técnicos de radiografia tenham sempre em atenção o perigo da 

radiação e o conhecimento das regras de segurança. Terão de ser usados detectores de 

radiações. 

 

3.7 Ensaio por Ultrassom 

 

O método de ensaio por ultrassom consiste na introdução de um feixe sonoro de alta 

frequência no material ou componente de interesse, com objetivo de se detectar, localizar e 

dimensionar descontinuidades internas ou superficiais porventura existentes no mesmo. A 

informação obtida é utilizada para a verificação da conformidade do componente com as 

especificações de fabricação ou, no caso de componentes de operação, para fornecer subsídios 

para avaliações utilizando técnicas de mecânica da fratura. Durante o seu percurso, o feixe 

sonoro pode sofrer reflexões em interfaces existentes no material. Descontinuidades como 

poros, trincas, inclusões diversas, dupla laminação, falta de fusão, falta de penetração atuam 

como interfaces, o mesmo ocorrendo com as paredes ou com a superfície do material. [12] 
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3.7.1 Vantagens 

 

  Este ensaio possui elevado poder de penetração que permite a detecção de 

descontinuidades existentes no interior das peças, numa vasta gama de espessuras e materiais, 

assim como possui sensibilidade elevada na detecção de descontinuidades muito pequenas, o 

que acarreta em precisão na determinação da localização, dimensão e forma das 

descontinuidades. Além disso, não exige mais do que uma superfície acessível, embora seja 

recomendável a sondagem, a partir de diversas superfícies. É aplicável em inspeções de 

manutenção pois o equipamento, normalmente, é portátil. [12] 

 

3.7.2 Limitações 

 

Para a realização deste ensaio exige-se operadores muito experientes e a utilização de 

acoplantes. Além de difícil aplicação a peças de geometria complexa e/ou de espessuras muito 

pequenas. Também há uma dificuldade de aplicação em materiais de grande atenuação 

acústica, que é a capacidade que os materiais têm de atenuar as ondas sonoras e ultra sonoras. 

 

3.7.3 Aplicações 

 

O método de ultrassom pode ser utilizado em produtos forjados, fundidos, laminados, 

juntas soldadas, etc.. Através deste método é possível determinar a presença de perdas de 

espessura devidas a processos de corrosão e/ou erosão em componentes estruturais, estimar o 

tamanho de grão em materiais metálicos, e avaliar o nível de tensões residuais em 

componentes estruturais. [12] 

 

Figura 06 - Princípio básico da inspeção de materiais por ultrassom. 

 

Fonte: ANDREUCCI, Ricardo. Aplicação Industrial: Ensaio por Ultrassom. Abende, 2009. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais  

 

No presente estudo, o material utilizado foram 15 (quinze) amostras de componente 

estrutural da mola pneumática cedidas pelo Eng. Luis Fernando Leite Saboia Jácome, gerente 

industrial da empresa MARIX, localizada no estado do Ceará. Esta amostra é constituída de 

um material de aço inoxidável austenítico 304 e composta por uma chapa e um tubo, ambos 

de espessuras muito pequenas, que são unidos por diferentes processos de soldagem. 

 

Figura 07 – Amostras utilizadas nos ensaios. 

 

Fonte: própria do autor. 

 

Para o ensaio de líquidos penetrantes, além das amostras, foi utilizado: uma lata (900 

mL) de Solvente - Solvelusa 101 Thinner Polibrilho – Petrolusa (figura 8a); uma lata (400 

mL) de Penetrante - Spotcheck
®

 SKL-WP Penetrante Lavável a Água - Magnaflux
®
 (figura 

8b); uma lata (400 mL) de Revelador - Zyglo
®
 ZP-9F Revelador Não Aquoso - Magnaflux

®
 

(figura 8c). 
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Figura 08 – Kit para realização do ensaio por líquido penetrante. O kit contém (A) penetrante, (B) revelador e 

(C) solvente. 

 

Fonte: própria do autor. 

 

Para realização do ensaio de estanqueidade foi utilizado: um dispositivo de vedação 

(figura 9e) e um compressor de ar – Compressor Schulz Moto Aluminio MSA 4/25 1hp, que 

possui pressões de operação máxima e mínima de 120 e 60 (psi) respectivamente, com 

volume de óleo de 200 mL e volume de reservatório de 25 L (figura 9d). 

 

Figura 09 – Material utilizado durante o ensaio de estanqueidade. (D) dispositvo de vedação e (E) compressor de 

ar. 

 

Fonte: própria do autor. 

A  B  C  

D  E  



 

 

 21 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Ensaio por Líquido Penetrante 

 

Os líquidos penetrantes podem ser utilizados de acordo com o tipo e a técnica 

mostrados abaixo. 

 

Tabela 01 – Tipos e técnicas para ensaios por líquido penetrante. 

CLASSIFICAÇÃO DOS LÍQUIDOS PENETRANTES 

TIPOS 

(Quanto à Visibilidade) 

MÉTODOS 

(Quanto à Remoção) 

NÍVEIS 

(Quanto à Sensibilidade) 

Tipo 1 – Penetrantes Fluorescentes 

Método A – Removível com Água Nível 1/2 – Ultra-Baixa Sensibilidade 

Método B – Removível após 

Emulsificação (Hidrofílico 

Nível 1 – Baixa Sensibilidade 

Nível 2 – Média Sensibilidade 

Tipo 2 – Penetrantes Visíveis 

Método C – Removível com 

Solvente 
Nível 3 – Alta Sensibilidade 

Método D – Removível após 

Emulsificação (Lipofílico) 
Nível 4 – Ultra-Alta Sensibilidade 

Fonte: ANDREUCCI, Ricardo. Líquidos Penetrantes. Abende, 2013. 

 

 Foi utilizado o procedimento PR-001, fornecido pela ABENDE, que estabelece as 

condições necessárias para a execução do ensaio não destrutivo por meio de Líquido 

Penetrante para detecção de descontinuidades superficiais, a ser utilizado no Sistema Nacional 

de Qualificação e Certificação de Pessoal em END - SNQC/END. Este procedimento tem 

como referência a norma ASME Seção V, edição 2004. 

Para este procedimento foram utilizados o Ensaio com Penetrante Colorido (Tipo II) 

e a Técnica A (lavável a água). 

Extensão da inspeção: a inspeção cobriu 100% da solda, mais 25 mm adjacentes para 

cada lado da solda. 

Condições do ensaio: o ensaio pode ser realizado com luz visível ou luz negra. Neste 

procedimento foi realizado ensaio com luz visível. 

Preparação da Superfície: as superfícies ensaiadas e mais 25mm adjacente, estavam 

livres de graxa, óleo, óxidos, respingos, escórias, etc. Foi efetuada limpeza com solvente. 
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Após a limpeza a secagem foi feita por evaporação normal e o tempo mínimo de secagem foi 

superior a 5 minutos. 

Faixa de temperatura para o ensaio: tanto a superfície como os materiais penetrantes 

estavam na faixa de 10 ºC a 52 ºC durante todo o ensaio. 

Modo de aplicação do líquido penetrante e tempo de penetração: a aplicação do 

líquido penetrante foi feita por meio de aerosol. O tempo de penetração foi de 20 minutos, 

obedecendo o tempo mínimo de 10 minutos e não ultrapassando o tempo máximo de 60 

minutos. 

 

Figura 10 – Amostras após a aplicação de líquido penetrante por meio de aerosol. 

 

Fonte: própria do autor. 

 

Modo de remoção do excesso de líquido penetrante: para penetrante removível com 

água, o excesso de penetrante foi removido com aplicação de água corrente sobre a superfície 

em ensaio.  

Modo e tempo de secagem, antes da aplicação do revelador: a secagem foi feita 

através da evaporação natural com um tempo mínimo de 5 minutos. 

Modo e tempo máximo para a aplicação do revelador: o revelador foi aplicado por 

aerossol imediatamente após a secagem da superfície. 
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Figura 11 – Amostras após a aplicação do revelador. 

 

Fonte: própria do autor. 

 

Tempo para interpretação: a interpretação inicial foi feita imediatamente após a 

aplicação do revelador úmido. A interpretação final do ensaio foi efetuada 20 minutos após a 

aplicação do revelador. 

 

Figura 12 – Amostras contendo indicações de descontinuidades. 

 

Fonte: própria do autor. 

 

4.2.2 Ensaio de Estanqueidade 

 

A detecção de vazamento e o ensaio de estanqueidade realizados com o método de 

imersão em água consistiu, basicamente, em tornar visível o desprendimento de bolhas de ar 

de em uma descontinuidade das amostras de ensaio, de maneira que o local do vazamento 

fosse identificado. 
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As amostras foram fixadas em um dispositivo desenvolvido que consistia de 

superfícies vedadas para que não ocorresse mascaramento nos resultados. 

 

Figura 13 – Dispositibo de vedação. 

 

Fonte: própria do autor. 

 

Em seguida, o dispositivo foi submerso em um tanque com água. Com a utilização de 

um compressor de ar, ar comprimido, com uma pressão aproximadamento de 05 (cinco) bar, 

foi injetado em cada amostra por um período de 05 (cinco) minutos. 

 

Figura 14 – Realização do ensaio de estanqueidade. Amostra fixada no dispositivo de vedação e submersa em 

um tanque de água. 

 

Fonte: própria do autor. 

 

A diferença de pressão empregada no ensaio foi feita de tal maneira que a pressão no 

interior das amostras de ensaio fosse maior que a pressão externa. Entretanto após o período 

estabelecido de 05 (cinco) minutos, nenhuma bolha de ar foi detectada. 
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Figura 15 – Equipamento que fornece ar comprimido para a realização do ensaio de estanqueidade. 

 

Fonte: própria do autor. 

 

Aplicou-se uma pressão maior, aproximadamente 06 (seis) bar, porém uma das 

superfícies vedadas cedeu a pressão exercida e a formação de bolhas foi intensa, 

comprometendo os resultados esperados. 

 

Figura 16 – Manômetro (à esquerda) registrando a pressão de aproximadamente 04 bar. 

 

Fonte: própria do autor. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Ensaio por Liquido Penetrante 

 

As figuras abaixo mostram que após a realização dos procedimentos anteriormente 

descritos para o método por liquido penetrante, foi possível verificar, que em 04 (quatro) de 

um total de 15 (quinze) amostras, a existência de descontinuidades superficiais na chapa 

inferior do componente, pelo aparecimento de regiões do revelador manchadas pelo 

penetrante.   

 

Figura 17 – Indicação da presença de descontinuidades superficiais. 

 

Fonte: própria do autor. 

 

 

5.2 Ensaio de Estanqueidade 

 

Após a realização dos procedimentos anteriormente descritos para o método de 

estanqueidade, não foi possível verificar a existência de descontinuidades nas amostras pois, 

após a aplicação de uma pressão de 06 (seis) bar, o dispositivo utilizado para vedar as 

amostras apresentou falhas, comprometendo assim a inspeção visual das bolhas formadas e 

consequentemente o resultado do ensaio. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A avaliação do método de ensaio não destrutivo mais apropriado para ser utilizado na 

identificação de descontinuidades nas amostras está relacionado ao material da mesma. 

As amostras, que são componentes de uma mola pneumática, são constituídas de aço 

inoxidável austenítico 304 e compostas por uma chapa e um tubo, ambos com espessuras 

muito pequenas. Estes dois fatores, material e espessura, impossibilitam a realização dos 

ensaios não destrutivos por partículas magnéticas e por ultrassom, respectivamente. Outro 

ensaio não destrutivo que não foi realizado devido ao custo elevado do equipamento e ao fator 

de risco à segurança foi o ensaio por raios-X. 

 

6.1 Tempo de Execução 

 

O tempo total para a realização do ensaio por líquido penetrante nas 15 (quinze) 

amostras foi de aproximadamente 01 (uma) hora. O tempo total, para a realização do ensaio 

de estanqueidade para as 15 (quinze) amostras, foi de aproximadamente 02 (duas) horas, 

devido principalmente a complexidade do dispositivo de vedação desenvolvido. 

Para uma fábrica que produz cerca de 300 unidades por um período de 24 horas 

seriam necessárias 20 horas para todas as peças serem inspecionadas através do ensaio por 

líquido penetrante. Entretanto, seriam necessárias 10 horas para que todas as peças fossem 

inspecionadas pelo ensaio de estanqueidade. 

 

6.2 Custo do material 

 

O kit de ensaio por líquido penetrante, que contém 01 (um) penetrante, removedor 

(água corrente) e 01 (um) revelador, tem um custo total aproximado de R$ 50,00. O valor do 

equipamento utilizado, 01 (um) compressor de ar e 01 (um) dispositivo de vedação, tem um 

valor total aproximado de R$ 500,00. 

Para uma fábrica que opera em larga escala de produção é interessante saber que para 

realizar o ensaio por líquido penetrante serão necessários a aquisição de kites de ensaio ao 

passo que eles serão utilizados. Entretanto, para o ensaio de estanqueidade será necessária 

uma manutenção regular no equipamento utilizado a um custo fixo. 
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6.3 Funcionalidade 

 

Os resultados obtidos nos materiais ensaiados por líquido penetrante mostraram 

claramente a localização de descontinuidades superficiais. 

Os resultados obtidos nos materiais ensaiados não mostraram claramente a 

localização de descontinuidades superficiais devido à falha do dispositivo de vedação das 

amostras ao sofrer uma pressão maior que 05 (cinco) bar. 

Para as 15 (quinze) amostras, os ensaios apresentaram tempos de execução diferentes, 

01 (uma) hora, para líquido penetrante, e 02 (duas) horas, para estanqueidade. Porém, era 

esperado que o ensaio de estanqueidade fosse mais eficiente quanto à sua execução. 

Entretanto, ambos ensaios foram realizados de forma rápida e prática, sem quaisquer 

dificuldades. Estes ensaios não requerem um operador com qualificação. 

 

6.4 Liquido Penetrante versus Estanqueidade 

 

Para estas amostras, componentes de molas pneumáticas, o ensaio por líquido 

penetrante se mostrou o mais adequado ao mostrar com clareza as descontinuidades existentes 

na parte inferior da chapa. O dispositivo utilizado para realização do ensaio de estanqueidade 

apresentou falhas com o aumento da pressão. O resultado insatisfatório obtido durante o 

ensaio de estanqueidade não significa que a técnica seja incapaz ou inadequada a inspeção do 

componente. Significa apenas que o dispositivo utilizado não é eficiente ao garantir a vedação 

da peça. 

Esta falha do dispositivo ocorreu devido a alta pressão exercida e também à complexa 

geometria das amostras que dificultou o desenvolvimento de um dispositivo de vedação 

simples e confiável, que não apresentasse falhas durante a realização do ensaio. 

Tanto o ensaio por líquido penetrante quanto o ensaio de estanqueidade devem ser 

aplicados logo após o processo de soldagem ou conformação do componente, evitando assim 

que peças defeituosas sigam para etapas posteriores, evitando seu processamento e 

economizando matéria prima. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que os ensaios por líquidos penetrantes e o de estanqueidade são 

rápidos e práticos e que devem ser utilizados, de acordo com a capacidade da empresa, logo 

após o processo de soldagem ou de conformação dos materiais para evitar processos 

posteriores em peças que apresentam defeitos. Conclui-se também que o ensaio não destrutivo 

por líquidos penetrantes é adequado à inspeção da parte inferior do componente estudado. 

O dispositivo empregado durante a realização do ensaio de estanqueidade mostrou-se 

inadequado à inspeção do componente estudado. Faz-se necessário desenvolver um 

dispositivo mais adequado à geometria da peça em questão. 
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