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RESUMO 
 

O estudo das propriedades elásticas, homogeneidade, atenuação de ondas 

ultra-sônicas e parâmetros relacionados à estrutura de alguns vidros especiais, foi realizado 

aplicando o método pulso-eco ultra-sônico. Foram analisadas sete amostras de vidro 

contendo neodímio, chumbo, zircônio e nióbio. Como resultados, foram determinadas 

constantes elásticas tais como relação de Poisson, módulo de compressibilidade, módulo 

de elasticidade, e parâmetros relacionados à estrutura dos vidros como dureza, temperatura 

de Debye e fractal bond connectivity. Estes valores foram calculados a partir das 

velocidades de propagação de ondas de modo longitudinal transversal e de medidas de 

densidade dos vidros. 

Ademais, cinco amostras de um aço ferrítico contendo cromo e molibdênio 

como elementos de liga, e que sofreu fluência, foram analisadas com técnica de 

ressonância acústica (EMAR), utilizando transdutor EMAT que não requer contato para 

medidas de ultra-som. As amostras faziam parte da tubulação de uma caldeira a vapor e 

foram coletadas em diferentes posições em relação à chama.  

Para analisar as mudanças estruturais ocorridas nas amostras de aço 

ferrítico, foram utilizadas técnicas avançadas de caracterização tais como, microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), análise química com fluorescência de raios-X (EDX), e 

medidas de dureza. Os resultados indicaram a formação de carbonetos e precipitados, que 

foram comparados com os resultados obtidos com a técnica ultra-sônica de ressonância 

acústica.  
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ABSTRACT 
 

The elastic properties, homogeneity, attenuation of the propagation of 

ultrasonic waves and associated structure with some types of special glass were analyzed 

with the pulse-echo method. A total of seven samples of glass containing neodymium, 

lead, zirconium and niobium, as additives were analyzed. As a result, elastic constants such 

as coefficient of Poisson, modules of compressibility, modules of Young and structural 

parameter hardness, acoustic impedance, fractal bond connectivity, anisotropy factor and 

Debye temperature were determined by measuring longitudinal and transversal wave 

propagation and density values with excellent precision.  

Furthermore, five samples of ferritic steel containing molybdenum and 

chromium as alloying elements and that suffered creep were analyzed using the technique 

ultrasonic acoustic resonance. A non contact EMAT transducer and EMAR technique is 

convenient to the study of elastic properties of metallic materials at high temperature were 

applied for ultrasonic measures. The samples were part of a boiler steam and were 

collected in different positions in relation to the fire.  

Changes in the structure of the samples were analyzed using the most 

advanced techniques of characterization like MEV, EDX and measure of hardness. The 

results were compared with the results of elastic constants such as coefficient of Poisson, 

modules of compressibility, modules of Young and hardness obtained with ultrasonic 

acoustic resonance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os ultra-sons não são audíveis para os seres humanos, entretanto, existem 

animais que os utilizam para localizar objetos e alimentos em lugares onde a presença da 

luz é praticamente nula (WADE, 2000). Os morcegos estão entre os animais que possuem 

a técnica ultra-sônica conhecida como eco-localização, que lhes possibilita ver de forma 

segura quando saem à noite a procura de alimento ou quando voam dentro de cavernas 

escuras (WADE, 2000). 

A descoberta do efeito piezelétrico pelos físicos franceses Pierre e Jack 

Curie facilitou a construção de equipamentos capazes de gerar e detectar ultra-sons 

(KRAUTKRAMER, 1977; WADE, 2000). As primeiras aplicações da piezeletricidade 

ocorreram na Primeira Guerra Mundial com o objetivo de produzir ondas acústicas 

submersas utilizadas em sonares de submarinos (KRAUTKRAMER, 1977; WADE, 2000). 

Um dos pioneiros no estudo da aplicação do ultra-som na indústria foi o cientista Sokolov, 

cujo trabalho se estendeu por mais de três décadas (KRAUTKRAMER, 1977; WADE, 

2000). Sokolov foi um dos primeiros a explorar sistematicamente a utilidade do ultra-som 

para detecção de falhas e defeitos introduzidos em materiais (KRAUTKRAMER, 1977; 

ANDREUCCI, 2002). 

Hoje, as formas de aplicação do ultra-som podem ser divididas em dois 

grupos; os de ação preventiva e os de ação corretiva. A partir de então, técnicas ultra-

sônicas passaram a ser empregadas em hospitais, laboratórios, fábricas e indústrias. Nesse 

sentido, considerando a área industrial, o ultra-som pode ser usado para avaliar as 

condições físicas de peças e maquinários, remover partículas de sujeira e dar acabamento 

(WADE, 2000). Em outros casos, o ultra-som pode ser utilizado para verificar a existência 

de trincas e descontinuidades nos materiais e ainda determinar suas propriedades 

mecânicas (KRAUTKRAMER, 1977; ORLOWICZ; OPIEKUN, 1995; ACHENBACH, 

2000). 

O ensaio por ultra-som é um ensaio não destrutivo que utiliza como 

princípio fenômenos ondulatórios elásticos, com freqüência superior ao limite dos sons 

audíveis estimado em 20kHz (KRAUTKRAMER, 1977; GRAHAM, 1999; WADE, 2000). 

O ultra-som é uma forma de energia obtida pela transmissão de vibrações mecânicas 

através de um meio. Logo, ao contrário do que acontece com os raios X, o ultra-som não se 

propaga no vácuo (KRAUTKRAMER, 1977; RAMALHO et al., 1993; ANDREUCCI 

2001). 
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Na indústria moderna, o ultra-som é aplicado no estudo das propriedades 

elásticas de vidros especiais, onde o crescimento e as diferentes aplicações nos campos da 

nanotecnologia e da optoeletrônica, requerem um produto final com qualidade controlada 

(CHANG et al; 2003; HWA et al., 2004). A caracterização da degradação microestrutural 

de materiais metálicos, principalmente aços ferríticos, submetidos a elevadas temperaturas 

de trabalho, também são bastante realizadas com técnicas ultra-sônicas (OHTANI et al., 

2000; SEOK; KOO, 2005). Assim, os métodos ultra-sônicos têm sido aplicados na 

inspeção e na caracterização de diferentes tipos de materiais devido a sua praticidade e 

rapidez na obtenção de resultados, se comparado aos ensaios convencionais de tração, 

compressão, dureza e flexão em três pontos, entre outros (KRAUTKRAMER, 1977; 

CALLISTER, 2000; GONÇALEZ, et al., 2001; SIDKEY; GAAFAR; 2004).  

Com o avanço da tecnologia, novas técnicas ultra-sônicas foram 

desenvolvidas para aplicações nos casos em que o uso de técnicas convencionais seria 

impossível. Técnicas que utilizam laser ou campos magnéticos geradores de ondas ultra-

sônicas estão, cada vez mais, sendo utilizadas no controle de qualidade, na inspeção e 

caracterização de materiais e equipamentos dos quais é exigidos alto desempenho com 

elevadas temperaturas (FORSYTH, 1997; ACHENBACH, 2000; OHTANI et al., 2000).  

Entre as técnicas ultra-sônicas mais recentes, destacam-se o EMAR 

(Electromagnetic Acoustic Resonance) e o RUS (Resonance Ultrasonic Spectroscopy), que 

possibilitam a caracterização de materiais por meio de ressonância acústica, sendo a 

técnica EMAR utilizada apenas com transdutores eletromagnéticos, conhecidos também 

por EMATS (Electro Magnetic Acoustic Transducer) (HIRAO; OGI, 2003). A grande 

vantagem na utilização dessas novas técnicas é a investigação de materiais sem que haja a 

necessidade de contato direto entre o equipamento e o material investigado. Dessa forma, 

as técnicas EMAR e RUS, possibilitam investigar equipamentos com elevadas 

temperaturas de trabalho como caldeiras, reatores, fornos e turbinas de avião, entre outros. 

Entretanto, estas novas tecnologias também possuem limitações e não descartam 

completamente o uso de técnicas convencionais, mas suprem suas deficiências tornando-se 

técnicas complementares (HIRAO; OGI, 2003; HIRAO; OGI, 1997; FORSYTH, 1997;). 

Durante muitos anos, as principais aplicações dos materiais metálicos em 

altas temperaturas se restringiam as máquinas de vapor, refinarias de petróleo e instalações 

químicas, onde a temperatura máxima de trabalho raramente excedia 600oC (SOUZA, 

1982). Com a introdução dos geradores de energia nuclear e as modificações de vários 

processos químicos, tornou-se de extrema necessidade a utilização de ligas metálicas que 
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pudessem operar acima de 1000oC ou mesmo em temperaturas mais elevadas. Desta forma, 

os aços ferríticos foram os primeiros a ser desenvolvidos para resistir ao fenômeno de 

fluência (SOUZA, 1982). Os aços ferríticos possuem altos teores de cromo e molibdênio 

que em temperaturas elevadas formam carbonetos complexos e precipitados deixando-o 

susceptíveis a oxidação (SOUZA, 1982).    

Quando em grandes instalações a fluência de materiais é identificada, 

normalmente as paradas dos equipamentos acarretam grandes prejuízos. Entretanto, a 

utilização de técnicas ultra-sônicas como EMAR podem caracterizar os materiais de forma 

segura, sem que haja paradas nos equipamentos, diminuindo assim de maneira acentuada 

grandes prejuízos financeiros (HIRAO; OGI, 1997; OHTANI et al., 2004).                                    

Algumas propriedades dos materiais isotrópicos podem ser descritas em 

função da densidade e das velocidades de propagação de ondas ultra-sônicas de modo 

longitudinal e transversal (MEYERS; CHAWLA, 1982). Desta forma, materiais distintos, 

como por exemplo, vidros e aços, podem ser avaliados através do estudo de suas 

propriedades elásticas e de parâmetros relacionado à estrutura desses materiais.   

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo aplicar as técnicas 

ultra-sônicas de pulso-eco e de ressonância acústica, na caracterização das propriedades 

elásticas de materiais isotrópicos, a saber, vidros e aço ferrítico, e comparar os resultados 

obtidos pela técnica de ressonância acústica com as variações ocorridas na microestrutura 

do aço ferrítico devido ao estado de fluência.    
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 FUNDAMENTOS DO ULTRA-SOM  
         

Na prática, as constantes elásticas dos materiais isotrópicos podem ser 

medidas utilizando uma variedade de técnicas estáticas e dinâmicas, tais como, excitação 

por impulso, medidas de velocidades de propagação de ondas ultra-sônicas longitudinais e 

transversais ou por espectroscopia de ressonância acústica, onde recentes comparações 

entre as técnicas têm sido feitas (RADOVIC et al., 2004). A fim de melhor compreender 

melhor os fundamentos do ultra-som, é necessária uma descrição dos fenômenos físicos e 

dos modelos matemáticos que descrevem o efeito ultra-sônico.     

 

2.2 PROPAGAÇÃO E MODOS DAS ONDAS ACÚSTICAS 
 

A perturbação mecânica num material ocasiona propagações de ondas 

acústicas que podem ser descritas pela equação de movimento a seguir. 

 

                                                                                     (2.1) 

 
Onde: u(x,y,z,t) é o vetor que descreve as mudanças na posição do corpo em relação ao                  

sistema de coordenadas x,y,z, num certo intervalo de tempo (t), e  c = velocidade do som 

no meio em questão. 

Quanto à modalidade de propagação, as ondas acústicas podem ser 

classificadas como ondas longitudinais, ondas transversais e ondas superficiais ou de 

Rayleigh, de acordo com o meio no qual se propagam (KRAUTKRAMER, 1977).  

As ondas longitudinais ou ondas compressivas são aquelas cujas partículas 

do meio elástico oscilam na mesma direção de propagação da onda, formando áreas 

compressivas (KRAUTKRAMER, 1977). Assim, o primeiro plano de átomos vibra 

transferindo energia cinética para os próximos planos de átomos fazendo com que o meio 

elástico passe a vibrar (KRAUTKRAMER, 1977). As ondas longitudinais podem ser 

observadas em meios sólidos, líquidos e gasosos. O comprimento (λ) de uma onda 

longitudinal pode ser representado pela distância entre duas zonas compressivas como 
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mostra a FIGURA 2.1, podendo ainda ser expresso de acordo com a equação 2.2 

(KRAUTKRAMER, 1977).                                                         

                                                                    
f
c

=λ                                                            (2.2) 

 
Onde: λ = comprimento de onda; 
           c = velocidade do som; 
           f = freqüência 

 
FIGURA 2.1: Representação esquemática de uma onda longitudinal (DAMASCENO, 1995). 

 

As ondas transversais, também conhecidas como ondas de cisalhamento, 

ocorrem quando as partículas do meio vibram em direção perpendicular à direção de 

propagação da onda (KRAUTKRAMER, 1977). Nesse caso, os planos de partículas 

permanecem nas mesmas distâncias uns dos outros, movendo-se apenas verticalmente. As 

ondas transversais não são comuns de serem observadas nos meios fluidos por causa das 

características das ligações entre as partículas desses meios (KRAUTKRAMER, 1977; 

RAMALHO et al., 1993). O comprimento (λ) de uma onda transversal é representado pela 

distância entre dois picos de ondas como mostra a FIGURA 2.2, e também pode ser 

expresso de acordo com a equação 2.2 (KRAUTKRAMER, 1977). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 2.2: Representação esquemática de uma onda transversal (DAMASCENO, 1995). 
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As ondas superficiais são assim denominadas por se propagarem nas 

superfícies dos meios sólidos e líquidos gerando um complexo movimento oscilatório das 

partículas (KRAUTKRAMER, 1977). Três principais tipos de ondas superficiais podem 

ser descritos utilizando modelos matemáticos. As ondas superficiais, cujas partículas 

oscilam em formato elíptico, FIGURA 2.3, são denominadas ondas de Rayleigh 

(KRAUTKRAMER, 1977).  

 
FIGURA 2.3: Representação esquemática de uma onda Rayleigh (DAMASCENO, 1995). 
 

 

As ondas superficiais, que se propagam com movimento paralelo à 

superfície e transversal em relação à direção de propagação, FIGURA 2.4, recebem o nome 

de ondas de Love (KRAUTKRAMER, 1997). Esses tipos de ondas são muito empregados 

nos ensaios ultra-sônicos quando se tem por finalidade examinar finas camadas de 

materiais utilizados para recobrir outros materiais (KRAUTKRAMER, 1977). Algumas 

ondas superficiais podem se propagar com comprimento de onda próximo à espessura do 

meio de propagação; e quando isso acontece, denominam-se ondas de Lamb 

(KRAUTKRAMER, 1977). As ondas de Lamb ocorrem em dois modos básicos de 

vibração conhecidos por simétrico e assimétrico, como mostram as FIGURAS 2.5a e b 

respectivamente. Estas podem ser geradas a partir de ondas longitudinais incidindo 

segundo um ângulo de inclinação em relação ao meio de propagação (KRAUTKRAMER, 

1977).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2.4: Representação esquemática de uma onda superficial de Love (KRAUTKRAMER, 1977). 
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b 

a 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 2.5a e b: Representação de uma onda superficial de Lamb (KRAUTKRAMER, 1977). 
 

 
2.3 VELOCIDADE DAS ONDAS ACÚSTICAS EM DIFERENTES 
MEIOS 

A velocidade da onda acústica está associada às propriedades do meio de 

propagação e é definida como sendo à distância percorrida pela onda por unidade de 

tempo. A velocidade de propagação é uma característica do meio, sendo uma constante, 

independentemente da freqüência (RAMALHO et al., 1993; ANDREUCCI, 2002). Para 

ondas longitudinais que se propagam em um líquido compressível como, por exemplo, a 

água, a velocidade das ondas longitudinais depende do módulo de compressibilidade e da 

densidade do líquido, como mostra a equação 2.3 (FRENCH, 1971; CUTNELL; 

JOHNSON, 1989; SERWAY, 1996). 

 

                                                               
ρ
BV =                                                               (2.3) 

 
Onde: B = módulo de compressibilidade do fluido; 
          ρ = densidade do meio 
 

O módulo de compressibilidade (B) representa a deformação volumétrica 

que ocorre nos materiais quando submetidos a diferenciais de pressão, e o aumento da 

pressão implica no decréscimo do volume (FRENCH, 1971; SERWAY, 1996).  

De forma análoga, a velocidade da onda sônica, ou do som propriamente 

dito, produzido em um meio sólido, pode ser obtida substituindo na equação 2.3, o módulo 

de compressibilidade (B), pelo módulo de Young (E) (FRENCH, 1971; CUTNELL; 

JOHNSON, 1989; SERWAY, 1996). O módulo de elasticidade ou módulo de Young (E) é 

definido como sendo a relação entre a tensão e a deformação do material, e só tem 
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significado para materiais sólidos. (FRENCH, 1971; CUTNELL; JOHNSON, 1989; 

SERWAY, 1996). 

                     

                                                   
ρ
EV =                                                               (2.4) 

 

Para os gases, o módulo de compressibilidade é proporcional à pressão, que 

por sua vez é proporcional à densidade e à temperatura absoluta (FRENCH, 1971; 

TIPLER, 1995). Logo, a velocidade de uma onda acústica num gás pode ser descrita 

conforme a equação 2.5: 

                                                                                          
M
RT

V aγ
=                                                             (2.5) 

 
 
Onde:  γ = constante que depende da espécie do gás; 
          Ta = temperatura absoluta (K);  
          M = massa molecular do gás ou massa de um mol de gás; 
          R = constante universal dos gases = 8,314 J/mol.K. 
 

 

Nos meios fluidos (gases e líquidos), a temperatura pode influenciar de 

forma acentuada na velocidade de propagação das ondas acústicas (FRENCH, 1971; 

TIPLER, 1995). Para demonstrar o cálculo das velocidades das ondas sônicas em 

diferentes meios, bem como a influência da temperatura na velocidade de propagação do 

som em meios fluidos, seguem no Anexo 1 alguns exemplos selecionados. 

Em geral, o som se propaga mais lentamente nos meios fluidos que nos 

meios sólidos (CUTNELL; JOHNSON, 1989; SERWAY, 1996). A TABELA 2.1 

apresenta alguns valores para a velocidade de propagação do som em diferentes meios 

fluidos, enquanto que a TABELA 2.2 apresenta os valores para as velocidades de 

propagação do som em alguns meios sólidos. 
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        TABELA 2.1: Velocidade de propagação do som em vários meios fluidos 
Meio de 

Propagação 
Temperatura 

(oC)  
Velocidade do som 

(m/s) Referências 

Ar 0 331 1,3,4 
Ar 20 343 2,3,4 

Hélio 0 972 3,4 
Hélio 20 1010 3,4 

Água do mar 0  1450 1,4 
Água do mar 25 1533 1,4 

Oxigênio 0 317 2,4 
Etanol 20 1162 2 

Mercúrio 20 1450 2 
Álcool Metílico 25 1143 4 

Hidrogênio 0 1286 4 
        Fontes: (1) RAMALHO et al., (1993); (2) CUTNELL; JOHNSON, (1989); (3) TIPLER, (1995);  
        SERWAY, (1996). 

 
 
 
           TABELA 2.2: Velocidade do som,  para alguns materiais sólidos 

Meio de 
Propagação 

Densidade 
(kg/m3) 

*Módulo de Young 
(N/m2) 

Velocidade do som 
(m/s) 

Alumínio 2,7x103 7,0x1010 5092 
Prata 10,4x103 7,7x1010 2721 
Cobre 8,9x103 11,0x1010 3516 

Aço (1020) 7,86x103 21,0x1010 5169 
Aço (1040) 7,85x103 21,0x1010 5172 

Chumbo 11,34x103 7,4x1010 2555 
        Fonte: Princípios de Ciência dos Materiais, 1970. 
          Nota: (*) Módulo de Young médio a 20oC 
 
          

Por relacionar-se diretamente com a freqüência (f) e com o comprimento de 

onda (λ), a velocidade de propagação (V), também pode ser expressa pelo produto da 

freqüência pelo comprimento de onda como mostra a equação 2.6 (KRAUTKRAMER, 

1977). 

                                                   V = f x λ                                                             (2.6) 
 

Para ensaios de materiais que utilizam técnicas ultra-sônicas, esta relação 

permite calcular o comprimento da onda acústica (KRAUTKRAMER, 1977). O 

comprimento de onda é um importante parâmetro, pois está diretamente relacionado com o 

tamanho do defeito ou da falha no material (KRAUTKRAMER, 1977). Em geral, o menor 

diâmetro de uma descontinuidade que se pode detectar no material, fica em torno da 

metade do comprimento de onda (KRAUTKRAMER, 1977). 
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2.4 DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES ELÁSTICAS E 
PROPRIEDADES MICROESTRUTURAIS DOS MATERIAIS 
ISOTRÓPICOS 

 
Alguns materiais tais como o vidro e o aço ferrítico entre outros, podem ter 

suas constantes elásticas determinadas pela matriz de rigidez para materiais isotrópicos 

(MEYERS; CHAWLA, 1982). 
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Em sólidos amorfos, as tensões elásticas produzidas por pequenas 

deformações podem ser descritas por duas constantes independentes C11 e C44 obtidas pela 

matriz de constantes elásticas para materiais isotrópicos segundo a relação de Cauchy 

(BOWRON, 1996; HWA et al., 2004): 

 
                                                        441112 2CCC −=                                                         (2.7) 
 

As constantes elásticas C11 e C44 representam os módulos longitudinal e 

transversal respectivamente e podem ser expressas em função da densidade (ρ) e das 

velocidades de propagação de modo longitudinal (VL) e transversal (VT) dos vidros 

(SHINOHARA et al., 1985; HWA et al., 2004): 

                                                                                                                         (2.8) 2
11 LVC ρ=

                                                                
                                                                                                                         (2.9) 2

44 TVC ρ=
 

Outras constantes elásticas como, módulo de compressibilidade (B), módulo 

de Young (E) e coeficiente de Poisson (ν), podem ser obtidas em função das velocidades 

de propagação de ondas ultra-sônicas e da densidade como mostram as expressões a seguir 

(SADDEEK, 2004; BOWRON, 1996; HWA et al., 2004): 

                                                   

                                                          ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

3
43 22

TL VVB ρ                                                    (2.10) 
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Alguns parâmetros relacionados à microestrutura tais como dureza (H) e o 

parâmetro de fractal bond connectivity (d), podem ser obtidos em função do coeficiente de 

Poisson (ν), módulo de Young (E), módulo de compressibilidade (B) e da constante 

elástica C44 (AFIFI; MARZOUK, 2003; TORRES, 2003; HWA et al., 2004): 

 
                                                      

)1(6
)21(
ν
ν
+

−
=

EH                                                            (2.13) 

 

                                                          
B
C

d 444
=                                                                 (2.14) 

 
No caso dos vidros, as seguintes considerações devem ser feitas no que diz 

respeito aos valores assumidos por (d) na equação 2.14. Quando d = 3, o vidro apresenta 

uma estrutura poliédrica tridimensional de arranjo tetraédrico; d = 2 estrutura 

bidimensional e para d = 1 estrutura unidimensional (BERGMAN; KANTOR, 1984; 

SENIN et al., 2000; HWA et al., 2004). 

Por meio da impedância acústica (Z) dos vidros, pode-se estimar a 

resistência oferecida à propagação de ondas ultra-sônicas. A impedância acústica é 

expressa pelo produto entre a velocidade longitudinal e a densidade do vidro 

(KRAUTKRAMER, 1977). 

                                              
LVZ ρ=                                                                 (2.15)                                               

 
          

O fator anisotropia (A0) tem valor unitário quando aplicado em materiais 

isotrópicos e pode ser determinado nos vidros em função das constantes elásticas C11 e C44. 

Em diversos vidros, os fatores de anisotropia variam em torno do valor unitário por causa 

do desvio da relação de Cauchy Δ (MEYERS; CHAWLA 1982; SHINOHARA et al., 

1985).  
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A temperatura de Debye é uma das mais importantes propriedades de uma 

substância sólida, pois reflete a estabilidade estrutural do material; a intensidade das forças 

de ligação entre os átomos e a presença de defeitos estruturais tais como discordâncias na 

estrutura cristalina, poros e microtrincas (KITTEL, 1986, VLADIMIROV, 1998; 

TORRES, 2004). 

Pela primeira vez a noção dessa temperatura foi introduzida pelo físico 

alemão Paul Debye, para expressar a conexão entre calor específico de sólidos 

poliatômicos e seus coeficientes de elasticidade (VLADIMIROV, 1998). Segundo  

(KITTEL, 1986), a temperatura Debye é constante para uma dada substância, ou seja, é 

característica da substância, e define a freqüência máxima no espectro de vibração da 

partícula do sólido. Nos vidros, a temperatura de Debye representa a temperatura na qual 

praticamente todos os modos de vibração estão sendo excitados. Em outras palavras, um 

aumento da temperatura de Dedye em um vidro significa um aumento na sua rigidez 

(AFIFI; MARZOUK, 2003; SIDKEY; GAAFAR, 2004). A equação de Debye permite 

calcular a temperatura característica do vidro com base nos dados de densidade (ρ), 

velocidade longitudinal (VL) e transversal (VT) das ondas ultra-sônicas, conforme mostra a 

equação 2.18 (AFIFI; MARZOUK, 2003; SIDKEY; GAAFAR, 2004): 

                                                       

                                   3
4
9

M
NPV

k
h

mD π
ρθ ⋅⋅=                                                      (2.18) 

  
                       

                                                 
3 33

21
1

TL

m

VV

V
+

=                                                           (2.19) 

Onde: 
 
M = Massa ou peso molecular; 
P = Número de átomos; 
ρ = Densidade do vidro; 
N = Número de Avogrado; 
h = Constante de Planck; 
k = Constante de Boltzmann. 
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Conforme Levine (LEVINE, 1998), o número de Avogrado (N) e as 

constantes de Planck (h) e Boltzmann (k), correspondem aos seguintes valores, 

respectivamente: 

 
N = 6.02213 x 1023 mol-1; 
h = 6.626 x 10-34 J.S; 
k = 1.38 x 10-23 J/K; 
 

A densidade de um sólido pode ser estimada pelo princípio de Arquimedes, 

conforme equação 2.20, utilizando uma balança e água destilada, onde = peso da 

amostra no ar, = peso da amostra na água e (ρ

aW

lW l) = densidade do líquido (REJENDRAN, 

2001; REJENDRAN, 2003): 

 

                                                              ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
la

la

WW
W ρ

ρ                                                   (2.20) 

 
 
2.5 ATENUAÇÃO DE ONDAS ULTRA-SÔNICAS 

 

Muitos materiais contêm em suas estruturas átomos intersticiais com 

propriedades elásticas diferentes, como por exemplo, alguns metais fundidos que 

apresentam grãos de ferrita e grafite (KRAUTKRAMER, 1977). A onda acústica ao 

percorrer estes materiais sofre uma redução de energia conhecida por espalhamento 

(KRAUTKRAMER, 1977). Nos ferros, esta redução de energia passa a ter valor 

significativo, quando grãos de ferrita e grafite alcançam dimensões da ordem de 1/10 do 

comprimento da onda acústica (KRAUTKRAMER, 1977; ANDREUCCI, 2002). 

Por outro lado, a onda acústica, ao percorrer um meio elástico, cederá 

energia acústica para que cada partícula que compõe o meio execute movimentos 

oscilatórios. Esta perda de energia é conhecida por absorção (KRAUTKRAMER,1977; 

ANDREUCCI, 2002). O efeito causado pelo fenômeno do espalhamento somado ao 

fenômeno da absorção é chamado de atenuação acústica representada pela equação 2.21, a 

qual consiste em um importante parâmetro no estudo dos materiais, por revelar 

informações relacionadas com a microestrutura e com as propriedades elásticas do material 

(KRAUTKRAMER, 1977).   

 
                                                                                                       (2.21) d

oeAA α−=
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Onde: A e Ao representam as amplitudes de sinal final e inicial da onda ultra-sônica 
respectivamente; 
          d = comprimento percorrido pela onda acústica; 
         α  = coeficiente de atenuação.  

 

A atenuação associada à propagação das ondas elásticas em função da 

freqüência pode ser medida pela redução característica de sucessivas amplitudes de eco 

utilizando a equação 2.22 conforme descreve, por exemplo, Shinohara et al., 1985, onde 

e  significam a amplitude, sendo mA nA 1+= mn .  

  
                                   nm
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)(2
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As perdas aparentes na atenuação decorrentes da absorção das ondas 

longitudinais são calculadas utilizando-se a equação 2.23. 
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Onde: V = velocidade da onda longitudinal (m/s);  
         R = raio do transdutor utilizado (cm); 
        = freqüência da onda acústica (MHz); f
        n = número de ecos; 
       φ  = ângulo referente ao não paralelismo entre as faces.  

                                      
        A atenuação intrínseca pode ser calculada pela equação 2.24 conforme 

(Shinohara et.al., 1985), N e A são parâmetros relacionados com as propriedades elásticas 

dos vidros onde o parâmetro N depende da composição química.  

 
                                                                                                                 (2.24) NAf=0α

 
 

A atenuação de ondas ultra-sônicas em função da freqüência é largamente 

utilizada no estudo e no controle de qualidade de diversos tipos de materiais 

(ACHENBACH, 2000; BOUBA et al., 2003). Entre as aplicações da atenuação de ondas, 

destacam-se o controle de crescimento de grãos em materiais metálicos cujo objetivo é 

verificar a influência do crescimento de grãos nas propriedades mecânicas do material; e o 

controle no tratamento térmico de ligas de alumínio comumente empregadas na indústria 
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aeronáutica (ORLOWICZ; OPIEKUN, 1995; FORSYTH, 1997; BOUBA et al., 2003). A 

atenuação em função da freqüência também é uma ferramenta eficaz na caracterização das 

propriedades mecânicas de materiais não metálicos como vidros, madeiras e materiais 

cerâmicos (CHANG; CHUANG, 1997; SIDKEY et al., 1999; GONÇALES et al., 2001; 

GOBBI et al., 2002). Atualmente, a atenuação também é bastante utilizada na 

caracterização da degradação microestrutural de aços inoxidáveis, utilizados a elevadas 

temperaturas de trabalho; dessa forma, com o monitoramento do material, podem-se evitar 

danos que venham a ser causados por fluência (OHTANI et al., 2000; OHTANI et al., 

2004; SEOK; KOO, 2005).  

As mudanças que ocorrem na microestrutura dos materiais geram alterações 

nas velocidades de propagação que podem ser analisadas pelo estudo da atenuação de 

ondas elásticas (HIRAO; OGI, 1997). Dessa forma, muitas informações sobre as 

propriedades mecânicas e comportamento elástico do material podem ser obtidas para 

rejeição de materiais que não tenham condições de uso (OHTANI et al., 2000; OHTANI et 

al., 2004; SEOK; KOO, 2005).  Estes e outros motivos fazem da atenuação ultra-sônica 

uma importante ferramenta de análise e investigação de materiais. 

 
2.6 MÉTODO PULSO-ECO  
 

Em 1880, os irmãos Pierre e Jacques Curie, descobriram que alguns 

materiais a exemplo do quartzo (SiO2), sulfato de lítio (LiSO4) e do titanato de bário 

(BaTiO3) entre outros, quando cortados em lâminas e submetidos a cargas mecânicas, 

geravam cargas elétricas em sua superfície (KRAUTKRAMER, 1977). Os experimentos 

realizados comprovaram que as cargas elétricas desenvolvidas em lâminas de cristais 

anisotrópicos, eram proporcionais às cargas mecânicas aplicadas (KRAUTKRAMER, 

1977). Dessa forma, ao se aplicar uma corrente alternada de alta freqüência num cristal 

piezelétrico, ele passará a vibrar na mesma freqüência da corrente, dando origem a ondas 

ultra-sônicas como está representado na FIGURA 2.6. 

 
 
 
 
 
 

             
                   

Cristal piezelétrico 

Cristal sem corrente elétrica m corrente elétrica 

ddp  

ddp  
Cristal co

FIGURA 2.6: Representação esquemática de um cristal piezelétrico 
                 (16o World Conference NDT, 2004). 
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2.6.1 Aspecto Construtivo de um Transdutor Piezelétrico 
 

Para introduzir ondas ultra-sônicas nos materiais, são utilizados dispositivos 

conhecidos por transdutores (KRAUTKRAMER, 1977; ACHENBACH, 2000). São 

denominados transdutores, FIGURA 2.7, todos os dispositivos que transformam uma 

energia em outra, haja vista que o cristal piezelétrico quando submetido a uma corrente 

alternada, transforma a energia elétrica em energia mecânica (KRAUTKRAMER, 1977; 

ANDREUCCI, 2002).   
 

 
 
 
 
 

     
                             
 
                               
 

Cristal Piezelétrico 

           FIGURA 2.7: Corte longitudinal de um transdutor piezelétrico 
                           (16o World Conference NDT, 2004). 

 

Sendo assim, quando o transdutor é posicionado sobre o material no qual se 

deseja inspecionar, FIGURA 2.8, ele emite um impulso ultra-sônico que atravessa o 

material e se reflete nas interfaces dando origem ao que se chama eco (KRAUTKRAMER, 

1977; ANDREUCCI, 2002).  Os ecos retornam ao transdutor e originam um sinal elétrico 

correspondente como está representado na FIGURA 2.9. Quando o som percorre apenas 

uma vez a espessura do material, denomina-se eco de fundo (ANDREUCCI, 2002). A 

descrição sucinta de alguns transdutores piezelétricos, bem como suas particularidades e 

formas de inspeções, constam no Anexo 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              FIGURA 2.8: Representação do transdutor piezelétrico emitindo ondas ultra-sônicas. 

         (16o World Conference NDT, 2004). 
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FIGURA 2.9: Eco de fundo representado na tela do aparelho de ultra-som (ANDREUCCI, 2002). 

                     
 

Admitindo-se que um cristal piezelétrico seja formado por infinitos pontos 

oscilantes e que cada ponto produz ondas que se propagam em um meio elástico qualquer, 

os pontos distintos 1, 2 e 3 na FIGURA 2.10, geram uma região com grande interferência 

ondulatória. Tomando-se como referência esses pontos, pode-se observar que nas 

proximidades do cristal piezelétrico existe grande interferência ondulatória e que essas 

interferências diminuem à medida que as ondas produzidas vão se afastando dos pontos. A 

região com grande interferência ondulatória é conhecida como “campo próximo”, que 

representa uma dificuldade para detecção de pequenas descontinuidades menores que o 

diâmetro do transdutor (ANDREUCCI, 2002). O campo próximo ocorre logo abaixo da 

superfície do material investigado e sua extensão depende do comprimento de onda, da 

vibração e do diâmetro do cristal piezelétrico (KRAUTKRAMER, 1977; ANDREUCCI, 

2002). 

 

Cristal piezelétrico 
com diâmetro D Frente de ondas 

Região com grande interferência ondulatória 
denominada Campo Próximo N  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 2.10: Esquema representativo do campo próximo gerado nas proximidades do cristal 
piezelétrico(ANDREUCCI, 2002). 
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Um campo próximo com extensão (N), que depende do diâmetro do cristal 

(D) e do comprimento de onda (λ) da vibração, pode ser obtido através das equações 2.25 e 

2.26 descritas abaixo (KRAUTKRAMER, 1977; ANDREUCCI, 2002): 

                       

λ4
efD

N =                                                              (2.25) 

 
                       

    
V

fD
N ef

4

2

=                                                            (2.26) 

 
 
Onde: Def = Diâmetro efetivo do cristal dependente da forma geométrica; 
           f = freqüência ultra-sônica; 
          V = velocidade de propagação; 
          λ = comprimento de onda. 
 
 
Observação: Para cristais circulares, usa-se Def = 0,97 x diâmetro do cristal, enquanto que para cristais 
retangulares, usa-se Def  = 0,97 x metade do comprimento do lado maior do cristal (KRAUTKRAMER, 
1977; ANDREUCCI, 2002). 
 

 

Alguns tipos de transdutores não possuem campo próximo, mas possuem 

uma zona semelhante cujas falhas contidas no material podem passar despercebidas 

(ANDREUCCI, 2002). Esta região é conhecida como “zona morta” e nesse caso, são 

necessários outros tipos de ensaios para investigar os materiais (ANDREUCCI, 2002). A 

zona morta é uma fina faixa de espessura logo abaixo do transdutor, onde o cristal 

piezelétrico recebe uma resposta do sinal de recepção em um curto espaço de tempo após a 

emissão, impedindo uma resposta clara (ANDREUCCI, 2002).  

Após o campo próximo, também existe uma região denominada “campo 

distante”, onde a onda acústica diverge semelhantemente ao facho de luz gerado por uma 

lanterna em relação ao eixo central, diminuindo de intensidade aproximadamente com o 

inverso do quadrado da distância (ANDREUCCI, 2002). Logo, em razão da existência do 

campo próximo, do campo distante e do fenômeno da divergência, o campo sônico de um 

transdutor piezelétrico pode ser representado pela FIGURA 2.11 (ANDREUCCI, 2002). 
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Campo próximo Campo distante 

 
           FIGURA 2.11: Esquema representativo das regiões sônicas próximas ao transdutor 
  (ANDREUCCI, 2002). 
 

 

A FIGURA 2.11 apresenta três regiões distintas. A região 1, representa a 

região onde pequenas descontinuidades contidas nos materiais são difíceis de ser 

detectadas. A região 2, representa o local onde falhas maiores podem ser detectadas 

enquanto que, na região 3, qualquer falha contida no material pode ser investigada desde 

que esta seja compatível com o comprimento da onda acústica (ANDREUCCI, Ricardo, 

2002).   

          
2.6.2 Medição das Velocidades de Propagação de Ondas Elásticas 
Longitudinais e Transversais 
 

 A FIGURA 2.12 mostra o principio do método pulso-eco por contato 

direto, que utiliza apenas um transdutor. Esse transdutor é responsável por emitir e receber 

as ondas ultra-sônicas que são introduzidas no material (KRAUTKRAMER, 1977). O 

transdutor é acoplado em apenas um lado do material por meio de um contato direto, a fim 

de que possam ser detectadas descontinuidades, bem como suas profundidades, dimensões 

e localizações no interior do material (KRAUTKRAMER, 1977). 

 

 

 
 

 Transdutor 

 Descontinuidade 

 Peça 

     Tempo

 Profundidade 

       D 

FIGURA 2.12: Desenho esquemático do método pulso-eco (ANDREUCCI, 2002). 
 
         



 20

Se um material não possuir nenhum tipo de falha ou descontinuidade 

interna, a onda ultra-sônica irá atravessar o material e será refletida pela interface do fundo 

chegando de volta ao transdutor, caracterizando um eco de fundo (KRAUTKRAMER, 

1977). Dessa forma, a velocidade de propagação das ondas ultra-sônicas pode ser avaliada 

pela equação 2.27.  

                                                              
t
DV 2

=                                                             (2.27) 

 
Onde: D = Percurso da onda ultra-sônica representado pela espessura do material; 
           t = Tempo de propagação da onda ultra-sônica conhecido por round-trip.  
 
          

Outra forma de aplicação do método pulso-eco é pela técnica de imersão 

que consiste na investigação de materiais completamente imersos em líquidos com 

impedância acústica conhecida (KRAUTKRAMER, 1977; YOUSSEF; GOBRAN, 2002). 

A grande vantagem da técnica de imersão está na aplicação de materiais com superfícies 

não paralelas, ou ainda, que possua degraus ou desníveis bem acentuados, o que torna 

inviável a aplicação da técnica pulso-eco por contato direto (KRAUTKRAMER, 1977; 

YOUSSEF; GOBRAN, 2002). A FIGURA 2.13 representa a técnica de imersão onde nesse 

caso, o líquido de imersão é a água.      

 

 
 Varredura 

 

Transdutor 

Material

Água 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2.13: Desenho esquemático da técnica de imersão utilizando a água como acoplante. 
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2.7 TÉCNICA DE RESSONÂNCIA ACÚSTICA ELETROMAGNÉTICA 
(EMAR) E ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA ULTRA-SÔNICA 
(RUS) 
 
2.7.1 Espectroscopia de Ressonância Ultra-Sônica Utilizando o Método 
de Transdutor Tripé  
 

            Diferente das medidas de velocidades de propagação de ondas ultra-sônicas, 

o método de Espectroscopia de Ressonância (RUS) utiliza a lei de Hooke e a segunda lei 

do Newton para prever os modos de ressonância das vibrações mecânicas de uma amostra 

com geometria conhecida de acordo com a equação 2.28 (MIGLIORI; SARRAO, 1997; 

MAYNARD, 1996): 

                                                       Cijkl . (∂2u/∂xj∂xt)                                                 (2.28) 

 

Na equação 2.28, Cijkl são constantes elásticas. Os valores do tensor Cijkl 

podem ser determinados comparando o espectro de freqüência resultante produzido 

durante uma perturbação num corpo conforme descrito anteriormente pela equação 2.1. O 

método RUS é aplicado com o objetivo de determinar as propriedades mecânicas por meio 

de freqüências de ressonância que ocorrem em materiais com formas bem definidas tais 

como cubo, paralelepípedo ou esfera (HIRAO et al., 2004).  

Análises com espectroscopia ultra-sônica podem ser realizadas de forma 

mais detalhada utilizando transdutores tripé também conhecidos como transdutores 

“pinducers” (HIRAO et al., 2004). Para determinação dos modos vibracionais com 

exatidão, esses transdutores são conectados a um interferômetro a laser que identifica por 

imagens, os modos vibracionais da freqüência de ressonância, bem como a qual grupo eles 

pertencem. Esses dispositivos são compostos por dois transdutores piezelétricos, sendo um 

emissor e outro receptor de ondas ultra-sônicas (OGI et al., 2003; HIRAO et al., 2004). A 

mostra da FIGURA 2.14 mostra o método de transdutor tripé para medidas de freqüência 

de ressonância de um material com dimensões bem definidas, a exemplo, um 

paralelepípedo regular. O material a ser estudado é apoiado sobre três hastes formando um 

tripé, sendo duas delas transdutores piezelétricos e a terceira um simples apoio. A 

utilização de um interferômetro posicionado sobre o material, auxilia na determinação dos 

modos vibracionais e dos picos de freqüência de ressonância de forma clara como mostra a 

FIGURA 2.15. Uma vez conhecida à densidade do material, a geometria e as dimensões da 

amostra, as constantes elásticas C12, C11, C44, módulo de Young e coeficiente de Poisson, 
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entre outras constantes para materiais isotrópicos, podem ser determinadas com alta 

precisão pela técnica RUS (HIRAO; OGI, 2003, OGI et al., 2003, HIRAO et al., 2004).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

        Interferômetro 

Transdutores 

Sinal emitido Sinal recebido 

     Amostra metálica 

           
FIGURA 2.14: Análise RUS utilizando transdutores tripé (HIRAO et al., 2004). 

 
 

 

 
 
 
FIGURA 2.15: Imagens das vibrações correspondentes aos picos de ressonância (HIRAO et al., 2004) 

Freqüência (kHz) 
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2.7.2 Método de Ressonância Acústica Eletromagnética (EMAR)  
 
Para facilitar a compreensão do princípio da técnica EMAR, vamos fazer 

uma analogia com a técnica ultra-sônica convencional. Em principio, considere um 

transdutor piezelétrico posicionado sobre a superfície de um material com espessura (d). 

Em seguida, considere ondas ultra-sônicas propagando-se em ciclos simples na direção da 

espessura, com comprimento de onda (λ) e período (T). O pulso de onda ao percorrer a 

espessura do material será refletido pela interface oposta à superfície e retornará ao 

transdutor num dado intervalo de tempo como mostra a FIGURA 2.16 (HIRAO; OGI, 

2003).  

 

 Amplitude 

 Tempo 

     
FIGURA 2.16: Desenho esquemático de um pulso gerado pelo transdutor piezelétrico 

             (HIRAO; OGI, 2003). 
 

Na FIGURA 2.16, o eixo horizontal representa o tempo medido de 

excitação enquanto que o eixo vertical representa a amplitude da onda. T0 é o tempo 

conhecido por round-trip ou tempo gasto pela onda para percorrer a espessura do material 

e retornar ao transdutor (HIRAO; OGI, 2003). Nesse caso, pode-se observar que a 

amplitude decai com o trajeto devido à atenuação do material. Por outro lado, vamos supor 

que um material esteja sendo excitado por um sinal de radiofreqüência composto por cinco 

ciclos. Antes de o primeiro eco ser completamente recebido, o segundo eco o alcança de 

maneira que o fim do primeiro eco encontra o início do segundo (HIRAO; OGI, 2003). 

Dessa forma, o segundo eco fica sobreposto causando uma interferência entre eles. Em 

alguns casos, esse fenômeno pode ocorrer entre o segundo e o terceiro eco ou entre o 

terceiro e o quarto eco (HIRAO;  OGI, 2003). Quando isso ocorre, a amplitude de sinal 

pode ser cancelada ou ampliada dependendo da diferença entre as fases, originando uma 

interferência de forma construtiva ou destrutiva como mostra a FIGURA 2.17 (HIRAO; 

OGI, 2003). 

Para que haja interferência construtiva, três condições devem ser satisfeitas: 

a amplitude deve estar em função da freqüência, o tempo de round-trip deve ser sempre 
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um número inteiro múltiplo do período e todos os ecos devem estar em fase, satisfazendo a 

equação 2.29 (HIRAO; OGI, 2003).   

                                                                 nTT =0                                                          (2.29) 
 
Onde: n = número inteiro dado pelo número de ciclos no intervalo de tempo round-trip; 
          T = período.   

 

Na interferência construtiva, FIGURA 2.15 b, os ecos ficam sobrepostos 

favorecendo um aumento da amplitude a qual se torna bem maior que a amplitude de eco 

(HIRAO & OGI, 2003). Quando isso ocorre, o material entra em ressonância sendo 

denominada ressonância ultra-sônica (HIRAO; OGI, 2003). A interferência construtiva 

realçada na FIGURA 2.15 b, ocorreu quando n = 3. Entretanto, quanto maior a freqüência 

dos ecos, maior será o sinal de amplitude observado no material (HIRAO; OGI, 2003). Isso 

acontece quando a seguinte equação for satisfeita: 

                       

      
d

nvFn 2
=                                                            (2.30) 

 
Onde: n = número inteiro dado pelo número de ciclos no intervalo de tempo round-trip; 
          v = velocidade do volume de ondas em fase; d = espessura do material. 
 
 

 

Amplitude 

Tempo 

a
Tempo 

 

Amplitude 

Tempo 

b

Tempo 

 
     FIGURA 2.17: Desenho esquemático da interferência destrutiva (a) e construtiva (b). 

                 (HIRO; OGI, 2003). 
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A técnica EMAR apenas pode ser aplicada com transdutores conhecidos por 

EMATS (Electro Magnetic Acoustic Transducer), geradores de ondas eletromagnéticas, 

haja vista que os transdutores piezelétricos não permitem que os materiais entrem em 

ressonância (HIRAO; OGI, 2003). Isso porque nos transdutores piezelétricos a ressonância 

não se restringe apenas ao material, mas ao acoplante e às interfaces do transdutor 

(HIRAO; OGI, 2003). A FIGURA 2.18 representa a comparação entre a ressonância obtida 

com um transdutor piezelétrico e com um transdutor EMAT (HIRAO; OGI, 2003).  

                                         
                                                  PZT                                 EMAT 

 

Acoplante   Material 

        
FIGURA 2.18: Desenho esquemático da ressonância causada por um transdutor piezelétrico e por um 
transdutor EMAT (HIRO; OGI, 2003). 
          

 

A técnica EMAR possibilita, por meio da análise com espectroscopia de 

ressonância ultra-sônica, caracterizar materiais metálicos de forma rápida e com resultados 

bem precisos (HIRAO; OGI, 2003). O método de RUS também possibilita análises com 

espectroscopia de ressonância em materiais metálicos, entretanto, o método RUS difere da 

técnica EMAR no que diz respeito à sensibilidade de detecção de grupos vibracionais e por 

utilizar EMATS em forma de bobinas solenóides (HIRAO; OGI, 2003). Um corpo de 

prova metálico na forma de um paralelepípedo regular representado pela FIGURA 2.19, 

possui oito grupos vibracionais que ocorrem ao longo dos eixos x1, x2 e x3 (HIRAO; OGI, 

2003).  Estes oito grupos estão diretamente relacionados com vibrações de torção, 

cisalhamento e flexão, e são denominados Ag, Au, B3g, B2g, B1g, B3u, B2u e B1u. A simples 

manipulação da bobina solenóide, permite selecionar apenas um grupo de vibrações e 

estudá-lo separadamente (HIRAO; OGI, 2003). 
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a
b

c 

 

 

 

 
FIGURA 2.19: Desenho esquemático de um material metálico na forma de paralelepípedo regular 
(HIRO; OGI, 2003). 
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 Espectrômetro 
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FIGURA 2.20: Desenho esquemático de um material metálico na forma de paralelepípedo regular, 
envolvido em uma bobina solenóide (HIRO; OGI, 2003). 

 

 Analisando a FIGURA 2.20 podemos observar que um material metálico 

em forma de paralelepípedo regular está localizado entre dois imãs e completamente 

envolvido por uma bobina solenóide. A bobina solenóide é envolvida sem que nenhuma 

força externa seja aplicada sobre o material, garantindo assim, que nenhum movimento 

vibratório será restringido (HIRAO; OGI, 2003). Quando o material é submetido ao campo 

eletromagnético, este passa a vibrar sob ação da Força de Lorentz, que pode ser controlada 

pela configuração geométrica entre o paralelepípedo regular e o campo eletromagnético 

(HIRAO; OGI, 2003). A FIGURA 2.21 representa o campo eletromagnético aplicado ao 

longo do eixo x1, ou seja, na direção da bobina solenóide. Nesse caso, a Força de Lorentz 

será uma componente normal ao eixo x1 e o grupo de vibrações Ag pode ser estudado 
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(HIRAO; OGI, 2003). Da mesma forma, os modos de vibrações B3g e B2g podem ser 

separados em função do posicionamento da bobina ao longo dos outros eixos (HIRAO; 

OGI, 2003). Os modos vibracionais são detectados por um processador de sinais e as 

freqüências ressonantes são medidas e comparadas com as freqüências calculadas por meio 

de interações matemáticas de mínimos quadrados (HIRAO; OGI, 2003). Enquanto que a 

técnica EMAR permite estudar apenas alguns grupos de vibrações, o método RUS permite 

estudar os espectros produzidos por todos os módulos vibracionais (HIRAO; OGI, 2003). 

A FIGURA 2.22 compara os espectros de ressonância produzidos pela técnica EMAR e 

pelo método RUS, referentes às três configurações sugeridas pela FIGURA 2.21 (HIRAO; 

OGI, 2003). Nesse caso, os picos produzidos pelos grupos vibracionais Ag-11 e Ag-12, não 

podem ser observados com a técnica EMAR.  

Segundo (HIRAO; OGI, 2003), uma vez conhecida à atenuação e a 

freqüência de ressonância, pode-se ainda realizar um estudo sobre o grau de atrito interno 

do material de acordo com a seguinte equação: 

                       

                                   
rF

Q
π
α

=−1                                                            (2.31) 

 

   Onde: α = coeficiente de atenuação medido; 
              Fr = freqüência de ressonância;  
              π = 3,14. 
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Corrente de fuga Corrente  

F 
 Bobina solenóide

orça de Lorentz 

(a) Modo Ag  Amostra 
 

 Força de Lorentz

 
  Força de Lorentz(b) Modo B3g 

(c) Modo B2g 

 
 FIGURA 2.21: Desenho esquemático do campo magnético aplicado ao longo dos eixos x1, x2, x1, para  
estudo dos grupos vibracionais Ag (a), B3g (b), e B2g (c) (HIRAO; OGI, 2003). 
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FIGURA 2.22: Desenho esquemático comparando os espectros gerados pelas técnicas EMAR e RUS 
(HIRAO; OGI, 2003). 
 

Na FIGURA 2.22 podemos observar que a técnica EMAR não apresenta 

todos os espectros gerados pela ressonância do material, entretanto, os picos ressonantes 

apresentados pela técnica EMAR são mais definidos que os apresentados pelo método 

RUS. Isso favorece a identificação dos grupos de vibrações de forma bastante clara 

(HIRAO; OGI, 2003). Os espectros gerados pela técnica EMAR e pelo método RUS para 
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os grupos B3g-2 e B2g-2, podem ser comparados conforme a FIGURA 2.23, onde podemos 

ver claramente uma pequena discrepância entre os dois espectros. Em alguns casos, essa 

diferença pode ocasionar dúvidas dificultando a identificação dos grupos.        

 
 

 

Amplitude 

 
Freqüência (MHz) 

 
FIGURA 2.23: Desenho esquemático comparando os espectros gerados pelas técnicas EMAR e RUS 
para os modos de vibração B3g-2 e B2g-2(HIRAO; OGI, 2003). 
 

 

O uso de acoplantes é indispensável em técnicas que utilizam transdutores 

piezelétricos (HIRAO; OGI, 2003). Entretanto, técnicas ultra-sônicas mais recentes como 

EMAR descartam completamente o uso de acoplantes (HIRAO; OGI, 2003). Outras 

técnicas usam como princípio um fenômeno conhecido por magnetoestricção, em que 

materiais ferromagnéticos se deformam mecanicamente quando submetidos a campos 

magnéticos (KRAUTKRAMER, 1977). Dependendo da intensidade do campo esses 

materiais podem se expandir ou se contrair sendo as deformações que ocorrem com 

volume constante, denominadas magnetoestricção linear, enquanto que as deformações que 

alteram o volume do material são denominadas magnetoestricção volumétrica 

(KRAUTKRAMER, 1977). No caso da magnetoestricção linear, a deformação ocorre 

principalmente na direção do campo magnético e, dependendo do material, a 

magnetoestricção pode ser classificada como positiva ou negativa, de acordo com a 

contração ou expansão do material (KRAUTKRAMER, 1977). A penetração do campo 

magnético pode ficar limitada à superfície do material, isso porque tanto a propagação de 

ondas, quanto a penetração do campo estão condicionadas ao grau de intensidade 
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(KRAUTKRAMER, 1977). Normalmente, os transdutores utilizados para gerar efeito 

magnetoestrictivo nos materiais, trabalham com freqüência em torno de 100MHz 

(KRAUTKRAMER, 1977). 

Os materiais ferromagnéticos possuem uma curva magnetoestrictiva que 

pode ser determinada se a amplitude do sinal é posta em função do campo magnético (H), 

como mostra a FIGURA 2.24 (KRAUTKRAMER, 1977; HIRAO; OGI, 2003). Uma curva 

bem definida traz informações sobre homogeneidade e falhas existentes no material, 

ajudando na caracterização e na prevenção dos materiais contra degradações 

(KRAUTKRAMER, 1977). 

 
 

 
 

FIGURA 2.24: Representação esquemática de uma curva magnetoestrictiva 
               (HIRAO; OGI, 2003). 

          
Os transdutores EMATS, utilizados para gerar campos magnéticos, são 

basicamente compostos por bobinas e imãs, como mostra a FIGURA 2.25 (HIRAO; OGI, 

2003). Quando a corrente elétrica passa pelas bobinas, surge uma força conhecida por 

Força de Lorentz como mostra a FIGURA 2.26. A Força de Lorentz é perpendicular à 

direção do campo eletromagnético e pode ser expressa pela equação 2.32 

(KRAUTKRAMER, 1977). A Força de Lorentz interage com o material ocasionando 

consecutivas expansões ou contrações que fazem com que o material passe a vibrar sob 

certa freqüência (KRAUTKRAMER, 1977). De acordo com o posicionamento das 

bobinas, podem ser geradas ondas elásticas de modo longitudinal e transversal, bem como 

pré-determinar a direção de investigação (HIRAO; OGI, 2003).  
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 Bloco de aço 

 Imãs 

 Espaço com 

 Bobinas 

 

Imãs 

 Bobinas Superfície

 Forças de Lorentz  Corrente de fuga 

      Onda transversal 
 

 Onda transversal 
 Onda transversal  Onda longitudinal  

 
FIGURA 2.25: Desenho esquemático de um transdutor EMAT (HIRAO; OGI, 2003). 

 
 

 
 

FIGURA 2.26: Esquema representativo da Força de Lorentz 
(16 World Conference Non Destructive Test, 2004). 

 

 

                                                                F = J x H                                              (2.32) 
 
   Onde:  J = fluxo da corrente elétrica; 
              H = campo eletromagnético  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  
 
3.1 AMOSTRAS DE VIDROS ESPECIAIS  

 

Sete amostras de vidros foram preparadas no Instituto de Física e 

Química de São Carlos, as quais foram denominadas como amostras de vidro neodímio 

1, neodímio 2, neodímio 3, neodímio 4, quaternário 1, quaternário 2, e amostra de vidro 

ternário. As amostras que continham neodímio foram separadas em dois grupos com 

duas amostras cada de mesma composição química. Os componentes químicos das 

amostras foram pesados na proporção indicada na TABELA 3.1 e misturados durante 

quatro horas em moinho de bola, entretanto, neste trabalho, o percentual referente à 

composição química da amostra de vidro ternário está representado apenas de forma 

qualitativa. Depois de completada a mistura, os componentes foram colocados em 

pequenas proporções em cadinhos de platina à 1200o C. A temperatura foi elevada a 

1450o C para o refino e mantida por três horas onde a homogeneização foi efetuada com 

misturador de platina. As amostras foram vertidas em moldes de grafite e recozidas 

durante cinco horas. 

 

       TABELA 3.1: Composição química (%) das sete amostras de vidros  
Vidros [% em massa] Composição 

química  neodímio 
1 e 4 

neodímio 
2 e 3 

quaternário 
1 

quaternário 
2 

ternário 
 

SiO2 68 70 55 60 ?
Nd2O3 3 1 - - -
Na2O 15 15 25 10 -
Cão 12 12 - - -
Al2O3 1 1 - - -
As2O3 1 1 - - -
BB2O3 - - 15 15 ?
ZrO2 - - 5 - -
Nb2O5 - - - 15 -
PbO - - - - ?

       Nota: (?) percentagem desconhecida. 
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Para a determinação das propriedades elásticas das amostras de vidro, 

foram utilizadas velocidades de propagação de ondas longitudinais e transversais de 10 

MHz geradas com transdutores de quartzo de corte-X e Y, respectivamente. A 

atenuação de ondas elásticas em função da freqüência foi medida na faixa de 10 a 90 

MHz à temperatura ambiente e o aparelho gerador de ondas ultra-sônicas foi de 

fabricação Matec, Medidor de Atenuação 2470A com osciloscópio Trigger. 

As densidades das amostras de vidro foram estimadas pelo princípio de 

Arquimedes, utilizando uma balança analítica de quatro dígitos e água destilada, 

conforme a equação 2.20 descrita no capitulo 2.  

 

3.2 AMOSTRAS DE AÇO FERRÍTICO 

 
Foram analisadas cinco amostras de aço ferrítico contendo cromo e 

molibdênio como elementos de liga, as quais faziam parte da tubulação de uma caldeira 

geradora de vapor que rompeu bruscamente sob estado de fluência. As cinco amostras 

fornecidas pelo Centro de Pesquisas da Petrobrás – CENPES possuíam dimensões 

aproximadas de 25 x 15 x 10 mm, e foram removidas de diferentes posições em relação 

à chama da caldeira. A FIGURA 3.1 representa um esquema típico de uma caldeira a 

vapor enquanto que a FIGURA 3.2 apresenta as amostras removidas de diferentes partes 

da tubulação da caldeira.   

 
                  FIGURA 3.1: Representação esquemática de uma caldeira a vapor típica. 
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                 Removida próximo à chama   Removida próximo à chama    Removida longe da chama 

                     d      e 
ma 

FIGURA de as 
amostra a e a 

 
.3 CARACTERIZAÇÃO DE VIDROS ESPECIAIS PELO MÉTODO 

étodo pulso-eco foi aplicado nos vidros que continham neodímio e 

os vidros qua

ão de ondas elásticas foi medida pela equação 

3.1, onde (t) é 

 

                                     

 a    b    
    

 

COLD   HOT-1 HOT-2 

c 

LOST-1  LOST-2 

                Posiç ma    P forão de retirada não infor osição de retirada não in

 3.2: Amostras removidas de diferentes partes da tubulação da caldeira on
s HOT-1 e HOT-2 (a e b) foram removidas próximo à chama da caldeir

amostra COLD (c) removida longe da chama. A posição de retirada das amostras LOST-1 
e LOST-2 (d e e) não foram informadas.     
 
 

3
PULSO-ECO 
 

O m

n ternário 1 e quaternário 2, que continham óxido de zircônio e óxido de 

nióbio respectivamente. As medidas das velocidades de propagação de ondas elásticas e 

a atenuação dessas ondas foram obtidas conforme a FIGURA 3.3. O acoplante utilizado 

entre o transdutor de quartzo e as superfícies dos vidros de neodímio e quaternário foi o 

ácido fenil salicílico, que funde à 44ºC.  

A velocidade de propagaç

o tempo de round-trip, que representa o tempo do eco, e (D) é o percurso 

da onda ultra-sônica representado pela espessura do vidro.  

 

t
DV 2

=                                                             (3.1) 
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 FIGURA 3.3: Esquema ostras de vidro.  
 

 

ntre as amostras, o vidro ternário foi o único que apresentava 

visivelmente u

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 representativo do método pulso-eco usado nas am

E

ma região com uma pequena trinca interna. Desta forma, esta amostra foi 

analisada também pelo método pulso-eco por imersão em água, no modo B-scan, com 

ondas longitudinais utilizando transdutor piezelétrico. O método pulso-eco por imersão 

foi aplicado no vidro ternário com a finalidade de avaliar sua homogeneidade por meio 

da atenuação de ondas elásticas em função da freqüência. As freqüências utilizadas 

foram 10, 20, 30, 50, 70 e 90 MHz. A FIGURA 3.4 representa o método de imersão 

utilizado para medir a homogeneidade do vidro ternário. A homogeneidade foi avaliada 

varrendo de forma longitudinal uma pequena área logo abaixo da superfície do vidro. 

Quando varremos uma área de forma longitudinal sobre a superfície de uma amostra, 

denomina-se inspeção B-Scan. Informações adicionais sobre diferentes métodos de 

inspeção tais como A-Scan, B-Scan e C-Scan, encontram-se no Anexo 2.   

 
FIGURA 3.4: Esquema representativo do o método pulso-eco por imersão para 
inspeção da homogeneidade do vidro ternário utilizando a técnica de varredura 
longitudinal B-Scan. 
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os 

valores de vel ação de ondas longitudinais (VL), transversais (VL) e 

medidas de de

 DO AÇO 
FERRÍTICO POR RESSONÂNCIA ULTRA-SÔNICA (EMAR-RUS) 

osicionada longe da chama, foram confeccionadas na forma de um paralelepípedo 

regular como m

 obtidos com as amostras envolvidas em uma bobina e posicionadas 

entre imãs de

 

 
 
FIGURA 3.5: Represe D na forma de um 
aralelepípedo regular 

 
 

O estudo das propriedades elásticas dos vidros foi realizado com base n

ocidades de propag

nsidade (ρ), coletados por Shinohara et al., 1985. Estes dados permitiram 

calcular constantes elásticas e propriedades relacionadas à estrutura dos vidros tais 

como, C11, C44, C12, módulo de elasticidade (E), módulo de compressibilidade (B), 

coeficiente de Poisson (ν), impedância acústica (Z), temperatura de Debye (θD), dureza 

(H), fator de anisotropia (Ao) e o parâmetro fractal bond connectivity (d). 

 
3.4 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS

 
A amostra HOT-1, posicionada próxima à chama, e a amostra COLD, 

p

ostra a FIGURA 3.5. A densidade das amostras HOT-1 e COLD foram 

obtidas pelas médias de cinco medidas de massa realizadas com uma balança analítica e 

com medidas de dimensões das amostras. Estes valores estão representados na 

TABELA 3.2. 

Os modos vibracionais de torção (Ag) e flexão (Bg) das amostras HOT-1 

e COLD foram

 Nb-B-Fe caracterizando o método solenóide descrito no capitulo 2. O 

objetivo foi determinar a atenuação e o atrito interno por meio da freqüência de 

ressonância FIGURA 3.6. 

 

 
 
 

a
b

c

ntação das amostras HOT-1 e COL
p
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ABELA 3.2: Dimensões, massa e densidade das amostras HOT-1 e COLD 
 AMOSTRA HOT-1  AMOSTRA COLD 

T
Número de 

medidas a (mm) b (mm) c (mm) a (mm) b (mm) c (mm) 
1 7,633 5,246 3,912 6,378 5,849 4,139 
2 7,63 12 6,3 40 2 5,246 3,9 78 5,847 4,1
3 7,632 5,247 3,910 6,375 5,849 4,139 

Valor médio 7,632 2,246 3,911 6,377 5,848 4,139 
Vo e 
(m 3) 156,613 154,373 lum

m
Massa 

(g) 1,214 1,194 

Densidade (g/m3) 7,755 7,736 
 

 
 a determinação das constantes elásticas das a s HOT-1 e 

OLD, foi aplicado o método RUS com transdutores tripé, como mostra a FIGURA 

3.7. O equipa

Para mostra

C

mento utilizado para aquisição de dados foi um DRS – Dynamic 

Resonance System, onde foram introduzidos dados iniciais tais como dimensões das 

amostras, densidades e valores de constantes elásticas conhecidas de um aço cujos 

valores eram C11 =276 GPa e C44=82 GPa. Os valores mais indicados para as constantes 

elásticas C11 e C44 das amostras HOT-1 e COLD, foram determinados de forma precisa 

através da identificação dos modos vibracionais. Ao todo, foram realizadas pelo sistema 

computacional 86 interações matemáticas pelo método de cálculo inverso. As 

propriedades elásticas de ambas as amostras tais como, coeficiente de Poisson (ν), 

módulo de elasticidade (E), módulo de compressibilidade (B), e valores de dureza (H) e 

anisotropia (Ao), foram encontradas para por meio das correlações existentes para 

materiais isotrópicos a partir das constantes C11 e C44 encontradas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 
 
 

 
Solenóide com amostra

 

  a

 

 

b

 
 

Imã de 
Nd-B-Fe 

 
FIGURA 3.6: Foto da mostra envolvid n
utilizado para obtenção dos modos vi cionais de torção (Ag) e flexão (Bg) das amostr  

COLD. 

a 
bra

a bobina solenóide (a) e do equipamento 
as

HOT-1 e 
 

    a 
 

   b 

    c 

 
FIGURA 3.7: Foto de uma das amostras posicionada sobre os transduto pé (a), sistema de 
aquisição de dados para a determinação das constantes elásticas (b) e detalhe o equipamento DRS 

). 

res tri

(c
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.5 MEDIDAS DE DUREZA 

As medidas de dureza foram realizadas no Departamento de Engenharia 

e Pernambuco, utilizando um microdurômetro da 

himadzu, mo

3
 

Mecânica da Universidade Federal d

S delo HMV-2T, com penetrador Vickers e carga de 25gf. O tempo de 

duração do ensaio foi de 30 segundos e foram realizadas 10 medidas na fase ferrítica. A 

FIGURA 3.8 apresenta o microdurômetro utilizado.    

 

 
                                                 

FIGURA 3.8: Foto do microdurômetro de modelo HMV-2T utilizado. 
       

A dureza Vickers foi calculada utilizando a média das diagonais que 

cruzam a ind GURA 3.9, 

conforme desc

entação deixada pelo penetrador numa determinada área, FI

reve a equação 3.2. 

  

                                      218.0 FHV = 91
d

x     (Kgf/mm2)                                            (3.2) 

Onde: F = carga aplicada (Kgf); 
primentos das dia

 

          d = média dos com gonais (mm).    
 
 

 
 

FIGURA 3.9: Esquema representativo de uma Indentação Vickers. 
As medidas de dureza dinâmica foram coletadas com um 

icrodurômetro da Shimadzu, modelo DUH-W201, FIGURA 3.10, e penetrador 

Indexação

Área 

Identação Vickers

m
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15triangular de 1 o, utilizando uma carga que variou de 0 a 20 mN/μm2. O tempo de 

duração do ensaio foi de 5 segundos, onde foram realizadas 5 medidas fase perlita. A 

profundidade atingida pelo penetrador para as amostras foi na faixa de 0 a 0,6μm em 

grãos com diâmetro médio de 20μm.  Estas medidas foram realizadas na Shimadzu de 

Tókio, Japão.  

 

 
FIGURA 3.10: Foto do microdurômetro de principio dinâmico modelo DUH-W201 utilizado. 

 
A FIGURA 3.11 representa a realização de um ensaio de microdureza 

in

 

d âmica num dado intervalo de tempo, conforme a equação 3.3. 

                                                     

                                             28584.3 PxDHT =   (mN/μm2)          
d

                            (3.3) 

 
 forma crescente (m
 

Onde: P = Carga aplicada de N) 
          D = Profundidade (μm)
 

 
                   
                 FIGURA 3.11: Representação do ensaio de microdureza com principio dinâmica.  
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.6 OBSERVAÇÃO POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 
ARREDURA E ANÁLISE QUÍMICA POR FLUORESCÊNCIA DE 

As cinco amostras de aço ferrítico foram observadas por microscopia 

letrônica de varredura (MEV) utilizando elétrons retroespalhados e elétrons 

secundários com

 
 
 

 

 

 
 

3
V
RAIOS-X  
 

e

 25kV de energia de aceleração. Os dados referentes à composição 

química e mapeamento da distribuição dos precipitados foram coletados utilizando a 

técnica de fluorescência de raios-X por energia dispersiva (EDX), com escalas de 20µm 

e 50µm. Ambas as análises foram realizadas na Shimadzu de Tokyo, Japão. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
4.1 RESULTADOS OBTIDOS NOS VIDROS ESPECIAIS PELO 
MÉTODO PULSO-ECO  

 
A TABELA 4.1 apresenta os valores referentes às propriedades elásticas e 

estruturais das sete amostras de vidro. Estes valores foram obtidos correlacionando as 

equações contidas na TABELA 4.2, com medidas de densidade e de velocidades de 

propagação de ondas longitudinais e transversais, obtidas pelo método pulso-eco. Os valores 

da sílica vítrea calculados por (HWA et al., 2004) com o método pulso-eco, estão 

representados na TABELA 4.1 para efeito comparativo.  

 
TABELA 4.1: Valores referentes às propriedades elásticas e estruturais das sete amostras de 
vidro comparados com os valores da sílica vítrea.  

Medido Nd1 
 

Nd2 Nd3 Nd4 Q1 Q2 ternário *Sílica 
vítrea 

Velocidade Longitudinal VL (m/s) 5000 5720 5800 5170 6620 5820 4260 5944 
Velocidade Transversal VT (m/s) 3020 3330 3400 3060 3770 3550 2570 3748 

Densidade ρ (kg/m3) 2850 2540 2570 2860 2551 2557 3630 2200 

Calculado Nd1 Nd2 Nd3 Nd4 Q1 Q2 ternário *Sílica 
vítrea 

Impedância acústica Z (106 
Kg/m2s) 14.25 14.53 14.90 14.78 16.89 14.88 15.46 13.07 

Constante elástica C11(GPa) 71.25 83.10 86.45 76.44 111.79 86.61 65.87 79.00 
Constante elástica C44(GPa) 26.00 28.16 29.71 26.78 39.25 32.22 24.00 30.90 
Constante elástica C12(GPa) 19.25 26.78 27.03 22.88 29.40 22.17 17.90 17.20 
Módulo de Young E (GPa) 63.07 70.06 73.56 65.88 96.08 77.60 58.27 72.50 

Módulo de compressão B (GPa) 36.59 45.55 46.84 40.74 53.60 43.70 33.80 36.10 
Dureza H (GPa) 7.32 7.43 7.95 7.29 10.81 9.21 6.74 7.08 

FBC d 2.84 2.03 2.53 2.63 2.70 2.94 2.84 3.43 
Coeficiente de Poisson ν 0.213 0.244 0.238 0.230 0.224 0.204 0.214 0.160 
Temperatura de Debye θD (K) 421 476 482 428 528 488 - 497 

Anisotropia Ao 1.046 1.012 1.015 1.025 1.033 1.056 1.045 1.083 
Relação VT / VL 0.60 0.58 0.58 0.59 0.57 0.61 0.60 0.63 

FBC: Parâmetro Fractal Bond Connectivity, Nd1: neodímio 1, Nd2: neodímio 2,    Nd3: neodímio 3,  
Nd4: neodímio 4, Q1: quaternário 1, Q2: quaternário 2, * Fonte: (HWA et al., 2004). 

 
 
TABELA 4.2: Propriedades dos materiais isotrópicos em função da densidade e das velocidades 
de propagação de ondas elásticas 

Propriedades Elásticas Propriedades Estruturais 
Constante elástica - C11 (GPa) 2

11 LVC ρ=  Dureza - H(GPa) )1(6)21( νν +−= EH  

Constante elástica - C44 (GPa) 2
44 TVC ρ=  F B C - d  BCd 444=  

Constante elástica - C12 (GPa) 441112 2CCC −=  
Coeficiente de Poisson - ν (GPa) )(2)2( 2222

TLTL VVVV −−=ν
Anisotropia - Ao

2
1

11

442
1

0 3 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

C
CA  

Módulo de Young - E (GPa) )1(2 44 ν+= CE  
Compressibilidade - B (GPa) )343( 22

TL VVB −= ρ  
Impedância acústica - Z(106Kg/m2s) LVZ ρ=  

Temperatura de 
Debye - θD (K) 3

4
9

M
NPV

k
h

mD π
ρθ ⋅⋅=  

FBC: fractal bond connectivity 
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A FIGURA 4.1 apresenta as velocidades de propagação de ondas de modo 

longitudinal e transversal, medidas para as sete amostras de vidro. Apesar das amostras 

neodímio 1 e 4, e neodímio 2 e 3, possuírem mesma composição química, os valores medidos 

apresentaram uma pequena diferença.  

Conforme (KRAUTKRAMER, 1977), a relação VT/VL para a maioria dos 

materiais metálicos gira entre 0,45 a 0,50 enquanto que, para os materiais não metálicos, esta 

relação gira em torno de 0,40 a 0,52. Desta forma, é possível observar na TABELA 4.1 que os 

valores calculados pela relação VT/VL para as sete amostras de vidro, mostraram-se bem cima 

dos valores sugeridos por (KRAUTKRAMER, 1977), para materiais metálicos e não 

metálicos.       
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FIGURA 4.1: Velocidades de modo longitudinal e transversal medidas nas sete amostras de vidro, onde 
são observados diferentes valores para as amostras de neodímio 1,4 e neodímio 2,3. 

 

Tentou-se uma correlação para os valores calculados do parâmetro fractal bond 

connectivity (d) com fator de anisotropia (Ao) conforme mostrado na FIGURA 4.2. A relação 

entre estes dois parâmetros apresentou ótimo fator de correlação com R2 = 0,9840. Para a 

amostra quaternário 2, o parâmetro fractal bond connectivity  apresentou valor próximo a três. 

Segundo (HWA et al., 2004), isto indica que a amostra quaternário 2  possui uma tendência 

estrutural poliédrica, tridimensional de arranjo tetraédrico. O valor observado na TABELA 

4.1 para a sílica vítrea confirma esta tendência. Os valores de anisotropia calculados para as 

sete amostras na TABELA 4.1, apresentaram-se próximo ao valor unitário, o que de acordo 

com a literatura confirma a isotropia dos vidros. 

 Na FIGURA 4.3 pode-se observar que as amostras com maiores valores para a 

temperatura de Debye, também apresentaram maiores valores de elasticidade e dureza.             
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  Segundo (SIDKEY; GAAFAR, 2004; AFIFI; MARZOUK, 2003), uma vez 

atingida a temperatura de Debye, o vidro torna-se mais rígido. Logo, os valores calculados 

para a TABELA 4.1 e representados pela FIGURA 4.3, sugerem que quanto maior a dureza 

do vidro, maior será a temperatura de Debye. 
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Desvio = 6,7698 x 10-4

FIGURA 4.2: Relação entre o parâmetro fractal bond connectivity e a anisotropia. 
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FIGURA 4.3: Relação entre a temperatura de Debye, módulo de elasticidade e dureza para as sete 
amostras de vidro. 
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A FIGURA 4.4 demonstra ótima correlação entre a resistência à deformação 

elástica, representada pelo modulo de elasticidade (E), e a resistência à deformação plástica, 

representada pela dureza (H). Desta forma, a partir de uma equação linear, pode-se estimar a 

dureza do vidro em função do módulo de elasticidade. O fator de correlação observado foi R2 

= 0,9818.       
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H = 0,2501E + 0,1111 
R2 = 0,9818 
Desvio = 0,2645 

FIGURA 4.4: Representação da correlação entre o módulo de elasticidade e a dureza.  

 
Os valores de atenuação encontrados para os vidros de neodímio através dos 

parâmetros A e N, estão representados na TABELA 4.3. Os valores de N para a atenuação de 

ondas transversais foram diferentes para os vidros de neodímio 1,4 e neodímio 2,3 enquanto 

que os valores de N para atenuação de ondas longitudinais não apresentaram mudanças 

significativas. Isto indica que a utilização das ondas de modo transversal é mais sensível para 

o estudo da estrutura dos vidros. 
 
                TABELA 4.3: A e N estimados nos vidros de neodímio para o fator de correlação R2

 
VIDROS 

neodímio  
1 

 neodímio  
4 

neodímio  
2 

neodímio 
 3 

A (dB/cm) 0.001 0.002 0.023 0.022 
 N 1.780 1.750 1.260 1.260 

                      
    Onda Longitudinal 

 R2 0.975 0.997 0.971 0.988 
A (dB/cm) 0.016 0.029 0.090 0.060 

 N 1.420 1.200 1.060 1.180 
 
     Onda Transversal 

 R2 0.994 0.976 0.993 0.996 
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A FIGURA 4.5 representa a atenuação medida no vidro ternário pelo método 

pulso-eco por imersão e a perda aparente obtida conforme equação 2.23. A FIGURA 4.6 

representa a atenuação medida pelo método pulso-eco para o vidro de neodímio 1. As 

FIGURAS 4.5 e 4.6 mostram que entre as freqüências utilizadas, a atenuação de ondas 

longitudinais foi maior para 50 e 70 MHz de freqüência em ambas amostras.  
 

 

Atenuação 
α (dB/cm) 

 Freqüência (MHz)
 

FIGURA 4.5: Atenuação e perda aparente estimadas no vidro ternário com método pulso eco por imersão 
 
 
 Atenuação 

α (dB/cm)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Freqüência (MHz)

FIGURA 4.6: Atenuação estimada no vidro de neodímio 1. 
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A FIGURA 4.7 representa a análise da homogeneidade no vidro ternário, 

observada pelo comportamento anômalo da atenuação com freqüência de 10 MHz. Este 

resultado permitiu observar a existência de uma área não homogênea no vidro ternário com 

aproximadamente 12 mm de extensão. 

 

 

Atenuação 
α (dB/cm) 

 Comprimento (mm) 
 
FIGURA 4.7: Atenuação medida no vidro ternário pelo método de imersão com ondas longitudinais de 
10MHz, revela uma região não homogênea com aproximadamente 12mm. 
 
 
 
4.2 RESULTADOS OBTIDOS PARA AS AMOSTRAS DE AÇO 
FERRÍTICO 
 
4.2.1 Ressonância Ultra-Sônica (EMAR - RUS) 
 

A FIGURA 4.8 representa o espectro típico de ressonância ultra-sônica obtida 

para a mostra HOT-1 com o método RUS, enquanto que as TABELAS 4.4 e 4.5 apresentam 

os valores para os oito modos vibracionais medidos para as amostras HOT-1 e COLD, a partir 

de seus respectivos espectros de ressonância. Cada modo vibracional apresenta cinco picos de 

ressonância, entretanto, alguns modos vibracionais apresentaram picos muito pequenos não 

sendo possível à identificação de seu valor pelo sistema computacional DRS. 
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FIGURA 4.8: Espectroscopia de ressonância ultra-sônica com o método RUS para a amostra HOT-1. 
 
 
 
 
TABELA 4.4: Identificação dos modos vibracionais medidos na amostra HOT-1 pelo 
método RUS 

MODOS VIBRACIONAIS 

Ag BB3g BB2g BB1g Au BB3u BB2u BB1u

- 0.35146833 0.36599463 - 0.18450796 0.43099615 0.25157237 0.22329177 
0.42714669 0.44182401 0.42964111 0.51606649 0.38034547 0.50511006 0.49043841 0.38729326 
0.48744610 0.45814093 0.53785757 0.60178866 0.52201046 0.59382181 0.59730068 0.53045723 
0.59073824 - 0.59297015 - 0.58012378 0.59877824 - 0.55007324 
0.60435874 - - - - - - - 
(-): pico com difícil identificação pelo sistema computacional.    
 
 
 
TABELA 4.5: Identificação dos modos vibracionais medidos na amostra COLD pelo 
método RUS 

MODOS VIBRACIONAIS 

Ag BB3g BB2g BB1g Au BB3u BB2u BB1u

0.37581383 0.38902662 0.39258741 0.33376424 0.21130822 0.37061814 0.33110856 0.28907309 
0.41743377 0.42209777 0.41771630 0.56912104 0.35159445 0.52827486 0.52440981 0.35321618 
0.45374176 0.49916529 0.53460963 0.59689011 0.53607481 0.56412899 0.56550507 - 
0.56271335 0.67548715 0.63368946 0.65874064 - 0.60812638 0.60579804 - 
0.57974865 0.70427089 0.70292157 0.70722017 0.71053957 0.63854098 0.66270330 0.60542241 
(-): pico com difícil identificação pelo sistema computacional.    
 
 

 

 



 50

A TABELA 4.6 apresenta os valores das constantes elásticas C11 e C44 

identificados com alta precisão pelo sistema computacional DRS, a partir dos modos 

vibracionais contidos nas TABELAS 4.4 e 4.5. Os valores calculados para outras 

propriedades elásticas e estruturais em ambas as amostras, também estão representados na 

TABELA 4.6. Os valores para o aço calculados por (KRAUTKRAMER, 1977; CALLISTER, 

2000), estão representados de forma comparativa.  
 
TABELA 4.6: Propriedades das amostras HOT-1 e COLD calculadas a partir de C11 e C44

PROPRIEDADE MEDIDA HOT-1 
 (perto da chama)  

COLD 
 (longe da chama) 

Constante elástica C11 (GPa) 278,799595 273,169539 
Constante elástica C44 (GPa) 81,816247 82,641809 
Densidade ρ (Kg/m3) 7755 7736 

PROPRIEDADE CALCULADA HOT-1 
 (perto da chama) 

COLD 
 (longe da chama) AÇO*

Velocidade Longitudinal VL (m/s) 5995,91 5848,87 5900 
Velocidade Transversal VT (m/s) 3248,09 3268,45 3200 
Constante elástica C12 (GPa) 115,16 107,89 122 
Módulo de elasticidade E (GPa) 211,47 212,08 207 
Módulo de compressibilidade B (GPa) 169,71 162,98 - 
Dureza H (GPa) 11,32 12,00 10,61 
Impedância acústica (106 Kg/m2s) 46,50 46,02 46 
Coeficiente de Poisson ν 0,292 0,283 0,300 
Fator de anisotropia Ao 0,938 0,952 0,938 

       *Fonte: (KRAUTKRAMER, 1977; CALLISTER, 2000)  

 
As constantes elásticas C11 e C44 apresentaram valores diferentes para as duas 

amostras. Para a amostra HOT-1, o valor medido para a constante elástica C11 foi maior, 

enquanto que a constante elástica C44 apresentou maior valor para amostra COLD.  

Os valores calculados do módulo de elasticidade (E), fator de anisotropia (Ao) e 

da constante elástica C12, foram menores para amostra HOT-1. Por outro lado, os valores 

calculados para a impedância acústica (Z) e para o coeficiente de Poisson (ν) foram maiores 

para a amostra COLD.  

Segundo (ORLOWICZ; OPIEKUN, 1995), de uma forma geral, os valores 

medidos das constantes elásticas C11 e C44, e os valores calculados para as velocidades de 

propagação e para as outras propriedades, indicam claramente que ocorreram mudanças na 

estrutura da amostra HOT-1 em relação à amostra COLD. As mudanças ocorridas na estrutura 

da amostra HOT-1, também ocasionaram um aumento na resistência à compressão e uma 

diminuição na dureza ambos sugeridos pelos valores indicados do módulo de 

compressibilidade (B) e dureza (H) respectivamente.  
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As TABELAS 4.7 e 4.8 apresentam os valores referentes a 10 picos de 

freqüência de ressonância, selecionados com o método EMAR solenóide. Uma vez medidas 

as freqüências de ressonância e os coeficientes de atenuação (α), foram calculados o atrito 

interno (Q-1) dos modos vibracionais flexão (Ag) e torção (Bg).  
 
TABELA 4.7: Freqüência de ressonância (fr), coeficiente de atenuação (α) e atrito interno (Q-1) 
para o modo de flexão (Ag) das amostras HOT-1 e COLD 

Freqüência 
de 

Ressonância 
 fr (MHz) 

Freqüência 
de 

Ressonância 
fr (MHz) 

Coeficiente 
de 

Atenuação 
 α (μs-1)  

S 

I 

N 

A 

L

Coeficiente 
de 

Atenuação 
α (μs-1) 

Fricção 
Interna 

Q-1

S 

I 

N 

A 

L

Fricção 
Interna 

Q-1Pico 

HOT-1 COLD HOT-1 - COLD HOT-1 - COLD 
1 0,5383568 0,5629851 3,763 x 10-4 < 5,380 x 10-4 2.225 x 10-4 < 3.042 x 10-4

2 0,5911965 0,5801817 5,950 x 10-4 > 4,660 x 10-4 3.203 x 10-4 > 2.556 x 10-4

3 0,6022949 0,6341156 3,727 x 10-4 < 5,700 x 10-4 1.969 x 10-4 < 2.861 x 10-4

4 0,7039908 0,7033746 3,450 x 10-4 < 7,122 x 10-4 1.560 x 10-4 < 3.223 x 10-4

5 0,8212660 0,7209458 2,720 x 10-4 < 6,940 x 10-4 1.054 x 10-4 < 3.064 x 10-4

6 0,7323770 0,7442571 1,414 x 10-4 < 7,010 x 10-4 6.145 x 10-5 < 2.998 x 10-4

7 0,7900086 0,7985230 1,889 x 10-4 < 8,950 x 10-4 7.611 x 10-5 < 3.567 x 10-4

8 0,8378075 0,8240872 6,196 x 10-4 > 2,723 x 10-4 2.354 x 10-4 > 1.052 x 10-4

9 0,8521043 0,8765325 5,750 x 10-4 < 6,555 x 10-4 2.148 x 10-4 < 2.380 x 10-4

10 0,8968098 0,8980758 4,803 x 10-4 > 4,734 x 10-4 1.705 x 10-4 > 1.678 x 10-4

Atrito interno: Q-1 = α / (fr x π) 
 

 

TABELA 4.8: Freqüência de ressonância (fr), coeficiente de atenuação (α) e atrito interno (Q-1) 
para o modo de torção (Bg) das amostras HOT-1 e COLD 

Freqüência 
de 

Ressonância 
 fr (MHz) 

Freqüência 
de 

Ressonância 
fr (MHz) 

Coeficiente 
de 

Atenuação 
 α (μs-1)  

S 

I 

N 

A 

L

Coeficiente 
de 

Atenuação 
α (μs-1) 

Fricção 
Interna 

Q-1

S 

I 

N 

A 

L

Fricção 
Interna 

Q-1Pico 

HOT-1 COLD HOT-1 - COLD HOT-1 - COLD 
1 0.5166281 0.5979432 5.480 x 10-4 > 2.550 x 10-3 3.376 x 10-4 > 1.357 x 10-3

2 0.6000822 0.6592260 2.485 x 10-3 < 4.394 x 10-3 1.318 x 10-3 < 2.122 x 10-3

3 0.6571655 0.7120934 4.946 x 10-3 > 2.038 x 10-3 2.395 x 10-3 < 9.102 x 10-4

4 0.7079680 0.7851151 1.185 x 10-3 < 1.917 x 10-3 5.328 x 10-4 < 7.772 x 10-4

5 0.8053122 0.8470825 1.522 x 10-3 < 1.700 x 10-3 6.016 x 10-4 < 6.388 x 10-4

6 0.8529562 0.9139935 2.876 x 10-3 > 2.179 x 10-3 1.073 x 10-3 < 7.588 x 10-4

7 0.9127449 0.9498124 1.927 x 10-3 < 2.326 x 10-3 6.720 x 10-4 < 7.795 x 10-4

8 0.9327704 0.9820435 1.344 x 10-3 < 2.600 x 10-3 3.938 x 10-3 < 8.427 x 10-4

9 0.9642903 0.9984657 9.860 x 10-4 > 1.470 x 10-3 3.254 x 10-4 < 4.486 x 10-4

10 0.9979533 1.0014647 1.609 x 10-3 > 1.605 x 10-3 5.132 x 10-4 > 5.101 x 10-4

Atrito interno: Q-1 = α / (fr x π)  
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Analisando os valores do coeficiente de atenuação (α) e do atrito interno (Q-1) 

para o modo de flexão Ag, foi possível observar que para a maioria das freqüências de 

ressonância, estes valores foram maiores para amostra COLD. O mesmo comportamento 

também foi observado para os valores de atrito interno do modo vibracional torção Bg. Estes 

valores também podem ser atribuídos a mudanças estruturais na amostra HOT-1. Segundo 

(OHTANI et al., 2004), o coeficiente de atenuação (α) tende a diminuir o para aços 

submetidos a estado de fluência.    

 

4.2.2 Dureza Estática e Dinâmica  
 

A FIGURA 4.9 mostra o resultado obtido para o ensaio de dureza realizado na 

amostra LOST-2, utilizando um microdurômetro com principio dinâmico. Esta figura 

representa cinco medidas em grãos distintos com dimensões próximas de 20μm da fase 

perlítica da amostra.  

A TABELA 4.9 apresenta os valores médios medidos para dureza dinâmica e 

para dureza estática, realizadas respectivamente na fase perlítica e na fase ferrítica das 

amostras.  
 
 

 

Força 
(mN) 

Profundidade (µm)
 
FIGURA 4.9: Dureza medida com princípio dinâmico em 5 grãos distintos da fase perlitica na 
amostra LOST-2.  
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TABELA 4.9: Medidas de dureza estática e dinâmica nas fases ferrítica e perlítica das amostras  

Amostras Dureza Estática - GPa 
(Fase Ferrítica) 

Desvio 
Padrão 

Dureza Dinâmica - GPa 
(Fase Perlítica)  

Desvio 
Padrão Observação 

HOT-1 13,5 5,68 - - (próximo à chama) 
HOT-2 13,1 8,69 0,155 0,14 (próximo à chama) 
LOST-1 15,0 11,8 0,209 0,28 (não informado) 
LOST-2 15,5 6,87 0,255 0,54 (não informado) 
COLD - - 0,277 0,31 (longe da chama) 

(-) Não medido 
 

Os resultados obtidos na fase perlítica, indicam uma diminuição na dureza das 

amostras em relação à amostra COLD, posicionada longe da chama. Estes resultados 

confirmam a tendência observada anteriormente para os valores de dureza apresentados na 

TABELA 4.6. Embora a TABELA 4.9 não apresente o resultado para fase ferrítica da amostra 

COLD, pode-se observar que as amostras HOT-1 e HOT-2, ambas próximas à chama, 

apresentaram valores de dureza bem próximos. 
                     

4.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  
 

A FIGURA 4.10 apresenta os resultados obtidos com microscopia eletrônica de 

varredura utilizando elétrons secundários e elétrons retroespalhados com escala de 20μm. As 

imagens (a) e (b) obtidas respectivamente com elétrons secundários (ES) e com elétrons 

retroespalhados (ER), pertencem à amostra HOT-2, onde a imagem (b) com elétrons (ER) 

mostrou com maior nitidez a formação de carbonetos.     

As imagens (c) e (d) obtidas com elétrons (ER), pertencem respectivamente às 

amostras LOST-2 e HOT-1. A imagem (d) obtida para a amostra HOT-1, mostra claramente a 

formação de pontos pretos que indicam uma grande concentração de carbonetos. A pesar da 

posição das amostras LOST-1 e LOST-2 não ter sido indicada, uma comparação realizada 

entre as imagens (c), (d) e (f), feitas com elétrons (ER), indica que as amostras LOST-1 e 

LOST-2 estariam posicionadas próximo à chama, tendo em vista a grande concentração de 

carbonetos. A imagem (e) feita com elétrons (ER) pertence à amostra COLD. Esta imagem 

sugere uma baixa concentração de carbonetos e apresenta regiões escuras, próximas aos 

contornos de grãos, formadas por finas lamelas justapostas que segundo (REED-HILL, 1970), 

indicam ser uma fase perlítica. Os pontos pretos de contornos brancos são marcas deixadas 

pelas indentações durante o ensaio de dureza. Não foi constatada a formação de lamelas 

justapostas em nenhuma outra imagem, indicando que o carbono da fase perlítica existente na 

amostra COLD, segregou dando origem a formação de carbonetos (REED-HILL, 1970; 

SOUZA, 1982). 
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 b

                                                                              (Próximo à chama) 

                  
                                   (Posição não informada)                  (Próximo à chama) 

                   
                 (Longe da chama)            (Próximo à chama) 
 
FIGURA 4.10: (a) e (b) são imagens obtidas com elétrons (ES) e com elétrons (ER) respectivamente para 
amostra HOT-2, (c) imagem obtida com elétrons (ER) para a amostra LOST-2, (d) imagem obtida com 
elétrons (ER) para a amostra HOT-1, (e) imagem obtida com elétrons (ER) para a amostra COLD, (f) 
imagem obtida com elétrons (ER) para a amostra LOST-1. 
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4.2.4 Análise química por fluorescência de raios-X (EDX)  
 
A FIGURA 4.11 mostra o resultado obtido por análise química utilizando 

fluorescência de raios-X. Os picos apresentados nesta figura representam à concentração dos 

elementos químicos contidos na amostra HOT-2. Os maiores picos estão associados à 

concentração de ferro. Esta análise foi realizada nas cinco amostras de aço ferrítco onde os 

resultados referentes à composição química das amostras estão representados na TABELA 

4.10.  

 

 

Fe EDX-HOT-2

Fe 

              
FIGURA 4.11: Análise típica da técnica de fluorescência de raios-X com energia dispersiva EDX, 
indicando o percentual de elementos constituintes na amostra HOT-2. 
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TABELA 4.10: Composição química das amostras obtidas com florescência de raios-X 
Elemento 
Químico 

HOT-1 
(% peso) 

HOT-2 
(% peso) 

COLD 
(% peso) 

LOST-1 
(% peso) 

LOST-2 
(% peso) 

Si 0,982 0,951 1,026 0,985 0,972 
Cr 1,139 1,110 1,118 1,124 1,108 
Mn 0,595 0,563 0,540 0,587 0,619 
Fe 95,886 96,328 96,327 96,210 96,226 
Ni 0,242 0,260 0,232 0,307 0,236 
Cu 0,552 0,196 0,198 0,213 0,278 
Mo 0,604 0,592 0,559 0,574 0,561 

Total 100 100 100 100 100 
Observação Próximo à chama Próximo à chama Longe da chama Não informado Não informado

 
 

Conforme os dados apresentados na TABELA 4.10, a amostra HOT-1 

apresentou maior concentração de cromo (Cr) e molibdênio (Mo) em relação à amostra 

COLD. Ademais, os resultados também mostram que houve uma redução acentuada na 

concentração do elemento cobre (Cu). Com exceção do elemento cobre os resultados de uma 

forma geral não apresentaram grandes mudanças referentes à composição química 

quantitativa das amostras.      

A técnica de fluorescência de raios-X também possibilitou realizar um 

mapeamento dos elementos químicos silício (Si), cromo (Cr), manganês (Mn), ferro (Fe), 

níquel (Ni), cobre (Cu), carbono (C) e molibdênio (Mo), contidos nas amostras. O 

mapeamento realizado na superfície das amostras revelou o comportamento dos elementos 

químicos em função da proximidade da chama.       

A FIGURA 4.12 representa a imagem do mapeamento realizado na superfície 

da amostra HOT-1. Esta imagem mostra que o silício e o níquel estão bem distribuídos sob a 

superfície da amostra, enquanto que o cobre e o carbono apresentam alguns pontos 

segregados. Os elementos molibdênio, ferro, cromo e manganês, apresentaram uma maior 

segregação. O primeiro quadro representa a imagem obtida com microscopia eletrônica de 

varredura para a amostra HOT-1 e está presente na FIGURA 4.12 de forma comparativa.  

A FIGURA 4.13 representa a imagem do mapeamento realizado na superfície 

da amostra HOT-2. Esta imagem apresentou um comportamento semelhante ao mapeamento 

realizado na amostra HOT-1. O silício e o níquel estão bem distribuídos enquanto que, o 

cobre e o carbono apresentam poucos pontos segregados sendo que, o carbono apresentou 

maior segregação que à amostra HOT-1. Os elementos molibdênio, ferro, cromo e manganês, 

também apresentaram maior segregação que os demais elementos desta amostra. 
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FIGURA 4.12: Mapeamento dos elementos químicos realizado na superfície da amostra HOT-1 (próxima à 
chama), indicando maior segregação para os elementos ferro, manganês, cromo e molibdênio.     
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FIGURA 4.13: Mapeamento dos elementos químicos realizado na superfície da amostra HOT-2 (próxima à 
chama), indicando maior segregação para os elementos ferro, manganês, cromo e molibdênio.     
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A FIGURA 4.14 representa a imagem do mapeamento realizado na superfície 

da amostra COLD. Este mapeamento revelou que os elementos químicos constituintes da 

amostra COLD apresentaram baixíssima segregação com o ferro apresentando apenas quatro 

pontos bem distintos.     
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FIGURA 4.14: Mapeamento dos elementos químicos realizado na superfície da amostra COLD (Longe da 
chama), não apresentando segregação para os elementos químicos constituintes.     
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Comparando o mapeamento realizado nas amostras HOT-1 e HOT-2 com suas 

respectivas microscopias, verificamos que estes resultados confirmam a formação de 

carbonetos e ainda indicam a formação de precipitados, principalmente de cromo e 

molibdênio que são elementos de liga. O mapeamento realizado na amostra COLD indica 

uma baixa segregação dos elementos químicos constituintes, confirmando assim a baixa 

formação de carbonetos e precipitados, observados anteriormente pela microscopia desta 

amostra.   

O mapeamento realizado nas amostras LOST-1, representado pela FIGURA 

4.15, apresentou-se semelhante ao mapeamento realizado nas amostras HOT-1 e HOT-2. Isto 

indica que a amostra LOST-1 estava posicionada próximo à chama, tendo em vista a grande 

formação de carbonetos e precipitados. 

 

MEV C Si 

Cr Mn Fe 

Ni Cu Mo 

FIGURA 4.15: Mapeamento dos elementos químicos realizado na superfície da amostra LOST-1 (Posição em 
relação à chama não informada), indicando maior segregação para os elementos ferro, manganês, cromo e 
molibdênio.    
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5. CONCLUSÃO 
 

 

A partir da análise das correlações entre as propriedades elásticas dos 

vidros, verificou-se que a dureza apresentou uma ótima correlação com o módulo de 

elasticidade, sendo o fator R2 = 0,9818. Do ponto de vista prático, o método pulso-eco 

permitiria estimar de forma não destrutiva a dureza de vidros durante um processo de 

fabricação. 

Verificou-se também que, mesmo sendo desconhecida a composição 

química de um vidro, a aplicação do método pulso-eco possibilita a determinação das 

propriedades elásticas e de parâmetros relacionados à sua estrutura. Ademais, a 

caracterização de uma falha existente no vidro ternário, confirma a potencialidade do 

método pulso-eco como ferramenta de inspeção. 

O mérito da aplicação do método pulso-eco ultra-sônico na 

caracterização de vidros especiais, está na praticidade e rapidez dos resultados em 

relação a técnicas de caracterização destrutivas, que demandam tempo na preparação de 

amostras e nos procedimentos de ensaio. 

Com respeito às amostras de aço ferrítico, a análise química realizada na 

amostra COLD revelou uma baixa concentração de carbonetos e precipitados, enquanto 

que as amostras HOT-1 e HOT-2 apresentaram alta concentração de carbonetos e 

precipitados, principalmente de cromo e molibdênio que são elementos de liga.  As 

microscopias realizadas nestas amostras confirmam os resultados obtidos pela análise 

química. 

Os valores de dureza dinâmica obtidos na fase perlítica das amostras, 

apresentaram uma diminuição em relação à amostra COLD. Estes resultados também 

confirmam a formação de precipitados para as amostras HOT-1 e HOT-2, as quais 

estavam posicionadas próximo à chama.  Os valores de dureza calculados a partir das 

correlações existentes para materiais isotrópicos também confirmaram esta tendência. 

As mudanças microestruturais ocorridas nas amostras HOT-1 e COLD 

foram constatadas pelos valores medidos das constantes elásticas C11, C44, pelos valores 

calculados das outras propriedades elásticas, e pelos valores do coeficiente de atenuação 

e atrito interno. Tais mudanças puderam ser confirmadas pela análise química com 

fluorescência de raios-X por microscopias e por medidas de dureza realizadas entre as 

duas amostras.   
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É importante ressaltar que a análise química por fluorescência de raios-

X, MEV e medidas de microdureza, são análises essencialmente superficiais, enquanto 

que análise de ultra-som é uma avaliação do “bulk”, ou seja, do volume do material sob 

estudo, fornecendo assim informações mais detalhadas que é de vital importância para 

avaliação da integridade de uma estrutura.                     
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TRABALHOS FUTUROS 
 
 
 

 

 

 Medir a dureza de vidros utilizando um microdurômetro e 

correlacionar com valores de dureza calculados a partir de 

medidas ultra-sônicas e densidade; 

 

 Determinação das velocidades de propagação de ondas ultra-

sônicas longitudinais e transversais pelo método pulso-eco em 

aços ferríticos e comparar com as velocidades calculados a partir 

de constantes elásticas e densidades; 

 

 Determinação das fases cristalina dos precitados por método 

EBSD (electron Back Scattering Diffraction); 

 

 

 Realizar estudos com as amostras de aço ferrítico utilizando o 

sistema EMAR na UFPE, tão logo o equipamento chegue ao 

DEMEC/CTG/UFPE. 

 

 
 



 64

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ACHENBACH, J. D. Quantitative nondestructive evaluation. International Solids and 
Structures, v. 37, p. 13-27, 2000.  

AFIFI, H.; MARZOUK, S.; Ultrasonic velocity and elastic moduli of heavy metal tellurite 
glasses, Materials Chemistry and Physics, v. 80, p. 517-523, 2003.  

ANDREUCCI, R.; Curso de Proteção Radiológica: aspectos industriais. São Paulo: 
ABENDE, 3. ed., p. 1-91, 2001. 

ANDREUCCI, R.; Ensaio por Ultra-Som: aspectos básicos, São Paulo: ABENDE, 3. 
ed., 2002. 

BERGMAN, D. J.; KANTOR, Y., Critical Properties of an Elastic Fractal, Physical 
Review Letters, v. 53, n. 6, p. 511-514, 1984.  

BOUBA, A. B; BENCHAALA, A.; ALEM, K. Ultrasonic characterization of materials 
hardness, Ultrasonics, v. 38, p. 224-227, 2000.  

BOUBA, A. B.; LEBAILI, S.; BENCHAALA, A., Grain size influence on ultrasonic 
velocities and attenuation, NDT & E International, v. 36, p. 1-5, 2003.  

BOWRON, D. T. X-ray diffraction studies of rare-earth metaphosphate glasses, J. Phys,   
v .8, p. 3337-3346, 1996.  

CALLISTER W. D., Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução. Rio de 
Janeiro: Editora LCT - Livros Técnicos e Científicos S.A., 5.ed., p. 79-99, 265-286, 327-
353, 2000. 

CHANG, K. H.; LEE, T. H.; HWA, L. G. Structure and Elastic Properties of Iron 
Phosphate Glasses, Chinese Journal of Physics, v. 41, n. 4; p. 414-421, 2003. 

CHANG, L. S.; CHUANG, T. H., Ultrasonic Testing of Artificial Defects in Alumina 
Ceramic., Ceramics International, v. 23, p. 367-373, 1977.  

CULLITY, B. D., Elements of X-Ray Diffraction. New York: Addison-Wesley 
Publishing Company, 1. ed., p. 111-115, 1956. 

CUTNELL, J. D.; JOHNSON, K. W., Physics., New York: John Wiley e Sons, 1. ed., p. 
424, 426, 1989. 

DAMASCENO, S. S. Emissão Acústica Nível 1. São Paulo: ABENDE, p. 1-173. 1995. 
 
FORSYTH, D. S., Pratical Ultrasonic Techniques for Assessment of Heat-Damage in 7050 
Aluminum Alloy, NDTnet, v. 2, n. 11, 1997.  
 
FRENCH, A. P. Vibrations and Waves. New York: W.W. Norton & Company, p. 209-
212, 1971.  

 



 65

GOBBI, M. A. et al., Caracterização ultra-sônica de materiais ferroelétricos com estrutura 
perovskita e tungstênio-bronze, Cerâmica, v. 48, n. 305, p.1-10, 2002.  

GONÇALEZ, J. C.; VALLE, A. T.; COSTA, A. F., Estimativas das constantes elásticas da 
madeira por meio de ondas ultra-sonoras., CERNE, v. 7, n. 2, p. 81-92, 2001. 
GRAHAM, K. A brief Introduction to Ultrasonics. Ultrasonics, p. 1-7, 1999.  
 

HIGGINS, R. A. Propriedades e estruturas dos materiais em engenharia. São Paulo: 
Difel, 2. ed., p. 298-303, 1982. 

HIRAO, M.; OGI, H.; Electromagnetic acoustic resonance and materials characterization, 
Ultrasonics, v. 35, p. 413-421, 1997.  

HIRAO, M.; OGI, H.; EMATS for Science and Industry: Noncontacting ultrasonic 
measurements. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1. ed., p. 1-10, 38-67, 83-100, 134-
167, 2003. 

HIRAO, M.; OGI, H.; SATO, K., Interface Delamination of Layered Media: Acoustic 
Spectroscopy and Modal Analysis, Transactions on Ultrasonic, Ferroelectric, and 
Frequency control, v. 51, n. 4, p. 439-443, 2004.  

HWA, L. G.; LEE, T. H.; SZU, S. P. Elastic properties of lanthanum aluminosilicate 
glasses. Materials Research Bulletin, v. 39, p. 33-40, 2004.  

HWA, L. G.; HSIEH, K. J.; Liu, L. C., Elastic moduli of low-silica calcium alumino-
silicate glasses, Materials Chemistry and Physics, v. 78, p. 105-110, 2002.  

LEVINE, I. N., Physical Chemistry., New York: McGraw-Hill, 3. ed., p. 98, 583, 870, 
1998. 

KITTEL, C. Introduction to Solid State Physics. New York: John Wiley & Sons, 6. ed., 
p. 110-117, 1986. 

KRAUTKRAMER, J; KRAUTKRAMER, H. Ultrasonic Testing of Materials, New York: 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg., 2.ed., 1977. 

MAYNARD, J. Resonant ultrasonic spectroscopy, Physics Today, v.31, 1996.   

MEYERS, M. A.; CHAWLA, K., Princípios da metalurgia mecânica. São Paulo: Edgard 
Blücher LTDA, p. 43-57, 1982. 

MIGLIORI, A.; SARRAO, J. R., Resonant ultrasound spectroscopy, Wiley & Sons, 
1997.  

OGI, H.; SUZUKI, N.; HIRAO, M., Noncontact Ultrasonic Spectroscopy on Deforming 
Polycrystalline Copper: Dislocation Damping and Acoustoelasticity, Metallurgical and 
Materials Transactions, v. 29A, p. 2987-2992, 1998.  

OGI, H.; HAMAGUCHI, T.; HIRAO, M.,  Ultrasonic Attenuation Peak in Steel and 
Aluminum Alloy during Rotating Bending Fatigue, Metallurgical and Materials 
Transactions, v. 31A, p. 1121-1125, 2000.  

 



 66

OGI, H., et al. Elastic, Anelastic, and Piezoelectric Coefficients of Langasite: Resonance 
Ultrasound Spectroscopy with Laser-Doppler Interferometry, Transactions on Ultrasonic, 
Ferroelectric, and Frequency control, v. 50, n. 5, p. 553-560, 2003.  

OHTANI, T.; OGI, H.; MINAMI, Y.; HIRAO, M. Ultrasonic attenuation monitoring of 
fatigue damage in low carbon steels with electromagnetic acoustic resonance (EMAR), 
Journal of Alloys and Compounds, v. 310, p. 440-444. 2000.  
OHTANI, T.; OGI, H.; HIRAO, M.; Change of Ultrasonic Attenuation and Microstructure 
Evolution during Creep of a Stainless Steel., 16Th WORLD CONFERENCE NON 
DESTRUCTIVE TESTING – WCNDT,  p. 1-5, 2004. 
ORLOWICZ, W.; OPIEKUN, Z. Ultrasonic detection of microstructure changes in cast 
iron. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, v. 22, p. 9-16, 1995.  

PSAROBAS, I. E.; MODINOS, A. Acoustic properties of colloidal crystals, Physical 
Review B, v. 65, n. 064307, p. 1-6, 2002.  

RADOVIC, M.; LARA, C. E.; RIESTER, L.; Comparison of different experimental 
techniques for determination of elastic properties of solids. Materials Science and 
Engineering, A.368, p.56-70, 2004.     

RAMALHO, F. J.; NICOLAU, G.F.; TOLEDO, A. S. Os Fundamentos da Física: 
Termologia, Óptica, Geométrica e Ondas. São Paulo: Editora Moderna, 5. ed. v. 2. p. 
329, 330, 341, 342, 372, 376; 1993. 

REED-HILL, R. E.; Phisical Metallurgy Principles. New York: Van Nortrand Reinhold 
Co, 1970.      

REJENDRAN, V.; Ultrasonic characterization of ferroelectric BaTiO3 doped lead bismuth 
oxide semiconducting glasses, Journal of Non-Crystalline Solids, v. 296, p. 39-49, 2001. 

REJENDRAN, V.; Anomalies in ultrasonic velocity and attenuation in Nd0.67Sr0.33MnO3 
perovskite, Physica B, v. 336, p. 261-266, 2003.  

SADDEEK, Y. B. Structural analysis of alkali borate glasses, Physical B, v. 344, p. 163-
175, 2004.  

SADDEEK, Y. B. Ultrasonic study and physical properties of some borate glasses, 
Materials Chemistry and Physics, v. 83, p. 222-228, 2004.  

SENIN, H. B.; SIDEK, H. A. A.; SAUNDERS, G. A., Acoustic Vibrational Properties and 
Fractal Bond Connectivity of Praseodymium Doped Glasses, Australia Journal of 
Physics, v. 53, p. 805-820, 2000.  

SEOK, C. S.; KOO, J. M., Evaluation of material degradation of 1Cr-1Mo-0.25V steel by 
non-destructive method, Materials Science Engineering A, v. 397, p. 141-147, 2005.  

SERWAY, R. A., Física 2: movimento ondulatório e termodinâmica. Rio de Janeiro: 
LCT-Livros Técnicos e Científicos S.A. 3. ed, p. 22-24, 1996. 

SHINOHARA, A. H., IWASAKI, H., FARIAS, C. R. L., BARBOSA, L. C., SUZUKI, C. 
K., Ultrasonic Characterizations of Glasses. III SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO 
SOBRE FABRICAÇÃO DE VIDRO, N. 4705, p. 67-88, 1985. 



 67

SIDEK, A. A., Formation and Elastic Behavior of Lead-Magnesium Chlorophosphate 
Glasses, Turk J Phys, v. 28, p. 65-71, 2004.  

SIDKEY, M. A., Ultrasonic studies of (TeO2)1-x – (V2O5)x glasses, Journal of Non-
Crystalline Solids, v. 215, p. 75-82, 1997.  

SIDKEY, M. A.; GAAFAR, M. S., Ultrasonic studies on network structure of ternary 
TeO2-WO3-K2O glass system, Physica B, v. 348, p. 46-55, 2004.  

SIDKEY, M. A; EL-MONEIM, A. A.; EL-LATIF, L. A., Ultrasonic studies on ternary 
TeO2-V2O5-Sm2O3 glasses, Materials Chemistry and Physics, v. 61, p. 103-109, 1999.  

SOUZA, S. A., Ensaios Mecânicos de Materiais Metálicos. São Paulo: Edgard Blücher 
LTDA, 5. ed., p. 195-219, 1982. 

TIPLER, P. A., Física para cientistas e engenheiros: Gravitação, Ondas e 
Termodinâmica, Rio de Janeiro: LCT-Livros Técnicos e Científicos S.A., 3. ed., v. 2, p. 
136, 137, 144, 158, 159, 1995. 

TORRES, F., Elastic and mechanical properties of transparent nanocrystallized KNbGeO5 
glass, Journal of Applied Physics, v. 94, n. 8, 2003.  

TORRES, F., Evaluation of elastic/mechanical properties of some glasses and 
nanocrystallized glass by cube resonance and nanoindentation methods, Materials 
Research Bulletin, v. 39, p. 1431-1443, 2004.  

UHLMANN, D. R.; KREIDL, N. J. Elasticity and Strength in Glasses., Glass: science and 
technology. New York: AP-Academic Press, v. 5, p.1-17, 1980. 

VIJOY, P. S.; JURGAN, J.; KHADAR, M. A. Ultrasonic study of (1-x-y)(B2O3)-x(Li2O)-
y(MCl2), (M=Cd,Zn) glasses, Materials Research Bulletin, v. 36, p. 867-877, 2001. 

VISWANATHAN, R., Damage mechanisms and life assessment of high temperature 
components, International Journal of Fatigue, v. 15, p. 34-42, 1989.  

VLADIMIROV, V. D. Interpolation Method for Debye Temperature NDT Determination., 
EUROPEAN CONFERENCE ON NON-DESTRUCTIVE TESTING, v. 3, n. 11, p. 1-
3, 1998. 

WADE, G. Human uses of ultrasound: ancient and modern. Ultrasonics, v. 38, p. 1-5, 
2000. 

YOUSSEF, M. H.; GOBRAN, N. K., Modified treatment of ultrasonic pulse-echo 
immersion technique, Ultrasonics, v. 39, p. 473-477, 2002.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 



 69

ANEXO 1 
 
 
1. Cálculo das velocidades das ondas sônicas em diferentes meios 

 

Exemplo 1.1 – Para uma barra de alumínio que é atingida, numa 

extremidade, por um golpe de martelo, qual será a velocidade do som na barra, sabendo 

que possui módulo de Young E = 7x1010 N/m2 e densidade ρ = 2,7x103 kg/m3? (Tipler, 

1995). 
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Exemplo 1.2 – Qual a velocidade do som no ar para temperaturas de 0o e 

20oC respectivamente, admitindo que a massa molecular do ar é 29x10-3 kg/mol e a 

constante para o ar é γ(ar) = 1,4 ? (Tipler, 1995). 

 
Para 0o C: 

Ta = Tc + 273 = 0 + 273 = Ta = 273 K 
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Para 20o C: 

Ta = Tc + 273 = 20 + 273 = 293 = Ta = 293 K 
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ANEXO 2 
 
 
2. Transdutores Piezelétricos 
 

 

Os transdutores mais utilizados para inspeção e caracterização de materiais são 

os do tipo reto ou normal, os angulares e os do tipo duplo cristal (KRAUTKRAMER, 

1977; ANDREUCCI, 2002). O transdutor do tipo reto ou normal, assim conhecido por 

gerar ondas longitudinais em direção normal à superfície de acoplamento, é bastante 

utilizado nos ensaios de materiais com superfícies paralelas ou quando a intenção é 

encontrar possíveis descontinuidades na direção perpendicular à superfície do material 

inspecionado (KRAUTKRAMER, 1977; ANDREUCCI, 2002). Esse tipo de transdutor 

possui um único cristal que atua como emissor e receptor de ondas, podendo ainda 

receber uma blindagem especial para ensaios submersos (KRAUTKRAMER, 1977; 

ANDREUCCI, 2002). A face de contato do transdutor normalmente é protegida por 

uma camada fixa de epóxi com óxido de alumínio ou por camadas finas de borracha que 

protegem contra desgastes mecânicos como mostra a Figura 2.1 (KRAUTKRAMER, 

1977; ANDREUCCI, 2002). 

 
 
 

 

Carcaça
Conector 

Cristal 

Resina protetora 

 
   Figura 2.1: Esquema representativo do transdutor tipo Normal 

   (ANDREUCCI, 2002). 
 

 

 

Os transdutores angulares, Figura 2.2, diferem dos transdutores normais por 

emitir e receber ondas ultra-sônicas obliquamente à sua superfície; entretanto, um 

transdutor normal pode vir a ser fixado em uma base que produza ângulos de inclinação 
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que variam entre 35 o e 80o graus (KRAUTKRAMER, 1977; ANDREUCCI, 2002). 

Esses transdutores trabalham com ondas transversais no interior do material obedecendo 

à lei da Snell-Descartes, também conhecida como Lei da Refração (KRAUTKRAMER, 

1977; RAMALHO et al., 1993).  

 
 
 

 

Conector 

Sapata de acrílico 

Cristal

Carcaça 

 
   Figura 2.2: Esquema representativo do transdutor angular 

                            (ANDREUCCI, 2002). 
 
 

A Lei da Refração é aplicada com o objetivo de ajustar o ângulo de 

inspeção para materiais diferentes do aço, pois os transdutores angulares mais utilizados 

possuem ângulos pré-determinados para inspeções em peças de aço; por exemplo, o 

ângulo de 60o graus para inspeção no aço não será o mesmo para inspecionar o alumínio 

como mostra a Tabela 1 (KRAUTKRAMER, 1977). A mudança do ângulo de inspeção 

está diretamente relacionada à mudança de velocidade de propagação para os diferentes 

meios (RAMALHO et al., 1993). Quando uma onda sônica passa de um meio para 

outro, sua freqüência não se altera, pois a freqüência de ondas depende apenas da fonte 

emissora e não do meio, entretanto, a velocidade de propagação e o comprimento de 

onda se modificam devido à massa específica e ao módulo de elasticidade do meio 

(RAMALHO et al., 1993; KRAUTKRAMER, 1977).  

 
 
        Tabela 1: Ângulos para inspeção com transdutores angulares 

Meio de propagação Ângulo para inspeção com transdutor angular 

Aço 35o 45o 60o 70o 80o

Alumínio 33o 42,4o 55,5o 63,4o 69,6o

Cobre 23,6o 29,7o 37,3o 41o 43,4o

Ferro cinza 23o 28o 35o 39o 41o

Fonte: (KRAUTKRAMER, 1977) 
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Na Figura 2.3 as direções das ondas refletidas e refratadas podem ser 

determinadas pela Lei da Refração expressa pela equação 2.1, onde os ângulos θ2 e θ3 

dependem do ângulo de incidência θ1 e da velocidade da onda sônica nos meios M1 e M2 

(KRAUTKRAMER, 1977; RAMALHO et al., 1993). O ângulo θ1 é o ângulo formado 

entre a onda sônica incidente e a componente normal do meio 1, θ2 é o ângulo formado 

pela refração da onda sônica incidente com a componente normal do meio 2, e θ3 é o 

ângulo formado pela reflexão da onda sônica do meio 1 (KRAUTKRAMER, 1977). 

 
 
 
 
 
 
                   
                                                                          1

1

2
2

2

1

2

1 θθ
θ
θ Sen

M
MSen

M
M

Sen
Sen

=⇒=              

(2.1) 

θ1

θ2

θ3

M1

M2

 
 
 

Figura 2.3: Esquema representativo da refração de ondas 
(KRAUTKRAMER;  1977). 

 
 

Os transdutores duplo cristal são compostos por dois cristais montados 

sobre blocos de plástico especial que funcionam separadamente como emissor e 

receptor de ondas ultra-sônicas [KRAUTKRAMER, 1977; ANDREUCCI, 2002]. Esses 

transdutores possuem contatos e conectores separados para cada cristal, trabalhando 

como se fossem dois transdutores distintos, Figura 2.4. Menos sensíveis que os 

transdutores normais, são bastante utilizados em medições de espessuras e em peças 

com paredes finas, ou ainda, em casos em que a inspeção consista na detecção de 

descontinuidades logo abaixo da superfície (KRAUTKRAMER, 1977; ANDREUCCI, 

2002).  
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Conectores 
Carcaça 

Bloco plástico 

 Cristal emissor 
 e receptor  Isolante acústico 

 
Figura 2.4: Esquema representativo do transdutor duplo cristal 
(ANDREUCCI; 2002). 

 
 

Quando um transdutor é acoplado sobre um material a ser inspecionado, 

surgem camadas de ar entre o transdutor e a superfície do material (KRAUTKRAMER, 

1977; ANDREUCCI, 2002). Essas camadas de ar impedem que as vibrações produzidas 

pelo transdutor se propaguem para o material. Por essa razão, comumente são utilizados 

fluidos acoplantes que permitem a passagem das vibrações para o material reduzindo a 

impedância acústica (KRAUTKRAMER, 1977). Os acoplantes são normalmente 

escolhidos em função do tipo do material, do acabamento superficial, da rugosidade da 

superfície, da forma do material, da posição da peça para o ensaio, da área de varredura 

e pela impedância acústica, entre outros (ANDREUCCI, 2002; KRAUTKRAMER, 

1977). 

A Tabela 2 representa alguns acoplantes comumente utilizados nos 

ensaios e suas respectivas densidades. 

 
Tabela 2: Acoplantes usuais 
Acoplante Densidade (Kg/m3)

Água (a 200C)    1000 
Óleo (SAE30)  870 
Óleo diesel  800 
Gliserina 1260 
Fonte: (KRAUTKRAMER, 1977)   
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Entende-se por impedância acústica, a quantidade de energia acústica que 

é transmitida para o material, sendo expressa pelo produto entre a velocidade de 

propagação V da onda acústica e a densidade ρ do material, como mostra a equação 2.2 

(KRAUTKRAMER, 1977). A Tabela 3 apresenta valores de densidade, velocidade de 

propagação e impedância acústica para diversos tipos de materiais. 

 
Z = VL x ρ                                                          (2.2) 

 
        
     Tabela 3: Densidades, velocidades e impedância acústica de alguns materiais 

Velocidade (m/s) Material Densidade 
(Kg/cm3) Longitudinal VL Transversal VT

Impedância 
 (10-6kg/m2.s)  

Alumínio 2700 6320 3130 17 
Cobre 8900 4700 2260 42 
Ouro 19300 3240 1200 63 
Níquel 8800 5630 2960 50 
Prata 10500 3600 1590 38 
Sílica 2600 5570 3520 14.5 
Teflon 2200 1350 550 3 
Poliestireno 1060 2350 1150 2.5 
Água (a 200C) 1000 1483 - 1.5 
Óleo (SAE30) 870 1740 - 1.5 
Óleo diesel 800 1250 - 1.0 
Glicerina 1260 1920 - 2.5 
  Fonte: (KRAUTKRAMER, 1977)   

 
 
2.1 Formas de inspeção 
 

 

As três formas básicas de realizar inspeções nos materiais são conhecidas 

por A-Scan, B-Scan e C-Scan (KRAUTKRAMER, 1977). A inspeção que utiliza o 

método A-Scan se dá quando o transdutor é posicionado sobre o material e apenas a 

área na qual o transdutor está posicionado é investigada (KRAUTKRAMER, 1977). A 

Figura 2.5 representa o método A-Scan e os ecos na tela do aparelho de ultra-som 

representam a reflexão do som nas interfaces desse material. 
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    Figura 2.5: Desenho esquemático do método A-Scan 
 

 
 

O método A-Scan permite a avaliação dos sinais na tela do aparelho de 

ultra-som através de um gráfico amplitude versus tempo, no qual a linha horizontal em 

um osciloscópio representa o tempo decorrido; e as deflexões verticais, a amplitude dos 

ecos (KRAUTKRAMER, 1977). A localização da descontinuidade é determinada pela 

leitura de uma escala graduada no osciloscópio do aparelho de ultra-som. O A-scan não 

é limitado à detecção e caracterização de descontinuidades, ele pode ser utilizado 

também para medição de espessuras, velocidade sônica, atenuação e geometria do feixe 

sônico, entre outros (KRAUTKRAMER, 1977). 

Muito utilizado na indústria em controles de corrosão, o método B-Scan, 

representado pela Figura 2.6, consiste em inspecionar um material, varrendo 

linearmente uma determinada área da superfície e o aparelho de ultra-som reproduz na 

tela a seção transversal inspecionada (KRAUTKRAMER, 1977). O método B-Scan 

possibilita a determinação da extensão, profundidade e morfologia de danos do tipo 

perda de espessura causada por fluidos em instalações químicas, petroquímicas e 

siderúrgicas, entre outras (ANDREUCCI, 2002; KRAUTKRAMER, 1977). Entre as 

principais vantagens no uso do método B-Scan destacam-se: a possibilidade de detecção 

de falhas na superfície oposta à superfície de acoplamento, pode ser realizado em 

superfícies planas ou curvas, e é possível ser aplicado em superfícies com temperatura 

de até 150ºC (ANDREUCCI, 2002; KRAUTKRAMER, 1977). 
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Figura 2.6: Desenho esquemático do método B-Scan 
 

 
O método C-Scan permite a varredura total da superfície dos materiais. 

Sistemas informatizados reproduzem na tela do aparelho de ultra-som toda área 

inspecionada (ANDREUCCI, 2002; KRAUTKRAMER, 1977). Assim como o método 

B-Scan, o método C-Scan não é convencional e somente com aparelhos dotados de 

funções especiais são capazes de mostrar essa forma de apresentação, Figura 2.7 

(ANDREUCCI, 2002; KRAUTKRAMER, 1977). 

 
 

 
 

Figura 2.7: Desenho esquemático do método C-Scan 
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