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(Arthur C. Clarke)

A elaboração de um livro sobre emissão acústica (EA) foi inicialmente 
motivada pela demanda de um material básico sobre o método, que pu-
desse servir como um guia ou como um manual de instruções para quem 
desejasse aprender e aplicar a técnica. A indisponibilidade para aquisição 
no mercado de um “passo-a-passo” sobre a aplicação do ensaio não destru-
tivo (END) de EA demandava urgentemente a compilação de um livro que 
pudesse suprir essa necessidade. Concomitantemente a essa demanda, em 
2015, deu-se o início de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, em 
parceria entre os Institutos Lactec e a Usina Elétrica a Gás de Araucária 
(UEGA), com a tarefa de construir um sistema nacional completo de EA, 
hardware e software, para monitoramento da integridade estrutural das cal-
deiras geradoras de vapor da usina. Adicionalmente, o projeto do Programa 
de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) contemplava a elaboração de um 
livro introdutório sobre a EA. Apresentava-se então a oportunidade de unir 
o útil ao agradável, dando abertura à possibilidade de compilar este livro.

Assim, esta obra  foi escrita visando atender ao público em geral que
pretenda se preparar para obter os certificados de qualificação e certifica-
ção nível 1 e 2 na técnica de EA, que deseje aplicar a técnica para moni-
toramento e inspeção da integridade estrutural de seus equipamentos ou 
que tenha interesse no tópico e queira simplesmente aprender sobre a EA 
de um modo geral. 

Assume-se que o leitor não tenha conhecimento prévio sobre a técnica, 
no entanto, é importante que o mesmo possua conhecimentos básicos de 
matemática, como aritmética, álgebra elementar, funções trigonométricas, 
funções transcendentes, notação científica e interpretação de gráficos, para 
melhor aproveitamento e absorção do conteúdo. Candidatos para obtenção 
da certificação nível 1 não  precisam dedicar muito tempo ao estudo do 
Capítulo 8. Já os candidatos a nível 2 devem se familiarizar com as técni-
cas de análise de dados e laudos, pois estão inclusas nas provas teórica e 
prática de certificação.
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 1. Introdução
A emissão acústica (EA) é uma técnica de ensaio não destrutivo (END) 

que detecta diversas anomalias, como: trincas, vazamentos, processos 
corrosivos, descargas parciais, entre outros. Para tal, sensores são insta-
lados na estrutura, captando informações das ondas mecânicas elásticas 
geradas quando uma irregularidade surge ou se propaga no material. As 
informações são então processadas por um software de EA, gerando indi-
cadores sobre o tipo de anomalia e a sua localização, possibilitando com 
isso o uso pontual de outras técnicas de inspeção e de ENDs para avaliar 
a estrutura.

As principais vantagens da EA em relação às outras técnicas de ENDs 
são a capacidade de inspecionar a estrutura em sua totalidade, a possibi-
lidade de monitoramento contínuo em serviço, a execução relativamente 
rápida e a intrusão mínima no processo. Essa combinação torna a EA uma 
ferramenta com potencial para diminuir os custos do plano de inspeção e 
manutenção das plantas industriais.

A tecnologia por trás da EA teve seus primeiros passos abordados no 
trabalho de doutorado de Joseph Kaiser (considerado por muitos o pai des-
sa técnica), em 1950 [1]. Desde então, diversos outros trabalhos foram 
desenvolvidos na área, possibilitando a criação dos sensores e softwares 
necessários para a aplicação da metodologia de ENDs por EA em campo.

De acordo com Camerine [2], o primeiro trabalho registrado no Brasil 
sobre a utilização do método de END por EA foi publicado pela Petrobras, 
em 1987, registrando que a técnica de EA ainda precisava de aprimora-
mento. Em virtude dos resultados obtidos nesse trabalho, a técnica não 
foi muito explorada, mantendo-se latente por aproximadamente uma dé-
cada. Esse cenário foi se transformando na medida em que as empresas 
reconheceram a eficácia e a lucratividade do ensaio, fazendo com que a 
EA fosse cada vez mais utilizada, nacionalmente e no cenário global.

É nesse contexto que os Institutos Lactec prepararam esta literatura, 
com objetivo de apresentar as informações necessárias para o entendi-
mento da técnica de EA e sua aplicação de uma maneira simples e efi-
ciente.
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1.1. História
Do ponto de vista histórico, a EA é conhecida desde os tempos anti-

gos, podendo ser ouvida em vários fenômenos naturais, como, por exemplo, 
terremotos, congelamento da água, a fratura do gelo e de rochas, entre 
outros. Esse período, segundo Palacios [3], pode ser chamado de auditivo, 
abrangendo aspectos de percepção e descrição do fenômeno pelos antigos, 
além das primeiras tentativas de entender a sua fundamentação. O mesmo 
se estende desde tempos pré-históricos até o início do estágio científico-
tecnológico da EA, em 1950, com a tese de doutorado e os trabalhos de 
Kaiser ([1], [4], [5], [6],[7]).

É possível que os primeiros artesãos a fazerem uso da EA fossem os 
oleiros, por volta de 6500 A.C, que ouviam os sons emitidos pela cerâmica 
defeituosa durante o processo de resfriamento da peça após seu cozimen-
to no forno [8]. É razoável acreditar que a primeira experiência da EA em 
metais tenha sido o grito do estanho, que é um som audível provocado 
pelo material, quando ocorre uma deformação plástica. A peça mais antiga 
de estanho puro já encontrada, segundo Maddin, Muhly e Wheeler [9] e  
Drouillard e Laner [10], é uma pulseira que foi localizda em uma escavação 
em Thermi, na Ilha de Lesbos (Grécia), e que foi datada como sendo per-
tencente a meados do III milênio A.C. 

Drouillard ([8], [11], [12] e [13]), em seu abrangente trabalho sobre a 
história da EA, inclui, entre outros, as experiências de vários pesquisadores 
dos séculos XIX e XX, relatando discussões comuns sobre o som que emitem 
metais como estanho, cádmio, magnésio, zinco e ferro. Por exemplo, na 
Alemanha, Erich Schell, em 1929, relatou que a formação de martensita 
em aços foi acompanhada por um ruído semelhante ao grito do estanho.

Nas ciências geológicas, a EA é usada na caracterização de minerais. Río, 
Kogan et al. [14] descrevem que há em alguns minerais a produção de sons ca-
racterísticos. Outro uso refere-se à investigação das ondas sísmicas produzidas 
antes, durante e após um terremoto e das ondas microssísmicas geradas pelas 
rochas. No campo geológico, a atividade microssísmica, que é idêntica ao fe-
nômeno de EA, foi estudada por Obert [15], que fez a descoberta de emissões 
de ondas microssísmicas em rochas. Essas ondas são usadas para detectar e 
delinear áreas de tensão nas rochas, sem que, no entanto, haja conhecimento 
prévio das propriedades mecânicas do estado de tensão da rocha [13].

Na metade do século XX, acaba a fase acústica dos estudos sobre EA 
e se inicia a fase instrumental, particularmente com o trabalho de Joseph 
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Kaiser, em 1950, que tem sido frequentemente citado como o inicio da 
história da EA. Ele fez a descoberta de uma irreversibilidade clássica, que 
agora é chamada de efeito Kaiser. B.H. Schofield, após ter encontrado e 
reexaminado o artigo de Kaiser,  publicou nos Estados Unidos o trabalho 
chamado de Acoustic Emission [16] – esse foi o primeiro uso do termo 
emissão acústica na história.

O primeiro relatório conhecido sobre uma experiência de EA cientifica-
mente planejada, segundo Drouillard [11], foi entregue por F. Kishinoue, 
em novembro de 1933, em uma reunião do Instituto de Pesquisa sobre 
Terremoto da Universidade de Tóquio (Universidade Imperial de Tóquio) e 
publicado em 1934 [17].

Na Alemanha, experiências iniciais sobre EA foram realizadas por Förster e 
Scheil [18], que inclusive vieram a desenvolver um sistema de medição capaz 
de registrar os sinais de EA gerados durante as transformações martensíticas 
dos aços [19]. Fenômenos acústicos devido à transformação de martensita 
puderam ser observados numa amostra de níquel-aço, em forma de fio. 

No período científico-tecnológico da EA [3], vários experimentos 
contribuíram para o desenvolvimento de instrumentação eletrônica, com 
a intenção de aprimorar a análise e o entendimento das EA geradas nos 
materiais estudados, o que, consequentemente, levou ao domínio da técni-
ca. Desde a pesquisa de Kaiser [1], o desenvolvimento da EA teve foco em 
descobrir os fundamentos dos seus fenômenos e estudar o comportamen-
to durante a deformação e fratura de vários materiais. Segundo Drouillard 
[12], Dunegan, Harris e Tatro [20], foi introduzida outra técnica com a ideia 
de eliminar o ruído das medições. Para isso, foi utilizada a instrumentação 
em faixas de frequências estreitas e acima da faixa de frequência audível. 
Além dessas, várias outras técnicas foram desenvolvidas, iniciando traba-
lhos pioneiros em todo o mundo, como a investigação da relação entre a EA 
e mecânica da fratura, proposta por Srawley e Brown [21].

Dos anos 1960 até o final da década de 1970, foram criados grupos 
de trabalho e discussão de EA, que reuniram todos os pesquisadores da 
tecnologia nessa área. Foram também criados fóruns para troca de ideias e 
informações. Nesse período, segundo Drouillard [12], a economia mundial 
era estável e crescente, tendo um grande financiamento para a investigação 
e o desenvolvimento de equipamentos de EA. Foi nesse período que a ins-
trumentação de EA tornou-se comercialmente disponível.

Na década de 1980, o declínio da indústria pesada e do uso de reatores 
nucleares para produção de energia (uma das áreas mais promissoras para 
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a aplicação de EA), assim como o fim da Guerra Fria, resultaram em redu-
ções de gastos, diminuindo com isso o desenvolvimento da EA. Devido às 
mudanças econômicas e por aumentar o custo final da produção, a neces-
sidade de aplicar técnicas de inspeção foi contestada. Segundo Drouillard 
[13], houve então a troca da inspeção para o controle de processos e gestão 
da qualidade, que deixaram as tecnologias de ENDs, como a EA, à procura 
de novos campos de aplicação.

Hoje em dia, a aplicação dessa técnica vem sendo largamente utilizada 
nas indústrias aeroespacial e de petroquímicos. Além disso, a utilização 
da EA no estudo do atrito é outra área em desenvolvimento, principalmen-
te quando se refere ao controle do desgaste de ferramentas de corte e 
de processos e ao monitoramento de máquinas com elementos rotativos 
e rolamentos [22]. Ela também está crescendo continuamente na área de 
inspeção de polímeros e vasos de pressão reforçados com fibra [23], as-
sim como na área de estruturas de concreto, pois, em todo o mundo, há a 
deterioração de muitas pontes de concreto [24]. A aplicação da EA para a 
detecção da falha por fadiga conta com sua alta sensibilidade como vanta-
gem para detectar o aparecimento desse tipo de dano, além de permitir o 
monitoramento em tempo real, ter a capacidade de sensoriamento remoto 
e determinar a localização do dano [25]. Dessa maneira, essa tecnologia é 
empregada em diversos setores e áreas.

A história da EA no Brasil teve início com pesquisadores e engenhei-
ros brasileiros que estudaram a técnica em 1979, segundo Soares e Donato 
[26], com grande auxílio do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo 
Américo Miguez de Mello (Cenpes), da Petrobras. Em 1983, o teste realizado 
na Oxiteno, no Nordeste da Bahia, pode ser considerado como o primeiro 
teste de EA realizado no Brasil. Em 1984, a Petrobras começou a realizar um 
projeto para o monitoramento de plataformas offshore, incluindo a EA dentre 
as diferentes técnicas utilizadas. No mesmo ano, a empresa passou a realizar 
inspeções em duas refinarias, fazendo uso dessa tecnologia.

Em meados da década de 1980, como já mencionado, as indústrias 
tinham uma grande preocupação com os custos relativos à operação e ins-
peção de equipamentos. A EA começou a ser desenvolvida para reduzir 
esses custos e proporcionar a integridade do equipamento e/ou parte dele. 
Segundo Camerini [27], citado por Soares e Donato [26], essa técnica ti-
nha capacidade de ser empregada na inspeção de equipamentos, porém os 
ensaios de campo não alcançavam o mesmo nível de testes laboratoriais, 
necessitando um maior aprimoramento. Ainda segundo ele, com o intuito 
de encontrar um padrão de EA na propagação de uma trinca, testes de 
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Crack Tip Opening Displacement (CTOD) foram realizados e mostraram a 
capacidade da EA para a detecção da trinca antes de sua propagação. Essa 
técnica também passou a ser utilizada em outras situações dentro da indús-
tria petroquímica e em outras áreas. 

Para o método de ensaio por EA, assim como para outros métodos de 
engenharia ou científicos, a terminologia que padroniza o uso de palavras 
simples ou compostas, entre textos e documentos sobre o mesmo tema, é 
empregada como ferramenta para auxiliar a interpretação dos mesmos. A 
seguir são definidos alguns termos essenciais à compreensão dos textos 
aqui expostos. Apesar de alguns termos coincidirem com os apresentados 
por normas nacionais1 e internacionais2, o glossário aqui apresentado foi 
concebido para o melhor entendimento da técnica de EA.

Acoplante: meio interposto entre o sensor e a peça em ensaio para me-
lhorar a transmissão de energia acústica durante o monitoramento. 

Amplitude de sinal: maior pico de tensão obtido pela forma de onda do 
sinal de um evento de emissão, ver Figura 1.1.

Área/Região examinada: região de uma estrutura que é monitorada por EA.

Atenuação: perda na amplitude do sinal de EA, em decibéis por uni-
dade de distância.

Atividades de EA: ocorrência dos sinais de EA.

Bloco de calibração: peça de metal de um material homogêneo isotró-
pico elástico (descrita na seção 5.2 da Norma ABNT NBR NM 341), na 
qual se colocam uma fonte simulada de EA, um sensor de referência e o 
sensor a verificar. 

Canal de EA: montagem em linha contendo um sensor, um pré-ampli-
ficador, filtros, amplificadores, outra instrumentação necessária, cabos de 
conexão e detectores ou processadores de sinais. 

1 Norma Brasileira: ABNT NM 302 [28].

2 Norma Americana: ASTM E1316-17 [29]; Norma Internacional (ainda em desenvolvimento): 
ISO/NP 12716.
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Contagem de EA (N): número de vezes que a faixa positiva do sinal 
de EA excede o valor do limiar de detecção prefixado durante uma parte 
selecionada de um ensaio ou inspeção. 

Duração do sinal de EA: tempo entre a primeira e a última vez que o 
sinal excede o limiar de referência de detecção, ver Figura 1.1.

Efeito Felicity: detecção de EA significativa em um nível de carga in-
ferior ao nível máximo previamente aplicado – é o que se observa nos 
materiais compósitos, por exemplo. 

Efeito Kaiser: ausência de EA detectável em cargas inferiores à máxi-
ma previamente aplicada. 

Emissão acústica (EA): fenômeno pela qual as ondas elásticas tran-
sientes são geradas pela liberação rápida de energia de fontes localizadas 
em um material. A EA é o termo utilizado para chamar o fenômeno, as 
ondas geradas e o método de ensaio não destrutivo (END). Outros termos 
utilizados na literatura de EA incluem: emissão de ondas de tensão mecâ-
nica, atividade microssísmica, emissão.

Emissão contínua: EA de eventos que não podem separar-se uns dos 
outros.

Emissão discreta: EA de eventos que podem ser separados uns dos outros. 

Energia do evento de EA: energia elástica liberada por um evento de EA.

Estimulação: aplicação de um estímulo – tal como uma força, pressão, 
calor etc. – ao objeto sob ensaio para produzir a ativação das fontes de EA. 

Evento: mudança localizada no material que produz um aumento de EA. 

Faixa dinâmica: diferença, em decibéis, entre o nível de sobrecarga e 
o nível de sinais mínimo (fixado geralmente por um ou mais dos níveis de 
ruído, distorção de baixo nível, interferência ou nível de resolução) em um 
sistema ou sensor.

Fonte: causa física de um ou mais eventos de EA. 

Gerador de sinal de EA: gerador eletrônico de forma de sinais ou outro 
dispositivo que pode introduzir um sinal transitório em um processador de 
EA com o fim de controlar e verificar o funcionamento da instrumentação.

Guia de onda de EA: dispositivo que permite transferir ao sensor as 
ondas elásticas do objeto ensaiado. Por exemplo, pode ser uma barra que, 
em uma extremidade, está acoplada à estrutura monitorada e, na outra ex-
tremidade, contém um sensor acoplado. 
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Hit3: detecção e medição de um sinal de EA em um canal. 

Limiar de detecção4: nível de tensão que deve ser excedido para que 
um sinal de EA seja detectado e processado, ver Figura 1.1. 

Limiar de referência de avaliação: valor limiar prefixado usado para as 
análises dos dados a avaliar. Esse valor pode ser maior ou igual ao limiar 
de detecção. Para propósito de análise, deve ser considerada a dependên-
cia dos dados medidos com o limiar de detecção, ver Figura 1.1. 

Nível de saturação do sinal: nível acima da capacidade de processa-
mento de dados do sistema, o que faz com que a medição deixe de ser 
satisfatória. Isso se deve a vários fatores, como a distorção do sinal, o 
superaquecimento ou dano do sensor, uma grande quantidade de ruídos, 
entre outros. 

Parâmetro externo: variável medida que se deseja correlacionar com a 
EA, em função de sua causa ou relacionamento com esta. Por exemplo, a 
pressão numa prova hidráulica ou o número de ciclos num ensaio cíclico.

Razão Felicity: razão entre as cargas nas quais ocorre o efeito Felicity.

Relação sinal ruído: relação entre a amplitude de um sinal de EA e a 
amplitude média do ruído de fundo.

Ruído de fundo: sinais produzidos por outras causas distintas de EA 
ou por fontes de EA que não estão relacionadas com o ensaio.

Sapata de Hsu-Nielsen: dispositivo para simular um sinal de EA utili-
zando a quebra de uma barra de grafite sustentada por um suporte ade-
quado. Na Norma ABNT NM 302, é referenciado como Fonte Hsu-Nielsen.

Sensor de EA: elemento de detecção, geralmente piezoelétrico, que 
transforma o deslocamento da onda mecânica em um sinal elétrico. 

Sensor de referência: sensor de EA cuja resposta foi estabelecida por 
calibração primária.

Sensor de guarda: sensor de EA utilizado para discriminar as fontes 
oriundas de fora da zona de interesse.

Taxa de hits: número de sinais (hits) detectados por unidade de tempo. 

3 Este termo foi mantido no idioma original, por ser de uso comum na área de EA.

4 Este limiar pode ser ajustável, fixo ou flutuante.
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Tempo de chegada: tempo em que o sinal discreto excede pela primeira 
vez o limiar de referência de detecção, ver Figura 1.1. 

Tempo morto: qualquer intervalo de tempo durante a aquisição de da-
dos, durante o qual o instrumento ou sistema é incapaz de aceitar novos 
dados.

Transdutor de EA: elemento ativo em um sensor de EA, geralmente pie-
zoelétrico. 

Tempo de subida Amplitude

Limiar de detecção
Primeiro valor que
excede o limiar

Tempo (µs)

Duração do sinal

Número de pulsos

Te
ns

ão
 (

m
V)

Figura 1.1: Característica de um sinal discreto.
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fundamentais 

O termo emissão acústica (EA) é utilizado para definir as ondas mecâni-
cas que são geradas devido a uma rápida liberação de energia acumulada. 
Essa energia liberada é gerada a partir de fontes inerentes ao material, as 
quais podem ser originadas de diferentes modos – porém é comum que 
essas fontes estejam associadas a possíveis falhas do material, como, por 
exemplo, nas extremidades de uma descontinuidade ou em uma descarga 
parcial.

A energia liberada se propaga por todo o material, a partir da fonte, 
como uma onda esférica. Essas ondas podem ser detectadas com o auxílio 
de sensores adequados, que convertem as oscilações na superfície do mate-
rial de ondas mecânicas para sinais elétricos. Esses sinais são processados 
para possibilitar a sua análise e localizar as fontes de EA - Figura 2.1.

Como apresentado na terminologia, existem dois tipos de fontes de EA, 
os quais podem ocorrer separadamente ou simultaneamente:

Emissão contínua: são emissões de acontecimentos que não podem ser 
separados um do outro, tais como: o ruído de um processo, um vazamento 
de uma válvula ou ainda o fluxo turbulento em uma tubulação.

Emissão discreta: são emissões de eventos transientes que podem ser 
separados um do outro no tempo, tais como: a propagação de uma trinca, a 
acomodação plástica de um material ou ainda o processo corrosivo de uma 
estrutura.

Sensor Sensor
Dados

Sinal
de EA

Vaso de pressão
(pressurizado)

Ondas
de EA

Sistema de aquisição
de dados

Figura 2.1: Princípios do fenômeno de EA e sua detecção.
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O estímulo que um sensor de EA recebe é oriundo da passagem de ondas 
mecânicas pelo meio no qual o sensor está instalado. A resposta do sensor a 
esse estímulo depende de suas características. A intensidade dessa resposta e 
a sequência de eventos de excitação do sensor caracterizam a fonte emissora. 
A liberação de energia é geradora de ondas mecânicas e, consequentemente, 
dos eventos de EA. Essa energia pode ser de diferentes tipos, tais como: ener-
gia potencial elástica, energia térmica, alteração no fluxo por meio de conduto-
res, impacto, energia elétrica, potencial eletroquímico, entre outros.

Os variados tipos de fontes de EA se comportam de maneira distintas. O 
conhecimento das características dessas fontes é importante para o enten-
dimento de cada fenômeno e para a avaliação dos dados coletados.

Esse fenômeno ocorre quando um material sofre uma deformação pela 
aplicação de uma carga e não retorna ao seu estado original quando essa 
carga é removida. A deformação plástica ocorre a volume constante, ou 
seja, o material plasticamente deformado se acomoda em sua nova confi-
guração, convertendo a energia aplicada no processo em ondas mecânicas. 

Existem algumas condições típicas de carga que determinam a ocorrên-
cia da deformação plástica. A mais comum delas é a sobrecarga, que ocorre 
devido à aplicação de cargas superiores à carga máxima que o material 
suporta, podendo inclusive levá-lo à ruptura. 

A deformação plástica pode ocorrer em uma localização específica ou 
por todo o corpo estudado. O processo de deformação plástica localizado é 
causado por concentradores de tensão, que são descontinuidades naturais 
aos processos de fabricação mecânica de uma peça ou estrutura. As extre-
midades dessas descontinuidades acumulam as tensões do carregamento, 
como exemplificado na Figura 2.2.

C
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Figura 2.2:  Linhas de tensão acumuladas nas extremidades de uma descontinuidade do 
material.
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Outra condição detectável pela técnica de EA são os danos causados 
pelo fenômeno de fluência, que ocorre quando tensões abaixo da tensão 
de escoamento, combinadas a temperaturas específicas, são aplicadas ao 
material por um longo período de tempo.

O trincamento de uma estrutura ou de um componente está associado à 
incapacidade do material da estrutura em sustentar energia potencial e/ou 
dissipá-la na forma de deformação plástica contígua. A propriedade do ma-
terial mais importante nesse caso é a tenacidade à fratura. Duas situações 
de carregamento são mais relevantes: carga estática intensa (sobrecarga, 
em material frágil) e carga dinâmica (fadiga). Do ponto de vista operacional, 
a falha por fadiga é mais crítica pela possibilidade de ocorrer sob campos 
de tensão admissíveis para o material. A repetição na aplicação de carga 
pode produzir um evento de trincamento, que poderá evoluir até uma falha 
completa por fratura. Um exemplo de trinca pode ser visto na Figura 2.3.

Figura 2.3: Trinca realçada por líquido penetrante.

O processo de trincamento está diretamente ligado à quantidade de des-
continuidades que o material possui devido ao seu processo de fabricação. 
Essas descontinuidades é que funcionarão como concentradores de tensão, 
possibilitando a nucleação da trinca.

Outra situação que provoca o processo de trincamento é a fadiga, de-
finida como um carregamento cíclico de cargas ou temperaturas em uma 
estrutura, o que eleva as tensões sobre esta. Esses ciclos podem levar à 
plastificação e ao crescimento das trincas no material. 
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Todas as situações de trincamento descritas podem fazer com que a 
trinca cresça até um estágio crítico, rompendo o material em um processo 
chamado de fratura frágil. Tal fenômeno ocorre pela incapacidade do ma-
terial de reter o crescimento das descontinuidades, seja por que já tem um 
número muito grande de trincas ou porque há uma carga muito elevada 
sendo aplicada a ele. É um evento que, apesar de ocorrer rapidamente, é 
facilmente perceptível pela técnica de EA.

2.1.3. Corrosão
Como resultado do processo de corrosão, há a formação de uma camada 

de óxido sobre o material, o qual possui propriedades diferentes do material 
base em que foi formado, tendo como características o fato de ser que-
bradiço e de se formar em camadas. Assim, enquanto uma camada surge 
embaixo de outra, a camada superior se parte, gerando ondas mecânicas 
que podem ser detectadas por sensores de EA. 

Figura 2.4: Estrutura metálica que sofreu processo de corrosão.

A corrosão pode ser a causa de danos que são de fácil detecção pela 
EA. Como exemplo temos a corrosão sob tensão, que causa a separação do 
material nos contornos de grão, possibilitando o surgimento de trincas, que 
crescem sob a aplicação de uma carga.
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Outro exemplo é o da corrosão acelerada por fluxo, um fenômeno em que 
um fluxo retira constantemente o óxido formado no material durante o processo 
corrosivo, deixando uma superfície exposta para que ocorra a corrosão nova-
mente, já que o óxido atua como uma camada protetora. Durante esse proces-
so, a detecção do mecanismo de corrosão em si é complexo, pois a EA gerada 
pelo fluxo oculta a EA gerada pela corrosão. Entretanto, como consequência 
do processo, pode ser que uma camada muito grande de óxido, se desprenda 
da estrutura, gerando ondas mecânicas similares à propagação de uma trinca.

Um fluxo de fluido, gasoso ou líquido, ocorre do ponto com maior pressão 
para o ponto com menor pressão. Eventualmente, equipamentos utilizados 
para o transporte ou armazenamento de fluidos, como tubulações, vasos de 
pressão e tanques, apresentam vazamentos, como o apresentado na Figura 
2.5. Esses vazamentos liberam ondas mecânicas com características de 
fluxo turbulento, gerando ondas mecânicas detectáveis pela técnica de EA.

Figura 2.5: Vazamento em um sistema de refrigeração de um forno de indução.

Em virtude dos sinais gerados devido à presença de fluxo turbulento, 
sistemas de válvulas também podem ser verificados quanto à passagem de 
fluidos que deveriam estar estanques.

2.1.5. Outras fontes
Além das áreas gerais nas quais a EA pode ser implementada, confor-

me foi abordado nos tópicos anteriores, existem aplicações específicas da 
técnica, as quais serão apresentadas a seguir por meio da explicação do 
fenômeno e de sua relação com os sinais de EA.
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Descargas parciais entre componentes: é a descarga elétrica que ocorre em 
virtude da falha da isolação dielétrica entre os dois eletrodos. Essas descargas 
podem ou não ocorrer adjacentes ao eletrodo ou à outra parte da isolação [30] 
e tendem a ocorrer quando a diferença de potencial entre os dois eletrodos se 
aproxima do seu valor máximo. Tal fenômeno pode ser percebido pela EA, sen-
do comum em transformadores de potência, reatores, geradores e subestações.

Desgaste de ferramenta de corte: no decorrer do uso, ferramentas de 
corte eventualmente se desgastam, necessitando de reparos. É possível de-
tectar esse desgaste por meio da EA, pois há um aumento consistente nos 
sinais gerados pelo desgaste da ferramenta. Isso se deve ao fato desses 
sinais serem provocados pelo atrito entre o flanco desgastado da ferramenta 
e a superfície da peça.

Atrito: durante o atrito entre corpos, existem muitos mecanismos de 
desgaste acontecendo simultaneamente, o que torna o atrito perceptível 
por meio da EA. 

Partes soltas: em função das cargas operacionais, partes soltas no interior 
de um equipamento ou de uma estrutura podem se mover ou vibrar. O movi-
mento dessas partes, ao produzir cargas de impacto ou resposta vibracional 
não previstas, geram ondas mecânicas que são detectadas pelo método de EA.

Erosão: a presença de partículas sólidas em um fluido leva à remoção de 
material da superfície em componentes, em um processo chamado de ero-
são. Com isso, estruturas que entram em contato com fluidos dessa natureza, 
como tubulações, pás de turbinas, ventiladores e exaustores, estão sujeitas 
a sofrer esse processo. Os sinais gerados pela a erosão de um material são 
semelhantes aos sinais gerados por um trincamento, porém com energia in-
ferior, devido às menores intensidades geradas pelo mecanismo de dano. 
Outro ponto importante na análise de um processo erosivo é que vários outros 
tipos de fonte de EA são detectados. Geralmente sinais de fluxo turbulento 
e deformação plástica são detectados juntamente com os sinais da erosão.

 
da forma de onda

Como as ondas de EA são mecânicas por natureza, isto é, requerem um 
meio para que possam se propagar, algumas de suas características são 
comuns a qualquer tipo de onda, inclusive as eletromagnéticas. 
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A definição do conceito de onda acústica, pelo menos conforme é utili-
zado na EA, é bastante simples: uma onda é uma perturbação em um meio 
em que pulsos sequenciais, com velocidade1 bem definida, se propagam 
pelo próprio meio. Um aspecto bastante importante e que deve ser bem 
compreendido é que a onda em si não é composta por matéria, pois não 
transporta matéria. A onda é composta somente por energia, pois transfere 
a energia cinética liberada por uma fonte em um ponto do material para 
outros pontos nesse mesmo material. 

Outro fato importante sobre as ondas é que a propagação no espaço 
pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Um exemplo 
clássico de onda que se propaga em uma dimensão é a vibração na corda 
de um violão. Em duas dimensões, as ondas de água geradas por uma pedra 
atirada em uma lagoa ou a membrana de um instrumento de percussão são 
exemplos clássicos. Finalmente, em três dimensões, são exemplos as ondas 
eletromagnéticas e as ondas acústicas no ar ou nos líquidos. A seguir serão 
apresentadas as características essenciais de uma onda, necessárias para a 
compreensão das formas de ondas geradas por uma fonte de EA.

Algumas características de ondas são importantes para a EA, pois são 
imprescindíveis para a análise de dados e para a associação do fenômeno 
físico com os valores observados. 

Frequência (f)

A frequência, talvez a mais conhecida das grandezas físicas de uma 
onda, é definida como sendo o número de oscilações por unidade de tem-
po. Ou seja, a frequência pode ser entendida como sendo a quantidade de 
vezes que a onda parte de um ponto e retorna ao ponto original de partida, 
completando um ciclo. Essa unidade de tempo pré-definida é, na maioria 
das aplicações e no Sistema Internacional de Unidades (SI), chamada de 
hertz (Hz) – o qual equivale a um intervalo fixo de tempo de 1 segundo. Por 
exemplo, se a frequência de uma onda for igual a 490 Hz, isso significa 
que a onda oscila 490 vezes em um segundo, ou completa quatrocentos e 
noventa ciclos em um segundo. 

1  A velocidade de propagação de uma onda depende do tipo de onda em questão.
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Na EA, é necessário lidar com frequências muito mais elevadas, assim 
os prefixos métricos k e M, correspondentes ao quilo (103) e ao mega (106), 
respectivamente, são comumente utilizados. Por exemplo, uma frequência 
igual a 183 kHz corresponde a 183  103 Hz – ou seja, 183  1000 Hz ou 
183.000 Hz, – equivalendo assim a 183 mil oscilações por cada intervalo 
de tempo de um segundo. 

A Figura 2.6 ilustra o conceito de frequência para uma senoidal. Natural-
mente, a figura representa uma onda didaticamente ideal. No entanto, as on-
das liberadas pelas fontes de EA são muito mais complexas e as suas frequên-
cias não são tão facilmente determinadas, pois a onda é composta por uma 
sobreposição de vários componentes de frequência, sendo necessário utilizar 
ferramental matemático específico, como as transformadas, para poder visua-
lizá-las. A abordagem desses cálculos vai além do escopo deste documento. 
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Figura 2.6:  Ondas senoidais ilustrando o conceito de frequência, para F igual a 0,75 Hz,  
1 Hz, 2 Hz e 4,5 Hz.

Período (T)

O período da onda é o intervalo de tempo requerido para que um ciclo da 
onda se complete, isto é, para que uma única oscilação ocorra. Isso significa 
que o período é a medida do tempo decorrido entre o início de um ciclo e o 
início do ciclo subsequente. Esse fator implica que o período seja dado em 
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unidades de tempo – no caso específico da Equação 1, o segundo (s) – que, 
consequentemente, é inversamente proporcional à frequência da onda:

T f
f

= =-1 1

Eq. 2.1

Se uma onda senoidal tem frequência igual a 40 Hz, então o seu período 
será dado por:

1= =

= =

40
0 025,

Eq. 2.2

ou 25 ms, vinte e cinco milissegundos. É importante lembrar que o 
prefixo m é o indicador de mili (10-3 ou 0,001). Naturalmente, o recíproco 
também é valido: 

f T
T

-1 1

Eq. 2.3

A frequência pode ser encontrada se o período for conhecido, bastando 
calcular a razão 1/T. Na Figura 2.7, é possível observar um exemplo que 
ilustra o conceito do período de uma onda. 

Comprimento de onda ( )

O comprimento de onda é a medida de distância entre duas cristas conse-
cutivas ou entre dois vales consecutivos da onda. Essa distância pode ainda 
ser obtida medindo duas passagens consecutivas da onda para cima (ou ambas 
para baixo) pelo ponto zero. Isso implica que o comprimento de onda é o ta-
manho do espaço entre o início e o fim (início do consecutivo) de um período. 
No SI, essa distância é dada em metros, precedidos pelos prefixos métricos. A 
Figura 2.8 ilustra o conceito de comprimento de onda por meio de exemplos. 

Amplitude

A amplitude é uma medida da magnitude energética da onda. Assim, 
uma onda de maior amplitude transporta mais energia do que uma onda de 
menor amplitude. Essa medida é indicada pela distância vertical da onda 
em referência ao seu eixo central, válida tanto para o lado positivo quanto 
para o lado negativo da onda. Ou seja, é o valor da altura de uma crista ou 
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da profundidade de um vale. A Figura 2.9 ilustra o conceito de amplitude 
por meio de exemplos.
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Figura 2.7:  Ondas senoidais ilustrando o conceito de período, para T igual a 1,33 s; 1 s;  
0,5 s e 0,22 s.
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Figura 2.8: Ondas senoidais ilustrando o conceito de comprimento de onda.
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Fase ( )

A fase da onda pode ser entendida como sendo a diferença entre um ins-
tante fixo definido como referência e a fração do período decorrido em fun-
ção de seu movimento. Essa grandeza indica uma situação, ou um estado, 
imediato e instantâneo do valor de magnitude da onda dentro de um ciclo. 
Na Figura 2.10, encontra-se um exemplo ilustrativo do conceito de fase.
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Figura 2.9:  Ondas senoidais ilustrando o conceito de amplitude, para A igual a 2 V e 5 V. 
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Figura 2.10:  Ondas senoidais ilustrando o conceito de fase, para  igual a 0º; -45º; -90º e 
180º.
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Como dito previamente, uma onda não carrega consigo matéria, mas sim 
a energia que se desloca pelo meio de propagação. A matéria que compõe o 
meio de propagação da onda é composta por arranjos atômicos com elevado 
grau de simetria, “conectados” por ligações atômicas específicas, como a 
iônica, metálica, covalente e as intermoleculares. Em virtude dessa carac-
terística, a energia cinética pode ser transferida de uma partícula para as 
partículas adjacentes, caso em que a perturbação instantânea, localizada 
em uma região específica do material, é transferida para uma região ime-
diatamente contígua. 

É importante lembrar que existem dois tipos distintos de movimentos 
durante a propagação de uma onda: o movimento que determina a direção 
de propagação da onda e o movimento que determina o eixo de oscilação 
das partículas. O processo como um todo ocorre de maneiras distintas por 
meio da combinação desses dois movimentos, dando origem aos diferentes 
modos de propagação da onda, conforme delineado a seguir.

Onda longitudinal

O movimento da oscilação das partículas ocorre na mesma direção do des-
locamento da onda, ou seja, paralelo à direção de propagação. Esse tipo de 
onda tem como característica zonas intermitentes de regiões de compressão e 
rarefação das partículas no material. Isso significa que os planos das partículas 
se movem para frente e para trás na direção de propagação da onda. Essa dinâ-
mica faz com que a onda se propague como se forças atuassem empurrando e 
puxando as partículas na direção de sua propagação. Na Figura 2.11, é possí-
vel observar uma ilustração demonstrando uma onda longitudinal. 

Onda transversal

O movimento da oscilação das partículas ocorre na direção perpendi-
cular à direção de propagação da onda, ou seja, ortogonal ao seu deslo-
camento. Nesse caso, os planos das partículas não se movimentam para 
frente e para trás, mas sim para cima e para baixo. Assim, não há a for-
mação de zonas de compressão e rarefação, pois os planos permanecem 
sempre equidistantes. 

Na Figura 2.12, é possível observar a demonstração de uma onda trans-
versal. 
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Sentido de propagação
da onda

Sentido de propagação
das partículas

Região de
Compressão

Região de
Rarefação

Figura 2.11:  Onda longitudinal – partículas vibram na mesma direção do deslocamento da 
onda.

Sentido de propagação
da onda

Sentido de
propagação

das partículas 

Figura 2.12:  Onda transversal – partículas vibram na direção perpendicular do 
deslocamento da onda.

Esta categoria está subdividida em diversos tipos de ondas, destacando-
se as ondas de Rayleigh e as ondas de Lamb. Como o próprio nome indica, 
esses tipos de ondas se propagam pela superfície do material e são com-
postos por uma combinação de ondas longitudinais e transversais. As ondas 
de Rayleigh se caracterizam pelo trajeto delineado pelas partículas durante 
o movimento, formando elipses em um plano vertical. As partículas, ou 
elementos de matéria, na parte inferior da elipse se propagam na mesma 
direção de propagação da onda, enquanto as que estão localizadas na parte 
superior se propagam em direção oposta à direção de propagação da onda. 
Quanto maior for a profundidade no material, menor serão as velocidades 
de propagação. 
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A Figura 2.13 mostra o movimento das partículas em comparação com 
a direção de propagação da onda. 

Sentido de propagação
da onda

Sentido de
propagação

das partículas 

Figura 2.13:  Onda de Rayleigh – partículas vibram na direção paralela ao deslocamento da 
onda, porém em movimento elipsoidal.

As ondas de Lamb são ondas elásticas superficiais de chapa/placa e ten-
dem a ocorrer em materiais cuja espessura é comparável ao comprimento de 
onda ( ). A vibração das partículas se localiza no plano que contém a dire-
ção de propagação da onda e é perpendicular à placa. Essas ondas existem 
nas superfícies superior e inferior da chapa e podem se propagar de forma 
simétrica ou assimétrica, conforme ilustrado na Figura 2.14. A velocidade de 
propagação desse tipo de onda sofre dispersão, implicando que a velocidade 
é uma função da densidade do material, do módulo elástico e da frequência.

Onda de Lamb Simétrica

Onda de Lamb Assimétrica 

Figura 2.14:  Onda de Lamb – o movimento das partículas é na direção normal à placa e na 
direção de propagação da onda, porém em movimento elipsoidal.

Há ainda as ondas de Love, comuns na sismologia, cujo movimento das 
partículas é perpendicular à direção de propagação. Contudo, diferente-
mente das ondas transversais, nas ondas de Love, o movimento ocorre no 
plano horizontal e não vertical. Em vez de a vibração ocorrer para cima e 
para baixo, ocorre para dentro e para fora do plano, conforme ilustrado na 
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Figura 2.15. A maior amplitude de vibração ocorre na superfície e, quanto 
maior for a profundidade no material, menor será o movimento vibratório. 

Sentido de propagação
da ondaSentido de

propagação
das partículas 

Figura 2.15:  Onda de Love – movimento superficial cujas partículas vibram na direção 
perpendicular do deslocamento da onda.

A velocidade de uma onda é determinada classicamente pelo cociente 
entre a distância percorrida e o tempo gasto. Se um ponto da onda, por 
exemplo, uma crista específica, for analisada durante a sua propagação, é 
possível obter a seguinte expressão: 

v
T

vλ λ . fou

Eq. 2.4

É possível notar que a velocidade da onda é dada pelo seu comprimento 
de onda, cuja unidade é de distância, dividido pelo seu período, cuja unida-
de é de tempo. Alternativamente, a velocidade também pode ser calculada 
por meio da multiplicação entre o comprimento de onda e a frequência, 
uma vez que a frequência é inversamente proporcional ao período.

Considerando-se as três ondas, isto é, a longitudinal, a transversal e a de 
Rayleigh, tem-se que a onda longitudinal é a onda que se propaga com maior 
velocidade, seguida pela transversal, que em média se propaga com aproxima-
damente 60% da velocidade da longitudinal, e finalmente a de Rayleigh, que 
se propaga com velocidade de aproximadamente 10% inferior à da transversal. 

Naturalmente, existem diversos fatores que influenciam e determinam a 
velocidade de propagação de uma onda. Por exemplo, a velocidade da onda 
longitudinal é altamente influenciada pela geometria e pelo comprimento 
de onda, observando-se que, em barras finas e cabos, a onda longitudinal se 
propaga com menor velocidade do que em material de grandes dimensões. 
Já as ondas transversais tendem a ser de maior amplitude e são compostas 
de componentes mais baixos de frequência.

= =
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a forma de onda

Ondas mecânicas necessitam de um meio para se propagar, como 
mencionado anteriormente. Portanto, cada tipo de meio de propagação in-
fluenciará a onda de EA de forma diferente. Características do meio, como 
densidade do material e velocidade de propagação acústica, influenciam 
a maneira de propagação das ondas. Adicionalmente, a onda resultante 
da combinação, ou do encontro, de duas ou mais ondas que se propagam 
simultaneamente através de um meio em comum, modificam significati-
vamente os resultados obtidos. Alguns desses aspectos serão abordados a 
seguir.

O termo impedância, análogo ao termo utilizado na área elétrica/eletrô-
nica, indica uma grandeza do quanto o meio resiste à propagação da onda 
acústica. A impedância é dependente do tipo de material, implicando que 
alguns materiais dificultam mais do que outros o deslocamento das ondas. 
Uma definição mais formal de impedância utiliza os parâmetros velocidade, 
pressão e volume, sendo dada pela seguinte razão:

Z
p
vA

v

Eq. 2.5

Nessa equação, observa-se que p é a pressão, v é a velocidade, A é a 
área da superfície por meio da qual acontece a propagação da onda e  é a 
densidade do material. No SI, a impedância acústica é dada pelo Rayl, na 
qual 1Rayl = 1Pa · s/m = 1kg/s · m2.

Nas situações práticas em que a EA é utilizada (aplicável também à ul-
trassonografia), é comum encontrar estruturas cuja composição consiste em 
mais de um tipo de material, com propriedades físicas diferentes entre eles. 
Considerando dois materiais de impedância acústica distintas, é importante 
entender o que ocorre quando uma onda se propaga por um dos materiais e 
chega à interface entre esse e o segundo material, por exemplo, um metal 
base para um cordão de solda. Supondo que a onda esteja transportando 
uma quantidade específica de energia, quando esta encontrar um material 
de impedância acústica diferente, parte da energia será transmitida e par-

= =
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te será refletida. A proporção do quanto da energia será transmitida e do 
quanto será refletida depende dos valores da impedância acústica de cada 
material. Quanto maior for a diferença entre as impedâncias acústicas Z1 
e Z2, maior será a intensidade da onda refletida. A Figura 2.16 ilustra o 
fenômeno. 

Onda
Incidente 

Onda
Refletida 

Onda
Transmitida 

Meio 1 (Z ) Meio 2 (Z )21

Figura 2.16:  Exemplo dos efeitos de diferentes impedâncias acústicas entre dois tipos 
distintos de materiais. A intensidade das ondas transmitida e refletida são 
individualmente menores do que a intensidade da onda incidente.

A atenuação da onda acústica é definida como sendo a perda de energia, 
ou dissipação da intensidade da onda, em função da distância percorrida 
no material. Consequentemente, a amplitude da onda acústica será menor 
em um ponto mais distante da fonte do que em um ponto mais próximo. 
A atenuação da onda dá-se devido à ocorrência de fenômenos tais como 
o espalhamento, ou a reflexão da onda acústica em diversas direções, e a 
absorção, ou conversão da energia sonora em outros tipos de energia. A taxa 
de decaimento energético da onda, quando esta se propaga pelo material, 
segue em geral um comportamento exponencial, dado por uma expressão 
do tipo:

A A e kd= −
0

Eq. 2.6

Nesse caso, A é a amplitude instantânea medida em um ponto espe-
cífico, após a onda ter se propagado uma distância d; A0 é a amplitude 
máxima (sem atenuação); k é uma constante, ou coeficiente de atenuação, 
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comumente dado em unidades de nepers ou decibéis por distância; e d é a 
distância percorrida pela onda. 

É importante também compreender que a atenuação é diretamente de-
pendente da frequência da onda. Quanto maior for a frequência, maior 
será a atenuação e, consequentemente, a perda de energia por unidade de 
distância. Frequências baixas atenuam menos do que frequências altas, ou 
seja, para uma mesma distância percorrida, a atenuação de uma onda de 
alta frequência será maior do que a atenuação de uma onda de baixa fre-
quência. A Figura 2.17 mostra uma curva típica de atenuação. Nesse caso, 
é notória a perda de amplitude da onda acústica em função da distância 
propagada no material.

No exemplo hipotético ilustrado no gráfico da Figura 2.17, é possível 
observar que inicialmente, no ponto de origem da fonte de EA, a magnitude 
da onda era de 100 u.a. e que, após percorrer uma distância de 2,5 metros, 
essa magnitude diminuiu para aproximadamente 20% do valor inicial. Em 
aplicações reais, a taxa de atenuação da onda acústica nos materiais ho-
mogêneos e isotrópicos, tais como os metais, é geralmente lenta, e a onda 
pode percorrer distâncias consideráveis sem perder grande quantidade de 
sua energia. Já nos materiais heterogêneos e anisotrópicos, tais como os 
compósitos, a taxa de atenuação da onda acústica é mais acentuada, fazen-
do com que a intensidade da onda diminua em uma distância relativamente 
curta.
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Figura 2.17:  Exemplo didático de uma curva de atenuação. Note que a magnitude  
(i.e. amplitude, energia, intensidade etc.) do sinal, dada no exemplo em 
unidades arbitrárias, decai exponencialmente em função da distância 
percorrida pela onda.
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A interferência entre ondas é um o fenômeno decorrido da sobreposição 
de duas ou mais ondas em um mesmo ponto do espaço, dando origem a 
uma onda resultante de diferente (ou não) amplitude. Esse é o denominado 
princípio da superposição. A amplitude da onda resultante, quando no mí-
nimo duas ondas do mesmo tipo são incidentes em um ponto específico, é 
dada pela soma vetorial das amplitudes individuais de cada onda. 

Existem dois tipos básicos de interferência entre ondas, a construtiva e 
a destrutiva. A construtiva ocorre quando a amplitude da onda resultante 
é maior do que as amplitudes das ondas individuais, havendo assim um 
reforço da onda. A destrutiva ocorre quando a amplitude da onda resultan-
te é menor do que as amplitudes das ondas individuais, existindo assim 
um cancelamento da onda. Em resumo, quando a crista/vale de uma onda 
encontra a crista/vale de uma outra onda, estando ambas perfeitamente 
alinhadas, ou seja, sem que haja defasagem entre elas, o que implica em 
uma diferença de fase de 0º ou múltiplos pares de 180º, a amplitude da 
crista/vale resultante é a soma das amplitudes individuais de cada crista/
vale. Se o oposto ocorrer, ou seja, quando a crista de uma onda estiver 
perfeitamente alinhada com o vale de outra onda, o que implica em uma 
diferença de fase de 180º, ou múltiplos ímpares de 180º, as amplitudes 
individuais serão subtraídas, pois a parte negativa de uma onda cancela, 
parcialmente ou inteiramente, a parte positiva da outra onda. Qualquer 
outra diferença de fase que se encontre entre esses dois extremos resultará 
em amplitudes intermediárias. Essa medida que correlaciona a fase entre 
diferentes pontos entre ondas é chamada de coerência. As Figuras 2.18, 
2.19, 2.20 e 2.21 ilustram exemplos de diversas situações possíveis de 
interferência de ondas. 
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Figura 2.18:  Exemplo de interferência entre duas ondas senoidais de mesma frequência  
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Figura 2.19:  Exemplo de interferência entre ondas de mesma frequência (1 Hz), mas com 
amplitudes e fases diferentes (A = 4,5 Hz e 0º; B = 1,5 Hz e 180º).
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Figura 2.20:  Exemplo de interferência entre três ondas que se anulam. Elas possuem a 
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Figura 2.21:  Exemplo de sobreposição de ondas com fases iguais (0º), porém com 
amplitudes e frequências diferentes (A = 4 V e 1 Hz; B = 3 V e 5 Hz; 

Alguns dos conceitos que serão apresentados aqui são de fundamental 
importância para o entendimento do fenômeno de EA. É comum que equi-
pamentos trabalhem em um regime periódico de carga, passando por solici-
tações repetidas. Nesse caso, o comportamento da EA dependerá de vários 
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fatores, tais como o tipo de material do qual o equipamento é composto, os 
seus elementos de liga (no caso dos metálicos), a temperatura do material, 
as propriedades mecânicas e físicas etc. 

Os conceitos delineados a seguir referem-se às situações em que o ma-
terial sofre a aplicação de cargas repetidas, ou seja, carregamento, des-
carregamento e novamente carregamento. Esses ciclos de solicitação me-
cânica do material induzem-no à EA, cujos motivos serão estudados mais 
adiante, e fazem com que a regularidade das EAs exiba comportamentos 
diferentes em situações diferentes.

Josef Kaiser observou que, quando os materiais são carregados, ocor-
re a EA e que, quando a tensão é aliviada, essas emissões param e não 
voltam a ocorrer até que o nível de tensão aplicado anteriormente seja ex-
cedido. Esse efeito de irreversibilidade recebeu o nome de efeito Kaiser, 
como uma forma de homenagem pela descoberta que provou ser muito 
útil em inúmeras aplicações de EA. O grau em que este efeito está pre-
sente varia entre os metais. Em algumas ligas e materiais, o efeito não 
pode ser medido.

O efeito Kaiser é efetivamente utilizado na avaliação da integridade es-
trutural de componentes, bem como nos diagnósticos de dano em vasos 
de pressão e em outras estruturas de engenharia durante o teste de carre-
gamento. Caso a estrutura não sofra danos durante um intervalo de traba-
lho determinado, o efeito Kaiser descreve que nenhuma EA será observada 
durante o carregamento do teste subsequente. Por causa do efeito Kaiser, 
efeito de irreversibilidade, cada sinal pode ocorrer apenas uma vez e, por-
tanto, qualquer inspeção por EA deve ser cuidadosamente planejada, com 
os sinais gravados e interpretados de forma confiável. 

Já no caso do crescimento de uma descontinuidade durante um perío-
do de tempo em trabalho, a execução do teste de carregamento com uma 
tensão menor do que quando a descontinuidade foi gerada faria com que 
ela passasse a emitir sinais. A EA durante o carregamento de teste é, por 
consequência, uma indicação dos danos ocorridos durante o intervalo de 
trabalho anterior. Essa situação recebe o nome de Corolário Dunegan, que 
será mais bem explorado na seção 2.4.2.

Para melhor ilustrar o conceito, a Figura 2.22 mostra um exemplo de 
gráfico hipotético de pressurização de um recipiente metálico, em função 
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do tempo, sobreposto em um histograma da atividade de EA. Esse tipo de 
gráfico é comumente utilizado nas análises dos dados adquiridos durante 
o ensaio de EA em que há incremento de carga de recipientes que ope-
ram pressurizados. É importante atentar ao fato de que, neste exemplo 
específico, o conceito é tratado de forma qualitativa, sem rigor de valores 
numéricos ou unidades. Particularmente, neste exemplo, a tensão ( ) 
que o material sofre é oriunda da pressão P aplicada ao equipamento 
ensaiado. 

No gráfico da Figura 2.22, o eixo das abcissas representa o tempo de-
corrido de ensaio e o eixo das ordenadas representa o nível de ambas as 
medidas, ou seja, da pressão e da atividade de EA. As indicações em ver-
de mostram pontos importantes para a análise gráfica. Tem-se, neste caso 
específico, um total de 11 tempos distintos (denominados t0 , t1 ,..., t11) e 
dois níveis de pressão (P1 e P2), além do nível P0, sendo P2 > P1. O tempo t0 
indica o instante do início da pressurização, quando a pressão é nula, isto 
é, P0 = 0. O processo acontece da forma descrita a seguir.

N
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Figura 2.22: Ilustração exemplificando o efeito Kaiser.

No instante t0, a primeira rampa de pressurização é iniciada e continua, 
gradualmente, incrementando até atingir o tempo t1, quando se dá o término 
do incremento de pressão e simultaneamente é iniciado o primeiro patamar 
de pressão constante no nível de P1 (isto é, o valor de pressão permanece o 
mesmo, sem alteração, durante um período pré-determinado de tempo). É 
possível notar que, no intervalo de tempo entre t0 e t1, houve a ocorrência 
de emissão EAacústica, representada pelo histograma com barras verticais 
alaranjadas. No período de tempo decorrido de patamar, correspondente ao 
intervalo entre os tempos t1 e t2, não se observa EA, e, no intervalo seguinte, 
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entre os tempos t2 e t3, ocorre a despressurização do equipamento, tampouco 
havendo a ocorrência de EA. 

Continuando para a direita do gráfico, na escala de tempo, vê-se que, 
no intervalo de tempo entre t3 e t4, o equipamento permanece despres-
surizado. No próximo intervalo de tempo, entre t4 e t5, a primeira fase do 
efeito Kaiser é observada. Note que essa segunda rampa de incremento de 
pressão é igual à primeira rampa de pressurização que foi realizada entre 
os tempos t0 e t1, porém agora existe uma diferença crucial: não é obser-
vada atividade de EA! Isso decorre em virtude do alívio prévio das tensões 
presentes nos pontos concentradores de tensão do material. Ou seja, não 
há emissões devido à acomodação do material, causada pelo incremento 
de pressão durante o primeiro carregamento, ocorrido anteriormente entre 
os tempos t0 e t1. 

Como a pressão máxima atingida anteriormente foi P1 e, como as pres-
sões em qualquer ponto da segunda rampa de subida entre os tempo t4 e 
t5 é inferior a P1, o efeito Kaiser garante que não haverá a ocorrência de EA 
durante esse período. Nada diferente se sucede no patamar entre os tempos 
t5 e t6, em que a pressão é novamente mantida constante no nível P1, como 
no intervalo entre t1 e t2. 

No próximo intervalo de tempo, que vai do tempo t6 ao tempo t7, verifica-
se a segunda fase do efeito Kaiser. Logo após o tempo t6, o valor de pressão 
é superior ao valor máximo de pressão (P1) alcançado previamente, portan-
to, verifica-se novamente o surgimento das atividades de EA até o segundo 
nível de pressão de valor P2. O período de tempo entre os instantes t7 e t8 
representa um novo patamar de pressão constante, no entanto, a pressão 
agora é igual a P2, ou seja, é maior do que a pressão máxima anterior de 
valor P1. 

Após decorrido o tempo correspondente a esse patamar de pressão, 
tem-se a despressurização gradual do equipamento entre os tempos t8 e 
t9, como a despressurização que ocorreu entre t2 e t3, com a diferença de 
que agora a pressão é diminuída lentamente de P2 a zero, ao invés de P1 a 
zero como antes. Após o equipamento ser despressurizado, este é mantido 
nesse estado por um período de tempo que vai de t9 a t10. Após o tempo 
t10, o equipamento começa a ser pressurizado novamente, e a rampa de 
pressurização segue diretamente de zero até o valor máximo anterior de P2, 
entre os tempos t10 e t11. 

Constate novamente que não há atividade de EA presente nesse período 
de tempo, pois qualquer ponto da rampa representa uma pressão inferior 
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à máxima (P2) atingida anteriormente. Aplica-se aqui o mesmo argumento 
que foi dado ao período de tempo entre t4 e t5. Finalmente, observe que 
logo após o tempo t11 o valor de pressão ultrapassa o valor máximo anterior 
de P2, logo, constata-se novamente o surgimento de EA. E o processo segue 
dessa forma, sucessivamente.

2.4.2. Colorário de Dunegan
Uma definição adicional que complementa o efeito Kaiser relatado na 

seção anterior é o corolário de Dunegan. Esse conceito governa o compor-
tamento das EAs no seguinte sentido: se alguma atividade de EA for obser-
vada antes do carregamento chegar ao valor máximo previamente atingido, 
é porque uma nova fonte de EA, ou seja, uma nova descontinuidade, foi in-
troduzida no material. Outra possibilidade é a de ter ocorrido o agravamento 
da criticidade das fontes previamente existentes, isto é, de que as descon-
tinuidades conhecidas tenham crescido. Isso faz com que a integridade 
da estrutura seja ainda mais comprometida, submetendo a região onde a 
descontinuidade está localizada a maiores tensões com níveis menores de 
carga, fazendo assim com que a descontinuidade emita sinais de EA. 

A verificação desse conceito é comum na prática. Por exemplo, consi-
dere um equipamento industrial que é ensaiado utilizando o teste de EA. 
Feito isso, o equipamento retorna à operação, retomando as suas condições 
normais de serviço (i.e. carga inferior à carga de teste). Depois de decor-
rido certo tempo operando, o equipamento é novamente submetido a um 
teste de EA, com incremento de carga. Se nesse teste posterior a estrutura 
liberar EA antes de a carga máxima do teste anterior ser atingida, significa 
que ocorreram modificações estruturais no equipamento industrial durante 
o período que estava em serviço entre os testes.

O efeito Felicity, diferentemente do efeito Kaiser, é definido como o 
surgimento de EA em um nível de tensão inferior ao nível máximo aplica-
do anteriormente. Esse fenômeno é tipicamente observado nos materiais 
compósitos, como concreto, fibras de carbono, Kevlar, fibras de vidro, entre 
outros.

O conceito do efeito Kaiser em materiais compósitos é ligeiramente di-
ferente do observado em materiais metálicos. Especificamente em compo-
nentes de plástico reforçados com fibra, a EA é, em sua maioria, observada 
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em tensões mais baixas do que a anterior aplicada, especialmente quando 
o material está em mau estado ou perto de falha. Esse efeito vem sendo 
utilizado com sucesso para prever as cargas de ruptura em recipientes de 
pressão compósitos. 

A medição do efeito Felicity é definida por meio da relação entre a ten-
são em que reaparece a EA, durante a aplicação de tensão seguinte e a ten-
são máxima aplicada anteriormente. Essa relação é conhecida como relação 
Felicity, sendo, por definição, sempre inferior a 1 e empregada como um 
critério quantitativo de aceitação/rejeição. Por exemplo, uma relação Feli-
city abaixo de 95% pode ser um critério de rejeição para tanques e vasos 
de pressão de plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV).

Assim como para o efeito Kaiser, é conveniente, e elucidativo, a utili-
zação de uma ilustração para explicar detalhadamente o conceito. É inte-
ressante, para este caso particular, assumir que o recipiente do exemplo 
tenha sido manufaturado em algum tipo de material compósito, como, por 
exemplo, o PRFV. Na Figura 2.23, um gráfico correspondente ao efeito 
Felicity, similar ao gráfico da Figura 2.22, é apresentado. Porém, nesse 
caso são notórias algumas diferenças. Assim como na Figura 2.22, o eixo 
das abcissas e das ordenadas representam os mesmos parâmetros, ou seja, 
tempo e nível, respectivamente. As indicações em verde indicam os pon-
tos-chaves para a análise gráfica. Tem-se, neste caso específico, um total 
de 15 tempos distintos (denominados t0, t1,..., t15) e dois níveis de pressão 
(P1 e P2), além do nível P0, sendo P2 > P1. O tempo t0 indica o instante do 
início da pressurização, quando a pressão é nula, isto é, P0 = 0. O processo 
acontece da forma descrita a seguir.
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Figura 2.23: Ilustração exemplificando o efeito Felicity.
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Como o leitor(a) já deve estar familiarizado(a) com o gráfico da  
Figura 2.22, a descrição do efeito Felicity deverá ser relativamente mais 
fácil de compreender. Entre os instantes de tempo t0 e t1, ocorre a primei-
ra pressurização2. Naturalmente, nota-se a presença de atividade de EA 
durante a rampa de subida de carga. Entretanto, nesse caso, é também 
possível observar que a atividade de EA continua mesmo após a parada do 
incremento de pressão, correspondente ao instante de tempo t1. Isto é, a 
atividade perdura ainda por um tempo durante o patamar de pressão cons-
tante P1 até o instante t2. Esse comportamento é tipicamente observado nas 
estruturas feitas de material compósito. 

Após esse momento, a atividade deixa de existir, permanecendo a es-
trutura (isto é, o material) sem emitir até o instante t3, quando termina o 
período de pressão constante. Depois disso, até o tempo t4, a pressão é di-
minuída gradativamente até atingir um valor nulo. De t4 a t5, o equipamento 
de PRFV é mantido despressurizado. 

A próxima etapa do processo é repressurizar o equipamento durante o in-
tervalo que vai de t5 a t6. Se esse fosse um caso no qual o efeito Kaiser pudes-
se ser aplicado, não seria possível observar atividade de EA antes do instante 
t9, ou seja, até que a pressão ultrapassasse o valor máximo de P1 atingido 
previamente. Contudo, como foi assumido que o equipamento é feito de ma-
terial compósito, espera-se que certo grau do efeito Felicity seja observado.

Analisando o gráfico entre os instantes de tempos t5 e t7, sendo t7 o 
momento quando a aplicação da carga é encerrada, é possível notar que a 
atividade de EA novamente teve início em algum ponto da rampa, durante 
o incremento de pressão, antes de chegar à carga máxima anterior P1. Isto 
é, as EAs reiniciaram quando o valor de pressão ainda estava em um nível 
inferior ao máximo anterior P1.

O instante quando a atividade de EA reiniciou está indicado no gráfico 
pelo tempo t6, e o valor da pressão no momento em que a atividade foi cons-
tatada (no instante t6) está indicado por P’1. Esse fenômeno é evidência da 
ocorrência do efeito Felicity. Uma análise mais detalhada do gráfico mostra 
que, como a atividade de EA reiniciou no nível de pressão P’1, sendo P’1 < 
P1, é possível realizar uma análise comparativa dessa situação. Se a razão 
entre P’1 e P1 for calculada, obtém-se o que é chamado de relação Felicity. 
Por meio dessa simples divisão, é possível obter um quociente que indicará 

2  Observação: lembre-se de que a pressão (P) é a aplicação de carga à estrutura que, consequentemente, 
está diretamente vinculada à tensão ( ) exercida sobre o material.
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se o material encontra-se ou não em um estado acentuado de degradação 
microestrutural. Mais especificamente, a relação Felicity, FR, é dada por:

FR =
pressão máxima anterior atingida

valor da pressão no instante quando reiniciou a ativade de EA

Eq. 2.7

Os critérios de aprovação ou reprovação da estrutura são usualmente 
definidos pela norma vigente aplicável ao equipamento específico ensaia-
do. Retornando à análise gráfica da Figura 2.23, a relação Felicity para a 

primeira repressurização é dada por F
P
PR = 1

1

’

. Dando continuidade ao pro-

cesso, observa-se que, entre os tempos t7 e t8, a atividade de EA ainda 
está presente no período inicial de pressão constante, enquanto entre os 
tempos t8 e t9, no período remanescente de pressão constante, a atividade 
é cessada. No período de tempo entre t9 e t10, tem-se o incremento de 
pressão do valor P1 ao valor P2. Nesse intervalo de tempo, há a presença de 
EA, como esperado, pois o valor máximo de pressão atingido previamente 
é ultrapassado. Ao chegar no valor P2 de pressão, a rampa de incremento é 
estabilizada e a pressão permanece constante até o instante t12. 

Como observado nos patamares anteriores, a atividade de EA ainda se 
mantém por certo período de tempo até o instante t11. Note que a atividade 
está presente somente na parte inicial do patamar. Decorrido algum tem-
po de pressão constante, de t11 a t12, a atividade de EA finda. O próximo 
intervalo de tempo, que vai de t12 a t13, corresponde à despressurização do 
equipamento3. Do tempo t13 ao tempo t14, o equipamento permanece com 
pressão zero. Finalmente, após o instante de tempo t14, o equipamento é 
repressurizado diretamente de zero a P2. É interessante observar que, quan-
do a pressão atinge o valor P’2, no instante de tempo t15, no qual P’2 < P2, 
a atividade de EA reinicia. Novamente, observa-se aqui a ocorrência do 

efeito Felicity. Nesse caso, a relação Felicity é dada por F
P
PR = 2

2

’

.

Uma expressão geral para o cálculo da relação Felicity é dada por:

F
P
PR

EA

max

=

Eq. 2.8

3   Em alguns casos de estruturas feitas de material compósito, é possível observar alguma atividade de EA 
durante a despressurização devido à anisotropia do material, em que as diferentes camadas reforço-ma-
triz se movem, reajustando-se ao alívio das tensões.
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Nessa equação, PEA é o valor da pressão no instante em que ocorreu 
o reinício da atividade de EA, e Pmax é o valor máximo de pressão atingi-
da previamente. Por exemplo, se, em um dado incremento de pressão, o 
valor máximo de pressão atingido foi Pmax = 37,8 bar e, em um carrega-
mento subsequente, a atividade de EA reiniciou quando a pressão atingiu  
PEA = 36,4 bar, o valor da relação Felicity (com precisão de três casas de-
cimais) será igual a:

F
P
PR

EA

max

= =
,
,

= ,
36 4
37 8

0 963

Eq. 2.9

Nesse exemplo, a relação Felicity calculada indicou que a atividade de 
EA reiniciou quando a pressão, durante o período de repressurização, atin-
giu 96,3% da pressão máxima atingida em um incremento de pressão ante-
rior. Convencionalmente, um valor acima de 95% indica que o equipamen-
to pressurizado, feito de material compósito, está apto para operar dentro 
dos limites de projeto. Ou seja, não indicou degradação de sua integridade 
estrutural que o fizesse reprovar.
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 3.  Sistemas de medição
Os sinais utilizados para análise da propagação das ondas elásticas em 

superfícies, foco da técnica de EA, podem ser definidos como um sistema 
de alta frequência, de alta resolução e de alta densidade de canais – três 
características que tornam complexos o hardware e software necessários 
para esse tipo de aplicação, pois as três características são concorrentes 
entre si. A seguir serão abordados os elementos fundamentais de um sis-
tema de EA.

O hardware necessário para a aquisição de sinais de emissão acústica 
(EA) pode ser separado em três partes essenciais: condicionamento do si-
nal, conversão analógico digital e processamento. Além desses componen-
tes, existem outros recursos que estão geralmente disponíveis em sistemas 
de aquisição para EA, como alarmes sonoros, visuais, leitura de sinais pa-
ramétricos e entradas para sincronização.

Sensor

Pré-Amp Fornecimento
de Energia

Filtro de 
Frequência

Amp
Conversor
Analógico

Digital

Processamento 
do sinal

(processador
ou FPGA)

Placa de EA  
Figura 3.1: Fluxograma do sinal de EA.

I. Condicionamento do sinal

O condicionamento do sinal de EA geralmente consiste em amplifica-
ções e filtros de frequência. A amplificação do sinal se faz necessária de-
vido à baixa intensidade do sinal gerado pelas células piezelétricas dos 
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sensores de EA, dessa forma, geralmente há um pré-amplificador próximo 
ao sensor, para que o sinal gerado por este possa ser transmitido pelo cabo. 
Esse sinal pode ser amplificado novamente em outros estágios, como, por 
exemplo, após a passagem pelos filtros de frequência.

Esses amplificadores necessitam de um suprimento de energia para seu 
funcionamento. Para os amplificadores na placa do sistema de EA, o suprimen-
to é feito pela própria placa; para os pré-amplificadores, o suprimento poder ser 
feito pelo próprio cabo coaxial usado para a transmissão do sinal dos sensores.

Os filtros usados para o condicionamento de sinal de EA podem ser digi-
tais ou analógicos. Apesar de os analógicos poderem apresentar mudanças 
de característica com o passar do tempo, ainda são muito presentes em sis-
temas comerciais de EA. Os filtros digitais também podem ser implementa-
dos no processamento do sinal, no qual o filtro será aplicado, por meio de 
uma expressão matemática, no processador ou no field programmable gate 
array (FPGA)1.

A principal função dos filtros para a aquisição de dados de EA é a re-
moção de informações em frequências que não são de interesse, sendo que 
estas muitas vezes são oriundas de fatores externos, como, por exemplo: 
campos elétricos próximos aos cabos, interferência da rede de energia e de-
mais fatores. Com a aplicação do filtro, a informação na faixa de frequência 
de resposta do sensor pode se separar.

Na Figura 3.2, é apresentada uma curva característica de sensor de EA. 
Nesse caso, poderia ser usado um filtro que deixasse a faixa de 100 kHz a 
500 kHz. Dessa forma, as informações que não fossem de interesse para 
esse sensor seriam eliminadas. Assim, o intervalo de frequência ideal para 
filtro dependerá do sensor utilizado, da natureza do evento que está sendo 
monitorado e do material no qual as ondas acústicas serão propagadas. 
Portanto, um sistema de EA versátil deve apresentar flexibilidade nas faixas 
de frequências de seus filtros. 

Quando a implementação dos filtros é analógica, existe um número defi-
nido de faixas de frequências, geralmente 4 limites inferiores e 4 superiores. 
Essa limitação se deve ao fato de que a frequência do filtro analógico depen-
de de propriedades físicas de componentes. Já quando a implementação do 
filtro é digital, não existe um número pré-definido de faixas de frequência.

1  Em português, a sigla significa arranjo de portas programáveis em campo. Esse termo será melhor explo-
rado no tópico III.
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Figura 3.2:  Resposta típica de um sensor de EA.

Outro parâmetro que caracteriza os filtros é a sua ordem, a qual mensura 
o quão rapidamente os filtros atenuam sinais fora da faixa de frequência 
especificada.
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Figura 3.3: Influência da ordem de um filtro.

O aumento da ordem em um filtro analógico resulta em um número 
maior de componentes e na topologia mais complexa do circuito; já em 
filtros digitais, quanto maior for a ordem, maior será a complexidade do 
modelo matemático e, consequentemente, maior será o custo computacio-
nal associado.

II. Conversão analógico digital

A grande maioria dos sistemas atuais é digital, uma vez que estes apresen-
tam mais recursos computacionais e são mais determinísticos. Como o sinal 
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oriundo dos sensores piezelétricos é analógico, ou seja, contínuo no tempo e 
em magnitude, é necessária uma conversão para um sinal digital discreto.

O responsável por essa conversão é o conversor analógico digital, por 
vezes denominado A/D. Para o uso em sistemas de aquisição para EA, dois 
parâmetros principais do A/D devem ser observados: sua taxa de amostra-
gem, também denominada resolução horizontal; e sua resolução, também 
denominada resolução vertical.

A taxa de amostragem de um A/D determina quantas amostras por uni-
dade de tempo ele obterá do sinal analógico. Por exemplo, um A/D com taxa 
de amostragem de 40 MHz tirará 40 milhões de amostras por segundo, ou 
seja, uma amostra a cada 25 nano segundos.

A resolução de um A/D define em quantas partes será dividida sua faixa 
de medição. Por exemplo, um A/D de 18 bits terá sua faixa de medição 
dividida em 218 partes; desse modo, caso a entrada de sinal seja de -10 V 
a 10 V, a resolução, ou seja, a menor medida possível, será de 76,3 V.

Essas características nem sempre andam juntas, uma vez que quando 
as resoluções de um A/D (vertical e horizontal) aumentam, sua complexi-
dade e custo também aumentam substancialmente. A escolha dessas ca-
racterísticas deve ser feita com muita cautela, sempre tendo em vista o 
fenômeno que deseja ser monitorado pelo sistema de EA. Por exemplo, caso 
seja de interesse monitorar a ocorrência de vazamentos em tubulações, 
deve se priorizar a resolução vertical. Caso o monitoramento seja voltado 
para o crescimento de trincas e outros fenômenos transientes, a taxa de 
amostragem se torna relevante, sendo que esta deve ser no mínimo igual ao 
dobro da frequência esperada do evento que será medido.

III. Processamento

O FPGA é um circuito integrado programável que permite que as opera-
ções realizadas no sinal de EA sejam diretamente implementadas em hardwa-
re, fazendo com que este tenha desempenho semelhante à de processadores 
dedicados. O processamento do sinal de EA pode ser realizado em processa-
dores comuns ou em FPGA. A desvantagem de usar processadores comuns é 
que o processamento ficará centralizado em um sistema e, com isso, quan-
do o número de canais aumentar, o sistema pode ficar sobrecarregado. Já 
quando sistemas com FPGA são usados, o processamento é descentralizado, 
uma vez que cada placa possuirá seu próprio FPGA, o qual será responsá-
vel apenas pelos canais dessa placa, que dificilmente serão mais que oito.  
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As principais operações realizadas no sinal de EA são a detecção de hits e a 
parametrização destes. A parametrização do sinal consiste na extração de va-
lores que possam de alguma forma caracterizá-lo. Alguns parâmetros comuns 
são: amplitude, contagem, tempo de subida, duração, e energia. A detecção 
de hits consiste em observar o sinal continuamente e separar os eventos de 
relevância, que geralmente são aqueles cuja magnitude do sinal esteja aci-
ma de um limiar. Esse trecho do sinal pode então ser separado, por meio de 
critérios de tempo, para ser apresentado posteriormente ou se realizar outras 
análises sobre essa forma de onda. Entretanto, nem todos os sistemas fazem 
essa separação devido ao elevado custo computacional envolvido.

Alguns sistemas também fazem análises mais complexas dos hits, 
como, por exemplo, análises espectrais, transformadas Wavelet, dentre ou-
tros. Tais análises também podem ser realizadas offline, ou seja, após a 
aquisição dos hits, quando não haverá disputa de recursos computacionais.

IV. Demais recursos

Muitos sistemas de EA também possuem entradas paramétricas, que 
são entradas para leitura de tensão ou corrente, nas quais podem ser co-
nectados diversos tipos de sensores, tais como: transdutores de pressão, 
células de carga e sensores de temperatura.

Esse tipo de entrada é muito útil quando é necessário sincronizar infor-
mações de diferentes sensores; por exemplo, durante um ensaio hidrostá-
tico de um vaso de pressão, é interessante sincronizar a curva de pressão 
com o histórico de eventos de EA.

Também é comum, em sistemas de EA, a presença de alarmes sonoros e 
visuais. Esses alarmes acusam a presença de hits ou a saturação do sistema.

Existem diversos tipos de sensores de EA, com diversas finalidades e 
aplicações, mas as principais características presentes em um sensor para 
essa aplicação são a largura de banda, a sensibilidade e as temperaturas 
máximas de trabalho. Basicamente, um sensor de EA é composto por um 
elemento piezoeléctrico montado sobre uma superfície dielétrica e rígida, 
protegido por um encapsulamento que pode ser metálico ou polimérico, 
dependendo da aplicação. As diferenças de uso dos sensores quanto à ban-
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da de leitura destes estão intimamente ligadas à geometria do elemento 
piezoeléctrico bem como ao arranjo de diversos sensores com bandas dife-
rentes, no caso de sensores ditos “banda larga”. 

 
 

Figura 3.4: Sensor Mistras, PASA.

O coração do sensor de EA é o elemento piezoelétrico, que é uma massa 
de cristais de cerâmica de perovskita2, cada um constituído por um íon metá-
lico tetravalente, usualmente titânio ou zircônio, em uma rede de íons metá-
licos maiores e divalentes, geralmente chumbo ou bário. Sob condições que 
conferem simetria tetragonal ou romboédrica nos cristais, cada cristal tem 
um momento de dipolo elétrico. Quando um piezoelétrico é colocado sob um 
estresse mecânico, a estrutura atômica do cristal muda, de modo que os íons 
na estrutura se separam. Assim, um momento de dipolo é formado e uma 
diferença de potencial é verificada nas extremidades do cristal. A resposta em 
frequência bem como as frequências de ressonância observadas no material 
estão intimamente ligadas à massa e à geometria do sensor. 
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Cristal Piezoelétrico
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Figura 3.5: Cristal piezoelétrico: efeito de dipolo sob estresse mecânico.

O modelo físico funcional de uma célula piezoelétrica pode ser mode-
lado por meio de um circuito equivalente elétrico, composto por uma fonte 
de tensão conectada a equivalentes funcionais físicos com capacitâncias e 

2   A estrutura foi batizada com esse nome em homenagem ao mineralogista russo Count Lev Aleksevich 
von Perovski. A estrutura perovskita pode ser encontrada com algumas simetrias de rede, tais como 
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indutâncias parasitas, bem como resistência dielétrica do material cerâmi-
co, conforme mostra a Figura 3.6. Devido a essas características, podemos 
modelar e analisar a resposta em frequência desse circuito equivalente e 
definir os circuitos necessários à correta captação do sinal gerado nos ter-
minais da célula piezoelétrica.

Figura 3.6: Circuito equivalente.

 

Outra distinção entre os sensores é a forma como o sinal é amplificado, 
ou seja, o uso de pré-amplificadores internamente ou externamente ao sen-
sor.  Por conta da natureza elétrica dos sensores piezoelétricos, é possível 
tratar esse sinal para conformá-lo a padrões específicos para leitura. Devido 
aos pequenos sinais envolvidos e à alta sensibilidade a ruído, muitas aplica-
ções comerciais utilizam pré-amplificadores internos ou externos ao sensor. 
Esses pré-amplificadores têm a função de maximizar os sinais capturados 
dos sensores piezoelétricos com o intuito de aumentar a relação sinal-ruído 
(SNR) e de reduzir os sinais indesejados. 

Figura 3.7: Diagrama de blocos de um sensor com pré-amplificador.

Esses pré-amplificadores são circuitos ativos constituídos por um arranjo 
de transistores, os quais são chamados de amplificadores de carga. A pre-
sença dessa etapa de amplificação demanda uma alimentação externa, de-
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vido aos elementos ativos, que deve ser realizada pelo equipamento de EA. 
Após amplificado, o sinal se  propaga por meio dos cabos até os módulos de 
captura de sinal do equipamento, que pode ser filtrado analogicamente ou 
digitalmente para retirar ruídos e sinais  em bandas de frequência não inte-
ressantes para análise.  

3.4.  Filtros
Os filtros são largamente utilizados em diversas áreas da engenharia, como 

sistemas de comunicação, sistemas de som e instrumentação industrial, entre 
outros. Em termos gerais, são sistemas lineares invariantes no tempo e capazes 
de modificar as características dos sinais conectados em sua entrada, de modo 
que apenas uma parcela específica dos componentes de frequência do sinal 
chega à saída do filtro. Um filtro é, portanto, uma equação diferencial que pode 
ser representada no domínio da frequência complexa de Laplace, existindo 
duas formas para sua realização física, a analógica e a digital. 

Os diversos tipos de equações de filtros padrão possuem características 
distintas entre si, como o filtro Butterworth, Chebyshev, Elíptico e Sallen-
Key, por exemplo, cada um com peculiaridades interessantes para certas 
aplicações. Os primeiros filtros desenvolvidos foram os filtros analógicos 
passivos, que são circuitos elétricos projetados para sintetizar alguma res-
posta de filtro padrão, realizados apenas com componentes passivos como 
capacitores, indutores e resistores. São ditos passivos, pois os elementos 
não “produzem” energia e suas características são limitadas. 

Com o desenvolvimento da microeletrônica e a criação dos transistores e 
amplificadores operacionais, surgiram os filtros ativos, que são circuitos elé-
tricos projetados para sintetizar alguma resposta de filtro padrão e realizados 
com pelo menos algum componente que não seja passivo, ou seja, que atue 
como fonte de energia, necessitando assim de alimentação externa. 

Filtros digitais são uma implementação em hardware ou software de 
um algoritmo matemático que pode ou não ser baseado em um protótipo 
de um filtro analógico padrão, operando sobre um sinal discreto aplicado 
em sua entrada e gerando na saída uma versão filtrada, também discreta. 
Tais tipos de filtros são complexos e demandam recursos do processador, 
limitando assim sua aplicabilidade.  Por outro lado, esses filtros possuem 
melhor desempenho e flexibilidade se comparado aos filtros analógicos 
ativos. 
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Independentemente da implementação do filtro, na prática não é pos-
sível realizar um filtro ideal e as transições entre as bandas de passagem e 
de corte possuem imperfeições. Ainda sim, quanto maior a complexidade, 
ou seja, a ordem do filtro, mais próximo estamos da resposta ideal, porém 
maior e mais complexo será o circuito analógico ou o processamento digital 
necessário para realizá-lo. A Figura 3.8 mostra um exemplo de um sinal 
filtrado com diversas ordens de um determinado filtro.
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Figura 3.8: Resultado da filtragem de um sinal com ruído.
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Os primeiros sistemas de aquisição de sinais utilizados para sistemas 
de EA fazem uso dos filtros analógicos ativos, normalmente baseados em 
protótipos de filtros Butterworth devido às suas características de lineari-
dade na banda de passagem com ordens superiores à quinta ordem.  Esses 
filtros são implementados utilizando uma sequência de amplificadores de 
precisão e de alta velocidade, bem como componentes eletrônicos passivos 
que definem o ponto de operação do filtro. 

Diversos erros são associados à imprecisão dos componentes e ao ruí-
do introduzido pelas etapas dos circuitos supracitados. Contudo, uma vez 
analogicamente filtrado, o sinal pode ser digitalizado diretamente, poupan-
do processamento dos controladores. Existem diversas aplicações atuais e 
equipamentos mais modernos que utilizam filtros digitais implementados 
em suas unidades lógicas de processamento de sinais, simplificando o cir-
cuito eletrônico de captura. Com o avanço dos processadores e controlado-
res na microeletrônica, aplicações como filtros digitais e demais algoritmos 
complexos podem ser realizados em tempo real, sem prejuízo aos demais 
processos necessários ao tratamento de um sinal de EA.

 

A transmissão dos sinais de EA entre os sensores e os pré-amplificado-
res, ou entre sensores e as placas de EA, é realizada através de cabos do 
tipo coaxiais. Além da transmissão de sinais, os cabos coaxiais possuem a 
função de alimentar os sensores de EA com tensão de 28 volts.

A utilização de cabos coaxiais se dá em função da capacidade de iso-
lação ao meio externo. Esse tipo de cabo é composto por quatro partes. A 
primeira, mais interna, é composta por um fio de cobre, que pode ser rígido 
ou maleável, e é na qual a transmissão de sinais elétricos ocorre. A segunda 
parte dos cabos coaxiais é construída de material polimérico e funciona 
como meio dielétrico ao cobre. A terceira parte é a malha de isolação ou 
blindagem, composta de material metálico em que, além de isolação, ocor-
re também a transmissão de sinais elétricos. A quarta parte é a cobertura do 
cabo, que realiza a interface com o meio externo e é constituída de material 
polimérico.
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A Figura 3.9 mostra a construção de um cabo coaxial.

Figura 3.9: Construção de um cabo coaxial.

Quando aplicados à EA, os cabos de transmissão podem possuir exten-
sões diversas. Em alguns ensaios ou monitoramentos contínuos, a exten-
são dos cabos pode chegar à 100 metros de comprimento. Em vista des-
ses comprimentos e da possibilidade de ser aplicado em diversas plantas 
industriais, deve-se atentar à impedância do cabo coaxial. Os cabos mais 
utilizados são o RG-58 e RG-174, ambos com impedância de 50 Ohms.

Considerando que os cabos coaxiais são componentes sensíveis e sus-
ceptíveis a danos, alguns cuidados devem ser tomados na sua instalação e 
utilização em ensaios ou monitoramentos, pois eventuais rompimentos do 
fio de cobre ou danos na malha, por exemplo, impediriam a transmissão 
dos sinais elétricos entre os componentes. 

Durante a instalação dos cabos, deve-se evitar dobrá-los ao longo de 
sua extensão. Quando manuseados, os conectores das pontas devem ser 
protegidos contra impactos e eventuais avarias e, durante os ensaios e 
monitoramento, deve-se prever a instalação do cabo em locais que não 
possuam circulação de pessoas e/ou máquinas, evitando assim o esmaga-
mento dos componentes.

A verificação da eficiência de um cabo após sua montagem no sistema 
de EA pode ser realizada por meio da quebra de minas de grafite próximas 
aos sensores. Desse modo, avalia-se a eficácia do sistema como um todo. 
Caso seja realizado o diagnóstico de eficácia antes da instalação dos ca-
bos coaxiais aos sensores, a  melhor opção seria fazê-lo por meio de um 
multímetro.
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O processo de acoplamento dos sensores de EA à superfície da estrutura 
a ser analisada consiste na fixação desses sensores, por meio de dispositi-
vos magnéticos ou fitas adesivas, e na aplicação de material acoplante. A 
verificação da eficácia do acoplamento é realizada por meio da quebra de 
minas de grafite após a conexão dos sensores aos cabos de transmissão.

Os materiais acoplantes são utilizados em EA para preenchimento do es-
paço existente entre os sensores e a face da estrutura analisada, eliminando 
assim o ar. Essa supressão do ar se faz necessária em função da baixa 
transmissibilidade das ondas de energia de EA nesse meio. 

Os principais tipos de acoplantes utilizados são colas e adesivos, gra-
xas de silicone, acoplantes comerciais de ultrassom e glicóis de alto peso 
molecular. Para a escolha do tipo de acoplante, alguns cuidados devem 
ser tomados. Esses materiais devem possuir compatibilidade química com 
o material da superfície de teste, impedindo assim processo de corrosão. 
Quando sujeitos a intempéries, como chuva e vento, ou mesmo excesso de 
calor, o acoplamento deve possuir boa fixação, impedindo sua remoção. 
Outra característica relevante é a capacidade de “molhar” a superfície a ser 
analisada, preenchendo assim toda a face do sensor de EA.  

A aplicação dos acoplantes aos sensores de EA deve ser realizada na 
face que ficará em contato com a superfície a ser analisada. Na Figura 
3.10, tem-se um exemplo de aplicação em um sensor de 150 kHz. 

Figura 3.10: Acoplante aplicado ao sensor.

A quantidade de material acoplante aplicado à face do sensor de EA irá 
variar em função da rugosidade da superfície a ser analisada. Superfícies 
com rugosidade alta exigem grande quantidade de acoplante. Em contra-
partida, em superfícies com rugosidade reduzida, deve-se aplicar acoplante 
em menor quantidade.
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Não há no mercado muitos fabricantes de sistemas de EA. Isso se deve 
ao fato de que esta ainda não é uma tecnologia de fácil acesso e também 
por não haver uma demanda elevada de equipamentos. Os principais fa-
bricantes são a Physical Acoustics Corporation (PAC) e a Vallen Systeme. 
Existem também alguns sistemas com menos presença no mercado, como, 
a Soundwel, da China, e a Dittel, da Alemanha.
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É normal que com o tempo equipamentos de medição se desgastem, 
apresentando um mal funcionamento. Em testes de emissão acústica (EA) 
esse mal funcionamento pode acarretar em uma série de problemas para o 
ensaio, o que não é desejável.

 Portanto, para se evitar que sejam utilizados equipamentos defeituosos 
no sistema de medição, é recomendado que os componentes sejam verifi-
cados antes da sua utilização.

A verificação dos sensores é uma etapa importante na realização de um 
ensaio de emissão acústica (EA), pois é com base nos dados dos sensores 
que é feita a avaliação do ensaio e do equipamento testado. Essa etapa deve 
ser realizada em duas partes: uma em um ambiente controlado (laboratório), 
antes de qualquer ensaio, e outra em campo, durante o ensaio de EA.

A verificação em laboratório tem como objetivo identificar e avaliar a 
degradação dos sensores devido à sua exposição a riscos operacionais, am-
bientais e à montagem e desmontagem entre ensaios. Além disso, ainda 
é possível avaliar a reprodutibilidade dos resultados e selecionar sensores 
com desempenhos semelhantes.

Já a etapa de verificação em campo tem como objetivo avaliar o desem-
penho não apenas do sensor, mas também do acoplamento, do dispositivo 
de montagem, de cabos e de demais componentes periféricos. Essa verifi-
cação deve ser realizada no equipamento a ser inspecionado antes, durante 
ou depois da realização do ensaio de EA. É importante que seja feita por um 
profissional qualificado, para que seja realizada de maneira correta e para 
que os resultados sejam confiáveis.

A verificação laboratorial é realizada seguindo a norma ABNT NBR 
15361:2015, que foi baseada na norma ASTM E976 – 15. A norma ASTM 
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é mais abrangente para as técnicas de geração do sinal de referência, po-
rém aqui será discutido o procedimento e o teste segundo a norma brasi-
leira. Outra verificação que será abordada nesta seção é baseada na norma 
ASTM E2075M – 15, que não possui uma correspondente na ABNT.

I. ABNT NBR 15361:2015

Para realização da verificação dos sensores de EA conforme a NBR 
15361, são necessários os seguintes equipamentos:

equipamento registrador dos sinais dos sensores (equipamento de 
EA, osciloscópio e espectrômetro);

sensor de EA a ser testado;

pré-amplificador, se já não estiver integrado ao sensor;

fonte de sinal de EA;

bloco não ressonante cônico metálico.

O equipamento para registro dos sinais deve ser capaz de registrar sinais 
com amplitude compatível com o tipo do sensor e pré-amplificador utilizados. 
Esses equipamentos geralmente têm alcance de 10 V, além de apresenta-
rem uma resposta que cobre a faixa de frequência de 20 kHz a 1200 kHz. 
Aconselha-se a utilização de um bloco não ressonante cônico, conforme des-
crito no item 6.2.2 da NBR 15361 e apresentado na Figura 4.1.
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Figura 4.1: Bloco não ressonante cônico (desenho adaptado da norma [31]). 
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A fonte de sinal de EA deve ser uma onda acústica reprodutível gerada 
na superfície com 50 mm de diâmetro do bloco. Não é necessário conhecer 
todas as características da onda gerada, porém é imprescindível que ela 
seja reprodutível. Para essa verificação, é utilizada a quebra de uma barra 
de grafite como fonte de sinal de EA. A barra de grafite deve ser 2H com 
diâmetro preferencialmente de 0,3 mm e comprimento de 2 a 3 mm. A 
quebra da barra de grafite deve ser realizada com o mesmo comprimento e 
ângulo de quebra e, se possível, alinhada com o sensor.

O procedimento para a verificação deve ser realizado de acordo com os 
seguintes passos:

1. Montar o sensor na mesma posição na face superior do bloco não 
ressonante.

2. Fazer a montagem sempre com a mesma força contra o bloco.  

3. Utilizar um acoplamento com baixa viscosidade e pequena espessura.

4. Realizar pelo menos dez quebras de barras de grafite para a avaliação 
da resposta do sensor.

5. Registrar os valores de amplitude para todas as quebras.

O quarto passo deve ser repetido até que seja garantida a repetibilidade 
do sinal de EA.

Se o sensor operar em condições normais, ou seja, se tiver sofrido ape-
nas ações de montagem e desmontagem, a diferença dos valores de ampli-
tude entre uma verificação e outra não deve ser maior que 3 dB. Variações 
iguais ou superiores a 4 dB indicam que o sensor sofreu algum dano ou que 
está passando por um processo de degradação. Por fim, se os valores de 
variação forem maiores que 6 dB, o sensor em questão não deve mais ser 
utilizado em serviço.

II. ASTM E2075M – 15

A norma E2075M tem como objetivo verificar a conformidade e con-
sistência da resposta dos sensores de EA utilizando uma barra de acrílico 
para a propagação da onda acústica. Para a realização dessa verificação, 
são necessários:

equipamento de EA adequado;

sensor de EA a ser testado;

pré-amplificador, se não estiver integrado ao sensor;
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fonte de sinal de EA, no caso barras de grafite e lapiseira;

barra de acrílico.

A barra de acrílico utilizada na verificação deve ter 38 mm (1,5 pol.) de 
diâmetro e 787 mm (31 pol.), de comprimento de acordo com o que é mos-
trado na Figura 4.2. A superfície que receberá o acoplante e o sensor deve 
ter uma rugosidade Root Mean Square (RMS) de 0,4 μm e perpendicula-
ridade de 0,05 mm. Devem ainda ser realizadas marcações na superfície 
cilíndrica a 102 mm e 305 mm da face de acoplamento do sensor.
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Marcas de referência

Conector
Sensor Sob Teste

Haste de acrílico

Acabamento superficial 0,4μm RMS;
Perpendicularidade 0,05mm 

na extremidade de encaixe do sensor

Figura 4.2: Barra de acrílico montada para a verificação (desenho adaptado da norma [32]). 

Assim como acontece na verificação pela ABNT NBR 15361:2015, a 
fonte de sinal de EA deve ser a quebra de barras de grafite de 0,3 mm de 
diâmetro, com dureza 2H e comprimento de 2 a 3 mm.

O procedimento para a verificação pode ser realizado da seguinte maneira:

1. Ligar e verificar o funcionamento dos equipamentos envolvidos na 
verificação.

2. Instalar o sensor na face de teste da barra de acrílico, utilizando um 
acoplante adequado e um fixador que garanta a mesma força de fixa-
ção para todos os sensores testados.

3. Fazer a aquisição e o registo dos valores de amplitude do sinal.

4. Fazer a quebra da barra de grafite na primeira marca da barra, a 102 
mm do sensor. Caso o sinal sature o canal do equipamento de EA, o 
grafite deve ser então quebrado a 305 mm do sensor.

5. Registrar pelo menos três quebras consistentes para cada sensor tes-
tado.

O critério de aceitação dos sensores deve ser determinado pelo profissio-
nal responsável pelo procedimento de teste, porém a norma indica alguns 
critérios mínimos de aceitação. Quando a verificação é realizada em apenas 
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um sensor, deve-se fazer a média dos valores registrados. O sensor é aceito 
quando todos os valores medidos estiverem dentro do intervalo de ± 2 dB 
na média. Quando for realizada a verificação para um conjunto de sensores, 
será necessário fazer a média das médias de todos os sensores testados. 
Um sensor é aceito quando o valor médio de suas médias estiver compreen-
dido dentro da média total ± 2 dB.

A verificação de montagem deve ser realizada antes, durante ou até 
mesmo depois do exame por EA. Essa verificação acontece após a instala-
ção do sistema no equipamento a ser avaliado. A norma que descreve essa 
verificação é a ABNT NBR 16178:2013, baseada na ASTM E2374.

Segundo a NBR 16178, para realizar a verificação são necessários os 
seguintes equipamentos e acessórios:

equipamento de EA para aquisição de dados;

sensor de EA;

pré-amplificador, se não estiver integrado ao sensor;

acoplante de EA;

fixador dos sensores;

fonte de sinal de EA;

cabos de conexão dos sensores com o equipamento;

Para a realização da verificação, o sensor deve ser submetido a uma 
onda acústica gerada por uma fonte de EA. Essa fonte pode ser gerada por 
um dispositivo mecânico ou eletromecânico. Para esse tipo de verificação, 
o gerador mais comum de sinal de EA é a quebra de uma barra de grafite 
sobre a estrutura em que o sensor está instalado.

Após a instalação dos sensores, utilizando o acoplante e o sistema de 
fixação na estrutura de teste, a verificação da instalação pode ser iniciada. 
Na sequência serão apresentadas as características, as especificações e um 
exemplo de procedimento de verificação. As características avaliadas pela 
NBR 16178 são: os parâmetros do sinal transiente de EA, a acurácia da 
localização, o valor mínimo do limiar de detecção e a taxa de aquisição de 
dados do sistema.
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I. Parâmetros do sinal transiente de EA

É com base nos parâmetros extraídos das formas de onda oriundas dos 
sensores que são realizadas as análises e avaliações do equipamento tes-
tado.  Por isso, é de vital importância verificar alguns desses parâmetros 
para ter certeza de que representem corretamente as ondas acústicas que 
chegam aos sensores.

As especificações dos parâmetros, assim como seus valores de tolerân-
cia, devem ser especificadas no procedimento de verificação e aprovadas 
por um profissional qualificado.

Um guia para a verificação e o critério de aceitação é apresentado a 
seguir:

1. Fazer a aplicação do acoplante nos sensores e fixá-los adequadamen-
te na estrutura de teste.

2. Fazer a conexão dos sensores aos pré-amplificadores, quando não 
integrados aos sensores.

3. Fazer a conexão dos amplificadores com o equipamento de EA.

4. Ligar o sistema de aquisição de dados e fazer a avaliação da máxima 
amplitude para cada verificação de cada sensor.

5. Realizar, pelo menos, três quebras de barras de grafite (com 0,3 mm 
de diâmetro, dureza 2H e comprimento de 2 a 3 mm) a uma distân-
cia de no máximo 20 mm do centro de cada sensor – esse passo deve 
ser realizado individualmente para cada sensor.

6. Avaliar a amplitude máxima para o sensor a ser verificado. Para que 
a montagem seja aprovada, o valor de amplitude deve ser maior que 
80 dB. Caso o critério não seja atendido, deve-se avaliar quais partes 
da montagem estão gerando essa não conformidade.

II. Acurácia da localização

Outro fator importante na avaliação de um ensaio de EA é a localização 
da fonte pelos sensores. Primeiramente, realiza-se a verificação dos parâ-
metros do sinal transiente de EA para todos os sensores instalados na estru-
tura. Com isso, é possível determinar a incerteza da localização calculada 
pelo sistema de EA. Para essa verificação, a escolha de um procedimento 
adequado é de vital importância, pois, dependendo do tipo da estrutura a 
ser ensaiada, o procedimento poderá ser diferente.
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Um exemplo de verificação e critério de aceitação para um tubo metáli-
co de 5 m é apresentado a seguir:

1. Após a instalação e verificação dos sensores, realizar marcações a 
partir de um dos sensores, com no máximo 600 mm entre cada mar-
cação.

2. Iniciar a aquisição com o equipamento de EA fazendo a localização 
da fonte. Realizar a quebra da barra de grafite, pelo menos três vezes 
em cada marcação, e comparar os resultados do sistema de EA com 
os valores nominais das marcações.

3. Para a avaliação da acurácia da localização, os valores calculados do 
sistema de EA não devem ter variações maiores que 5% da máxima 
distância entre os sensores ou da espessura do equipamento, o que 
for maior. Se a diferença dos valores nominais e calculados pelo sis-
tema de EA for maior que o critério definido, a fonte desse desvio 
deve ser investigada.

III. Valor mínimo do limiar de detecção

A definição do menor valor do limiar de detecção é importante em um 
ensaio por EA, pois se o limiar não for adequado, o sistema poderá registrar 
sinais que não são importantes para a análise (ruído, falta de aterramento 
ou fontes de EA que não estão sendo investigadas) ou ainda não registrar 
sinais importantes quando o limiar de detecção estiver muito elevado.

Normalmente, o limiar de detecção é reduzido até que o equipamento 
detecte vários sinais contínuos, ou seja, os ruídos do próprio sistema e/ou os 
presentes na estrutura. O valor usual do valor mínimo do limiar de detecção 
é de 6 dB maior que o valor dos ruídos detectados.

IV. Taxa de aquisição de dados do sistema

Para a verificação da máxima taxa de aquisição para um determinado 
ensaio, é necessário utilizar um gerador de pulso eletrônico como fonte do 
sinal de EA. Assim, a taxa de pulso do gerador deve ser aumentada até que 
o sistema de aquisição não consiga acompanhar o registro dos sinais en-
viados – esse valor da taxa de pulso é o valor máximo da taxa de aquisição 
da montagem.
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A verificação do equipamento de aquisição de EA é realizada com o in-
tuito de assegurar que o equipamento esteja cumprindo seu propósito. Para 
isso, esse processo busca: 

1. Verificar o funcionamento de todas as ferramentas disponíveis no 
equipamento. 

2. Verificar a eficiência e eficácia da aquisição e do processamento de 
um sinal de EA. 

3. Confirmar a robustez da aquisição, ou seja, verificar, sob condições 
específicas, a repetitividade da aquisição e do processamento dos 
dados. 

4. Verificar se as condições configuradas são respeitadas durante a me-
dição. 

5. Verificar se os níveis de ruído dos canais são aceitáveis. 

6. Verificar os sistemas de aquisição secundários (paramétricos).

O termo calibração, mesmo sendo muito utilizado, não é a melhor ex-
pressão para definir o que é realizado normalmente nos sistemas de EA. A 
calibração só pode ser realizada pela entidade que conheça profundamente 
o equipamento utilizado, pois apenas o fabricante do equipamento pode 
realizar os ajustes necessários para que este atenda às especificações da 
verificação.

Por isso, o que de fato é realizado é a verificação do sistema, ou seja, 
dos canais e de seus periféricos. É realizada então a verificação da confor-
midade dos resultados apresentados pelo sistema, dentro de tolerâncias 
específicas para cada tipo de sistema de aquisição.

Para a realização da verificação, deve ser utilizado um equipamento que 
consiga gerar um sinal em tensão que tenha as mesmas características de 
um sinal de EA oriundo de um sensor. Esse sinal deve ser conhecido e me-
dido por um sistema de medição devidamente calibrado e com condições 
de rastreabilidade. Esse sinal conhecido é então imposto ao sistema de EA 
e os resultados fornecidos por ele são comparados aos reais valores calcu-
lados com base no sinal de entrada.
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Para isso, são necessários os seguintes equipamentos:

1 gerador de sinal para gerar o sinal de EA para o equipamento;

1 osciloscópio para a leitura e medição do sinal gerado;

1 fonte de tensão D.C. para a verificação dos paramétricos;

1 termohigrômetro para registro das condições ambientes.

Alguns parâmetros calculados pelo sistema podem ser verificados com 
base em um mesmo hit gerado. Em outros casos, é necessário um formato 
de onda específico para a melhor comparação. 

Durante a verificação, os parâmetros do sinal que são analisados em vá-
rios momentos da verificação são: amplitude, energia, duração, contagem, 
tempo de subida e o paramétrico1.

A verificação do sistema de EA é dividida em três etapas. Na primeira, é 
realizada a verificação do funcionamento do equipamento de aquisição, dos 
softwares e das ferramentas que o compõem. Na segunda, é feita a verifi-
cação dos canais de EA. Por fim, na terceira etapa, é realizada a verificação 
das aquisições adicionais (paramétricos).

A seguir são apresentados os passos de verificação que devem ser reali-
zados, independentemente de qual seja o fabricante do equipamento. Ne-
les, são comentadas as configurações gerais necessárias para a verificação 
do equipamento. Vale ressaltar que, para cada fabricante, deve haver uma 
configuração diferente do sistema de aquisição.

I. 

A primeira tarefa é a verificação da tensão de entrada dos equipamentos 
a serem testados.  Equipamentos mais modernos, no entanto, já contam 
com a possibilidade de operar tanto em 127 como em 220 V. Após essa 
primeira tarefa, deve-se executar os programas do sistema de EA e avaliar 
suas funcionalidades, ou seja, verificar se os programas de aquisição e pro-
cessamento estão funcionando e se o software está se comunicando com as 
placas de aquisição. O mesmo deve ser realizado com o equipamento que 
gerará os sinais de EA.

1  É comum encontrar estes termos, em literaturas e software, em inglês, sendo suas traduções amplitude, 
energy, duration, count, rise time e parametrics, respectivamente.
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II. 

A verificação dos canais de EA tem como objetivo identificar se estes 
estão realizando a aquisição correta dos sinais e se os parâmetros do hit 
estão sendo calculados de maneira satisfatória.

Esse passo pode ser dividido em quatro etapas de testes por canal. Na pri-
meira, é realizado um teste para verificar os seguintes parâmetros: duração, 
energia e contagem. Na segunda, a amplitude da resposta em frequência 
dos canais é analisada. Na terceira, é avaliado o tempo de subida do sinal. 
Na quarta, são avaliadas a variação e a conformidade da amplitude do sinal.

Em todas as etapas de verificação são gerados sinais conhecidos, ou 
seja, os valores dos parâmetros analisados são conhecidos e estes são com-
parados com os resultados fornecidos pelo sistema de EA a ser verificado. 
A seguir são apresentadas as etapas para a verificação dos canais de EA.

Teste de Duração, Energia e Contagem

Após as verificações iniciais do sistema de EA e dos instrumentos uti-
lizados, deve-se conectar a saída do gerador de sinal no canal de EA que 
será verificado. O equipamento de EA deve ser configurado segundo as ca-
racterísticas do equipamento e as informações necessárias para o software 
de aquisição. Existem equipamentos para os quais a amplitude máxima 
de medição é de 10 V e outros para os quais é de 5 V. Por isso, deve-se 
configurar o equipamento de maneira adequada, conforme o fabricante. 
Nesse estágio, deve-se configurar um limiar de detecção de 40 dB, além 
dos parâmetros de ganho de pré-amplificação e dos parâmetros de tempo, 
conforme o tipo do equipamento.

Para essa verificação, aconselha-se a geração de um sinal senoidal com 
amplitude de 70 dB, com frequência de 200 kHz e com duração variável. A 
variação de duração deve ser realizada para que os parâmetros de duração, 
energia e contagem sejam comparados com os do sinal gerado. Para um 
equipamento com ganho de pré-amplificação igual a 40 dB, o sinal deve ser 
gerado com uma amplitude de 316 mV. Já para situações de ganho de 34 dB, 
por exemplo, o sinal deve ter uma amplitude de 158 mV.

Ao utilizar o sinal senoidal e variando o valor da duração, existirá também 
a variação da energia do sinal e da contagem. Por isso, o único parâmetro 
alterado diretamente para esse caso é a duração do sinal. Dessa forma, são 
gerados sinais com características conhecidas, possibilitando fazer a compa-
ração entre os resultados do sistema de EA e os valores de referência.
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A maioria dos parâmetros é calculada da mesma maneira para os di-
ferentes fabricantes e modelos de equipamentos. Contudo, alguns podem 
variar, como, por exemplo, a energia. Por isso, é de extrema importância 
verificar no manual do equipamento como cada parâmetro do hit deve ser 
calculado. Para o julgamento da conformidade do canal avaliado, de manei-
ra geral, deve-se adotar um critério de aceitação de 10% de variação em 
relação aos valores de referência.

Teste de resposta da amplitude pela frequência

O objetivo do teste de resposta da amplitude da frequência é verificar a 
efetividade dos filtros analógicos aplicados aos canais de EA e/ou dos filtros 
aplicados ao programa de processamento. Para a realização do teste dos filtros 
de frequência, o parâmetro analisado é a amplitude máxima do sinal. Nesse 
teste, são gerados vários sinais com mesma amplitude e com frequências di-
ferentes, de maneira que seja possível verificar em qual faixa de frequência o 
equipamento consegue adquirir o sinal sem que exista perda de informação.

O parâmetro variável desse teste é a frequência do sinal e o parâmetro 
avaliado é a amplitude do hit (também adotada como 70 dB). A faixa de 
frequência de geração de sinal depende diretamente da faixa de frequência 
do filtro utilizado pelo programa de EA. Por exemplo, se a configuração do 
sistema está em uma faixa de 25 a 850 kHz, os sinais gerados devem ser de 
uma faixa pelo menos igual à dos filtros utilizados. Geralmente, é utilizada 
uma faixa de frequência de geração do sinal de 40% a 50% além da faixa 
do filtro utilizado, ou seja, para o mesmo exemplo anterior, seria prudente 
gerar sinais na faixa de 15 kHz a 1200 kHz.

Como critério de aceitação do teste, é avaliado o valor de amplitude 
próximo aos extremos da faixa do filtro. Os valores nessas regiões devem ser 
de 70 dB  3 dB.

Teste de tempo de subida

O objetivo do teste de tempo de subida é avaliar a resposta do sistema 
em relação ao tempo de subida do sinal. Nesse caso, é gerado um sinal em 
que é possível configurar o tempo em que a amplitude máxima é atingida.

A amplitude máxima utilizada para esse teste também é de 70 dB, a 
frequência é de 200 kHz e o tempo de subida é variado de 25 s a 700 s. 
O sinal gerado pode ser uma onda senoidal com envelope também senoi-
dal, no qual pode ser controlado o tempo de subida e descida do envelope. 
Como critério de aceitação do tempo de subida, os valores não devem ter 
variação maior que 10% do valor de referência.
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Teste de variação de amplitude

O teste de variação de amplitude tem como objetivo avaliar a conformi-
dade dos resultados de amplitude do sistema de EA. Assim, são gerados 
sinais que tenham valores de amplitude diferentes em relação aos enviados 
ao sistema de EA. O valor lido no equipamento é então comparado ao va-
lor de referência do sinal gerado que, para esse teste, é uma onda senoi-
dal de amplitude variável e frequência de 200 kHz, com uma duração de  
0,2 milissegundos. A amplitude é então variada de 30 a 100 dB, fazendo 
variações de 5 dB.

Dependendo do tipo do equipamento de aquisição, o valor da amplitude 
em volts pode variar. Para equipamentos em que a faixa de aquisição é de 
± 5 V, os valores de amplitude do sinal são diferentes dos equipamentos em 
que a faixa de aquisição é de ± 10 V. De qualquer forma, deve ser respeita-
da a equação da amplitude a seguir.

A(dB) V
V

- g
ref

= 20 * log

Eq. 4.1

Nessa equação,

A é a amplitude em dB;

V é o pico máximo do sinal em volts;

Vref é a tensão de referência para o cálculo da amplitude e é igual a 
1.10–6 Volts;

g é o ganho de pré-amplificação configurado no equipamento.

Com a Eq. 4.1, é possível determinar os valores de pico de tensão ne-
cessários para a realização do teste de variação de amplitude. Para essa 
análise, o critério de aceitação é de 1 dB do valor do sinal gerado.

III.  
adicionais (paramétricos)

Primeiramente, deve-se verificar quais são as faixas de aquisição dos 
sistemas periféricos do equipamento. De maneira geral, os equipamentos 
de EA possuem placas de aquisição de dados paramétricos com faixa de 
10 V em corrente contínua. Para a verificação dos paramétricos, é utiliza-

da uma fonte de corrente contínua adequada à faixa de medição da placa 
a ser calibrada.
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Para a faixa de 10 V, a verificação é realizada da seguinte maneira: a 
fonte de tensão é conectada ao canal a ser verificado, é feita a variação de 
tensão de -10 V até +10 V, com variação de no máximo 1 V. Como critério 
geral de aceitação, o valor lido de tensão pelo equipamento pode ser de no 
máximo 2,5% do valor de referência aplicado pela fonte de tensão.

Como exemplo, se a tensão aplicada é de 5 V, o valor lido aceitável será 
na faixa entre 4,875 V e 5,125 V. Se a tensão aplicada for de -10 V, o 
aceitável é que a leitura esteja entre -10,25 V e -9,75 V.

Os procedimentos e critérios de aceitação apresentados neste capítulo 
são baseados na experiência aplicada em campo e nos procedimentos e 
recomendações de alguns fabricantes de equipamentos de EA. No entan-
to, esses procedimentos e critérios de aceitação podem ser ajustados, por 
profissionais habilitados em trabalhar com o sistema de EA, em função da 
aplicação da técnica.
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de sinais

Independente da técnica de ensaio não destrutivo utilizada, após o térmi-
no do processo de mensuração é necessário revelar as informações fornecidas 
pela técnica em algo inteligível para o usuário. Com a EA não poderia ser 
diferente. Quando uma anomalia estrutural se manifesta através de uma so-
brecarga ou de um processo de fadiga, por exemplo, ocorre a propagação das 
ondas mecânicas pelo material em virtude da liberação da energia durante 
o processo. Nestas ondas estão contidas as “informações” sobre a anomalia 
ou, de outra forma, a caracterização detalhada do problema. Para que essas 
informações sejam decodificadas e apresentadas de maneira compreensível, 
a forma de onda deve ser analisada após a sua digitalização. Esta análise é 
realizada através da extração de alguns valores numéricos do sinal, represen-
tativos do conteúdo original da onda. Os valores obtidos são então atribuídos 
a uma variável, ou parâmetro específico, e indicam propriedades particulares 
do sinal, tais como a magnitude e a duração da forma de onda. Neste capítulo 
serão apresentados os significados e os respectivos cálculos específicos para 
obtenção dos valores numéricos de tais quantidades.

Durante a ocorrência de um evento de EA, a energia acumulada, nor-
malmente representada pelos campos de tensões, é liberada por meio da 
geração de ondas mecânicas transientes. Essas ondas são detectadas pelos 
sensores, nos quais a cerâmica piezelétrica converte as ondas mecânicas 
em sinais elétricos analógicos representados por formas de onda. Para en-
tender melhor esse processo, imagine que o sensor “traduz” as informações 
contidas nessas ondas mecânicas para a “linguagem eletrônica”, por meio 
da qual o sinal analógico poderá então ser digitalizado pelo sistema.

Apesar da forma de onda em si ser extremamente útil em algumas apli-
cações, principalmente para a análise espectral de frequências, na maioria 
das aplicações práticas a forma de onda em seu estado original fornece in-
formação bastante limitada ao usuário da técnica. Para que as informações 
contidas nas formas de onda sejam úteis à aplicação específica para qual a 
técnica está sendo empregada – grande parte das técnicas visa a detecção 
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da dinâmica do crescimento de descontinuidades –, estas devem ser apre-
sentadas de forma fácil e legível ao usuário. 

Com o propósito de obter essas informações, as formas de onda devem 
ser analisadas criteriosamente, o que pode ser alcançado por meio da extra-
ção de valores numéricos, obtidos por algoritmos de cálculo bem definidos. 
Esses valores numéricos são denominados parâmetros de EA, e o processo 
de extração desses valores é chamado de parametrização dos sinais. É pos-
sível dividir esses parâmetros em duas categorias: parâmetros baseados no 
hit (sinal específico) e parâmetros baseados no tempo. 

A seguir serão delineados os principais parâmetros de EA utilizados durante 
a análise dos dados. Para isso, será utilizada, quando possível, uma ilustração 
dos parâmetros com base no exemplo de forma de onda ilustrado na Figura 5.1.
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Figura 5.1:  Forma de onda utilizada como exemplo para ilustrações dos parâmetros de EA. 
Note que neste exemplo o limiar de detecção, delineado pelas linhas vermelhas 
está ajustado em 0,01 V (40 dBEA).

hit
Uma característica fundamental desse tipo de parâmetro é que o limiar 

de detecção é determinante no valor do parâmetro calculado. A alteração 
do limiar influencia diretamente os valores obtidos. O aumento do valor do 
limiar de detecção diminui a sensibilidade de detecção do sistema, o que 
implica na diminuição dos valores obtidos para cada parâmetro. Ou seja, o 
valor do parâmetro é inversamente proporcional ao valor do limiar de detec-
ção. Quanto mais elevado estiver o limiar, menor serão os valores obtidos e 
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quanto mais baixo estiver o limiar, maior serão os valores. Nesta seção, os 
parâmetros serão classificados em três tipos diferentes: os que informam 
sobre a magnitude, ou intensidade do sinal; os que fornecem informação de 
tamanho; e os que dão indicações sobre a frequência.

I. Parâmetros de Magnitude

Os parâmetros descritos a seguir visam fornecer informações sobre a mag-
nitude do sinal. A ideia é extrair da forma de onda informações que indiquem 
a intensidade do evento de EA e, consequentemente, associar a fonte de EA 
ao grau e tipo de atividade oriunda da manifestação da descontinuidade.

Amplitude

A amplitude é um dos parâmetros mais básicos da EA e é definida como 
sendo a altura da crista (ou vale) de maior magnitude da forma de onda. 
Esse valor, usualmente dado em tensão (V) e posteriormente convertido 
para decibéis (dB), é medido do ponto central da forma de onda, no qual a 
tensão é igual a zero, até o pico, conforme ilustrado na Figura 5.2.
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Figura 5.2:  Ilustração do parâmetro amplitude. Note que esse valor é obtido do ponto A = 0V 
até o pico máximo (ou mínimo, o que for maior em módulo).

Contagem

A contagem também é um parâmetro básico da EA e é definido como 
sendo o número de vezes que as cristas da forma de onda atingem um valor 
superior ou igual ao valor do limiar de detecção. Ou seja, a contagem é a 
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quantidade de picos, do lado positivo da forma de onda, que ultrapassam o 
limiar de detecção pré-definido. A ilustração desse parâmetro encontra-se 
na Figura 5.3.
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Figura 5.3:  Ilustração do parâmetro contagem. Esse valor é equivalente ao número de vezes 
que as cristas da forma de onda ultrapassam o valor pré-estipulado do limiar de 
detecção. Neste exemplo específico, o valor de contagem é igual a 17.

Contagem ao Pico

A contagem ao pico é um subconjunto do parâmetro contagem. A ideia 
é focar a análise na parte inicial da forma de onda, desde a detecção do 
sinal até o ponto de maior amplitude. Esse parâmetro é definido como 
sendo o número de vezes que as cristas da forma de onda atingem um 
valor superior ou igual ao valor do limiar de detecção antes (e incluindo) o 
pico de amplitude. Ou seja, a contagem é a quantidade de picos, do lado 
positivo da forma de onda, que ultrapassam o limiar de detecção, desde a 
primeira vez que o limiar é ultrapassado até o pico de maior amplitude. A 
ilustração desse parâmetro encontra-se na Figura 5.4.
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Figura 5.4:  Ilustração do parâmetro contagem ao pico. Esse valor é equivalente ao número 
de vezes que as cristas da forma de onda ultrapassam o valor pré-estipulado 
do limiar de detecção, do início da detecção até o pico máximo. Neste exemplo 
específico, o valor de contagem é igual a 2.

Energia

Apesar da nomenclatura, o parâmetro energia não é exatamente uma 
medida de energia real, mas sim a “força do sinal”, e é dada em unidades 
de V·s por meio da integração da forma de onda retificada, na qual os li-
mites de integração no tempo são o início do hit, primeira passagem pelo 
limiar de detecção, e o fim do hit, última passagem pelo limiar de detecção. 
Esse parâmetro torna-se adimensional após a introdução de alguns coefi-
cientes constantes multiplicativos. Uma forma didática, porém aproxima-
da1, de entender esse valor é imaginar a área sob a curva da forma de onda 
retificada, conforme mostra a Figura 5.5.

1  Em realidade, utiliza-se o somatório em vez da integral, pois se trata de um sinal discreto no tempo em 
virtude de o hit ser digitalizado e não uma função contínua oriunda de um sinal analógico.
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Figura 5.5:  Ilustração do parâmetro energia. Esse valor é equivalente à área sob a curva da 
forma de onda retificada.

Energia Absoluta

Diferentemente do parâmetro anterior, a energia absoluta é medida em 
Joules2. A definição desse parâmetro é parecida com a do anterior, no en-
tanto, a integração é da forma de onda elevada ao quadrado em vez de reti-
ficada. É necessário também dividir o resultado pela impedância do sistema 
de EA (geralmente 50 ).

II. Parâmetros de tempo

Na sequência serão descritos os parâmetros de EA que descrevem a 
onda em função do tempo (eixo horizontal). 

Duração

A duração do hit é um parâmetro de medida de tempo decorrido entre 
o início e o fim do hit. Alternativamente, é definida como sendo o intervalo 
de tempo que determina o tamanho da forma de onda, estando contido 

2  Em realidade, por se tratar de quantidades muito pequenas de energia, a unidade básica de trabalho 
desse parâmetro é o attoJoule (aJ), ou 10–18 Joules.
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entre a primeira e a última passagem da forma de onda (crista ou vale) 
pelo limiar de detecção. A ilustração do parâmetro duração se encontra 
na Figura 5.6.
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Figura 5.6:  Ilustração do parâmetro duração. Esse valor é equivalente ao tempo entre o 
primeiro e o último momento da ultrapassagem do limiar de detecção pela 
forma de onda.

Tempo de subida

Similar à duração do hit, o tempo de subida é um parâmetro que mede 
tempo decorrido, porém é definido como sendo o intervalo de tempo conti-
do entre a primeira passagem da forma de onda (crista ou vale) pelo limiar 
de detecção até o instante de ocorrência do pico de maior magnitude, isto 
é, da amplitude do hit. Esse parâmetro é importante para a análise do com-
portamento inicial da forma de onda, que pode variar significativamente 
entre mecanismos de dano. A ilustração do parâmetro tempo de subida se 
encontra na Figura 5.7. 
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Figura 5.7:  Ilustração do parâmetro tempo de subida. Esse valor é equivalente ao tempo 
entre o momento da primeira ultrapassagem do limiar de detecção pela forma 
de onda até o pico correspondente à amplitude do sinal.

III. Parâmetros de frequência

Por meio da combinação de parâmetros específicos do tipo I (magnitu-
de) com os parâmetros tipo II (tempo), é possível dar origem a uma terceira 
categoria de parâmetros: frequência. Esse parâmetro não representa a fre-
quência real do hit, mas fornecem uma ideia sobre a frequência de base. No 
total, são três parâmetros adicionais gerados, conforme descrito a seguir.

Frequência de iniciação

Como o nome indica, a frequência de iniciação é um parâmetro que in-
dica o comportamento do início da forma de onda – ou seja, do instante de 
primeira ultrapassagem do limiar de detecção – até o momento de ocorrência 
do pico de amplitude. Combinado o parâmetro de magnitude (contagem ao 
pico) com o parâmetro de tempo (tempo de subida), por meio da razão do 
primeiro para o segundo, obtém-se o parâmetro frequência de iniciação (FI).

F
CP
TSI =

Eq. 5.1
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Observe que, nessa equação, CP é a contagem ao pico e TS o tempo de 
subida do hit. O conceito por detrás desse parâmetro é verificar o número 
de vezes que a forma de onda supera o limiar de detecção nesse intervalo 
de tempo inicial.

Frequência média

Com a combinação do parâmetro de magnitude contagem com o parâ-
metro de tempo duração, por meio da razão do primeiro para o segundo, 
obtém-se o parâmetro frequência média (FM), que é dado por

F
C
DM =

Eq. 5.2

Observe que, nessa equação, C é a contagem e D a duração do hit. Com 
esse valor, é possível obter uma noção generalizada do comportamento do 
hit como um todo, do início ao fim.

Frequência de reverberação

 A frequência de reverberação é um parâmetro que indica o comporta-
mento do final da forma de onda, ou seja, do instante de ocorrência do pico 
de amplitude até o momento do último retrocesso pelo limiar de detecção. 
Com isso, tem-se que, na frequência de reverberação, o restante da onda é 
avaliado. A frequência de reverberação (FR) é dada por

F
C CP
D TSR =

_
_

Eq. 5.3

Observe que, nessa equação, os parâmetros C, CP, D e TS permanecem 
conforme identificação anterior. O conceito por detrás desse parâmetro é 
verificar o número de vezes em que a forma de onda supera o limiar de 
detecção nesse intervalo de tempo final.

Diferentemente dos parâmetros baseados no hit, os parâmetros basea-
dos no tempo não estão intrinsecamente vinculados ao limiar de detecção. 
A alteração do valor desse último não alterará o valor desses parâmetros, 
pois são inteiramente independentes da sensibilidade do sistema ajustada 
para detecção de hits. A ideia por detrás desses parâmetros é obter uma 
estimativa periódica da magnitude do sinal ao longo do tempo, amostrando 
valores a cada intervalo pré-definido de tempo. 



Processamento de sinais86

Esse tipo de parâmetro é muito útil quando se avalia sinais contínuos e 
as alterações desses sinais no decorrer do tempo. Exemplos de aplicações 
práticas que utilizam esses parâmetros são: o monitoramento de vazamen-
tos; atritos e falta de lubrificação; nível de ruídos de fundo etc. Usualmente, 
são calculados dois valores de magnitude, um denominado valor quadrático 
médio – ou Root Mean Square (RMS), em inglês – e o outro nível médio do 
sinal (NMS). O que é comum entre esses dois parâmetros é que ambos são 
calculados por meio do conceito de janelamento no tempo, em que inter-
valos igualmente espaçados no tempo são utilizados para determinar a fre-
quência de cálculo dos parâmetros. O conceito está ilustrado na Figura 5.8.

Root Mean Square  (RMS)

Para obter o RMS, é necessário integrar, para cada intervalo de tempo, o 
quadrado da forma de onda correspondente ao intervalo específico, dividir 
este valor pelo tempo de cada intervalo (que são idênticos), e posteriormen-
te tirar a raiz quadrada do mesmo. Esse parâmetro é dado em tensão (V).

Nível Médio de Sinal  (NMS 3)

Para obter o NMS, é necessário integrar4, para cada intervalo de tempo, 
o valor absoluto (módulo) da forma de onda correspondente ao intervalo 
específico e dividir o valor absoluto integrado pelo tempo de cada intervalo 
(que são idênticos). Esse valor é então convertido para decibéis (dB).
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Figura 5.8:  Ilustração do método de janelamento em intervalos iguais de tempo para cálculo 
dos parâmetros RMS e NMS.

3  Termo comumente encontrado na língua inglesa como Average Signal Level (ASL).

4  Naturalmente, por se tratar de sinais digitalizados, a integral passa a ser o somatório das amplitudes de 
cada amostra dentro de um intervalo de tempo, e o intervalo de tempo passa a ser o número de amostras.
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Uma das grandes vantagens dos ensaios de EA é a possibilidade de se 
localizar uma fonte ativa, reduzindo gastos com: escavação de tubos sub-
terrâneos em testes de vazamento; remoção de revestimento em ensaios em 
vasos de pressão; redução de tempo de testes posteriores, já que estes se 
tornam mais localizados; e redução de tempo de inativação da estrutura a 
ser avaliada. Diferentes técnicas de localização são empregadas de acordo 
com a geometria do elemento testado.

Existem quatro tipos principais de localização: zonal; unidimensional ou 
linear; bidimensional ou planar; e tridimensional ou volumétrica. Ao longo 
deste capítulo, os diferentes tipos de localização serão apresentados de 
forma conceitual, bem como algumas de suas aplicações práticas.

É frequentemente utilizada no monitoramento de grandes estruturas, 
como edifícios, vasos de pressão e tubulações. Os sensores são distribuídos 
sobre uma grande área na superfície da estrutura e concentrados nas loca-
lizações mais críticas.

Na localização zonal, considera-se que o sensor no qual a maior ampli-
tude foi observada é o sensor mais próximo à fonte, pois a onda elástica 
sofre menor atenuação até este. Assim, identifica-se uma região na qual o 
defeito deve ter ocorrido e é possível traçar um mapa de uma dimensão, 
como da tubulação da Figura 5.9, ou de duas dimensões, como o da chapa 
Figura 5.10.

Ao considerar também o sinal proveniente do sensor com segunda maior 
amplitude registrada, é possível refinar a localização do defeito. Assim, 
subdivide-se as regiões previamente definidas com apenas uma amplitude 
(como nas Figuras 5.4 e 5.5), em pares, à cada dois sensores. Então, a 
localização é definida na área diretamente ao redor do sensor com maior 
amplitude e na direção do sensor com a segunda maior amplitude, como 
pode ser observado nas Figuras 5.6 e 5.7. 
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Regiao 1 Regiao 2 Regiao 3 Regiao 4

 roiam an sanepa adaesab obut mu me oãsnemid amu ed lanoz oãçazilacoL  :9.5 arugiF 
amplitude do sinal. A região hachurada representa onde esse sinal foi encontrado.

  

Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3

Sensor
7

Sensor 6Sensor 5Sensor
         4

Sensor 8 Sensor 9 Sensor 10

 an sanepa adaesab apahc amu me seõsnemid saud ed lanoz oãçazilacoL  :01.5 arugiF 
maior amplitude do sinal. Os círculos representam os sensores de EA. A região 
em vermelho representa onde esse sinal foi encontrado. 

2>1 2>31>2 3>2 3>4 4>3

 seroiam saud san adaesab obut mu me oãsnemid amu ed lanoz oãçazilacoL  :11.5 arugiF
amplitudes de sinal. A região hachurada indica a localização.

2>1

2>5 2>6

2>3

 seroiam saud san apahc amu me seõsnemid saud ed lanoz oãçazilacoL  :21.5 arugiF
amplitudes de sinal. A região em vermelho indica a localização.
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A localização linear é utilizada em estruturas com uma dimensão predo-
minante sobre as demais, como tubulações e soldas. Para isso, são necessá-
rios pelo menos dois sensores, dispostos em uma linha, como na Figura 5.13.

d
x x d - 2x

Figura 5.13: Fonte de EA e seus parâmetros com relação aos sensores.

Conforme a figura, observa-se que a diferença de tempos obtida entre 
os sensores 1 e 2 é igual a diferença de distância percorrida pela onda até 
esses dois sensores, expressa como:

d x v=2_

Eq. 5.4

Obtemos então:

x
d

=
2

Eq. 5.5

Nessa equação, x é a posição da fonte em relação ao sensor 1, d é a dis-
tância entre sensores e v é a velocidade de propagação da onda no material. 

É importante notar que os eventos que ocorrerem além dos sensores 
não podem ser localizados, já que o t entre os sensores é constante e 
igual a d/v.

A localização planar é usada para a localização de fontes de EA em 
duas dimensões. Para a execução do algoritmo, são necessários no mínimo 
três sensores não alinhados. A Figura 5.14(a) mostra, conceitualmente, a 
distância percorrida e os tempos de propagação da onda acústica, da fonte 
emissiva até os diferentes sensores.

t

_ v t
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representam os sensores, e os grandes círculos coloridos representam a 
distância percorrida pela onda do ponto de emissão (fonte) até os sensores. 
O número dos sensores é indicado pelo número dos raios de distância (R).

Na Figura 5.14(a), é possível observar a exemplifi cação de uma fonte 
emissiva, representada pelo símbolo no centro, e um arranjo de três senso-
res, representados pelos círculos preenchidos em preto. Os círculos colo-
ridos concêntricos representam a chegada da frente de onda em cada um 
dos sensores. Note que, quanto mais distante o sensor está da fonte, maior 
é a distância percorrida pela onda e, consequentemente, maior é o tempo 
requerido para que esse trajeto seja completado. 

O círculo lilás ilustra a frente de onda circular chegando ao primeiro 
sensor – ou sensor 1, na Figura 5.14(a) –, responsável pelo disparo5 que 
inicia o processo de cálculo para localização da fonte. A distância da fon-
te ao primeiro sensor é equivalente ao raio do círculo lilás, retratado na 
Figura 5.14(a) pelo raio R1, e o tempo decorrido para que a onda acústica 
percorra a distância R1 é identifi cado por t0. 

O mesmo raciocínio pode ser adotado para os demais círculos, sendo o 
marrom correspondente à chegada da onda ao sensor 2, percorrendo uma 
distância R2 em um tempo t2, e o círculo laranja, de maior diâmetro, corres-
pondente à chegada da onda ao sensor 3, percorrendo uma distância R3 em 
um tempo t3. É importante notar que os tempos t2 e t3 são maiores do que o 
tempo de disparo t1. As diferenças de tempo entre o tempo de disparo e os 
tempos de chegada nos outros dois sensores são dadas por

5  Momento em que o hit ultrapassa o limiar de detecção do sistema pela primeira vez.
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t1 = t2 – t1

t2 = t3 – t1

Eq. 5.6

Os raios de cada círculo, que neste caso representam a distância da fon-
te emissiva até cada sensor, são dados pela multiplicação da velocidade de 
propagação da onda acústica no material específi co da chapa pelo tempo 
despendido pela onda para se propagar do ponto de origem até os sensores: 

R v t
R v t
R v t

1 1

2 2

3 3

=

=

=

Eq. 5.7

Com base nessas informações, é possível reformular, de forma análoga, 
a interpretação da Figura 5.14(a): supõem-se que cada um dos círculos 
concêntricos seja deslocado uma distância equivalente ao seu raio, de for-
ma que fi que agora centrado no sensor correspondente, em vez da posição 
da fonte, conforme ilustrado na Figura  5.14(b).

1 R
Fonte

Sensor 3

Sensor 2
Sensor 1

 solucríc so euq me apahc amu me ranalp oãçazilacol ad oãçazilausiV  :)b(41.5 arugiF
coloridos estão centrados nas posições associadas aos seus respectivos 
sensores.

Como o raio de um círculo é sempre constante ao redor dos 360º, a 
fonte emissiva pode se encontrar em qualquer ponto da sua circunferên-
cia. Considerando então essa nova confi guração, nota-se que os círculos 
coloridos se sobrepõem de tal forma que, para quaisquer dois círculos, há 
sempre duas posições possíveis de intersecção entre eles, sendo que um 
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desses pontos de cruzamento corresponde à posição da fonte, e o outro 
não. No entanto, em função dessa ambivalência, ainda não é possível 
determinar qual dos dois pontos corresponde ao local da fonte. Para que 
esse problema seja resolvido, é necessário considerar os três círculos si-
multaneamente, pois haverá um único ponto em comum em que os três 
círculos se encontram, determinando dessa forma a posição real da fonte. 
Esse ponto está representado na Figura 5.14(b) pela localização da fonte.

A Figura 5.14(c) ilustra o conceito descrito acima em uma situação prá-
tica, mostrando uma região de uma estrutura cilíndrica monitorada por três 
sensores de EA, 1, 2 e 3. Esse tipo de geometria é comumente encontrado 
em vários tipos de equipamentos, por exemplo, vasos de pressão cilíndricos 
horizontais e verticais. Observe que, na aplicação da técnica de EA, para 
avaliação da integridade estrutural de equipamentos como este, é necessário 
a utilização de três ou mais sensores arranjados em forma desalinhada para 
que a(s) fonte(s) seja(m) detectada(s) e localizada(s) bidimensionalmente. 

Sensor 3

Sensor 1

Sensor 2

D =t v 1 1

D =t v 
1

1

D =t v 1 1

 me AE ed etnof ad lanoisnemidib oãçazilacol ed otiecnoc od oãçartsulI  :)c(41.5 arugiF
uma estrutura de geometria cilíndrica, comumente encontrada no setor 
industrial.

Uma vez apresentado o conceito descrito acima, é possível compreen-
der, de forma análoga, o algoritmo usualmente utilizado para a triangulação 
e localização em duas dimensões das fontes emissivas em uma estrutura 
plana. Trata-se do método de intersecção de duas (ou mais) hipérboles. 
Uma hipérbole é defi nida como uma curva cuja diferença das distâncias 
de qualquer um dos seus pontos com relação a dois pontos fi xos externos 
(chamados de focos da hipérbole) é constante. 

A fundamentação que sustenta esse método leva em consideração o 
fato de que qualquer ponto selecionado que esteja sobre a hipérbole ge-
rará um valor constante quando for calculada a diferença entre a distân-
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cia do ponto a outros dois pontos fixos (nesse caso, a posição de dois 
sensores), conforme ilustrado na Figura 5.14(d). Nessa mesma figura, 
observa-se, ao lado esquerdo, que qualquer ponto escolhido que esteja na 
hipérbole 1 gerará um valor constante quando a diferença entre a distân-
cia desse ponto ao sensor 1 (di) e ao sensor 2 (Di) for calculada. Da mesma 
forma, ao lado direito da figura, independentemente do ponto escolhido, 
qualquer ponto que esteja na hipérbole 2 gerará um valor constante quando 
a diferença entre a distância do ponto ao sensor 2 (D’i ) e ao sensor 3 (d’i ) 
for calculada. 

Sensor 3

Sensor 1 Sensor 2

Hipérbole 1 Hipérbole 2

Sensor 3

Sensor 1 Sensor 2

Hipérbole 1 Hipérbole 2

i

d -D  = Ci i

d1

d2

d3

D1

D2
D3

d’- D’  = C’i

d’1

d’2

d’3

D1̀

D’2

D’3

Figura 5.14(d):  Ilustração do conceito de localização bidimensional da fonte de EA em 
uma estrutura plana, por meio do método de intersecção de hipérboles. O 
diagrama da esquerda, em roxo, mostra que qualquer ponto na hipérbole 1 
produz a mesma constante (C) quando a distância do ponto ao sensor 1 (di) 
é subtraída da distância do ponto ao sensor 2 (Di). Já o diagrama da direita, 
em verde, mostra que qualquer ponto na hipérbole 2 produz a mesma 
constante (C’ ) quando a distância do ponto ao sensor 3 (d’i) é subtraída da 
distância do ponto ao sensor 2 (D’i) .

Na Figura 5.14(d) foram selecionados, como exemplo, três pontos em 
cada hipérbole. Logo, tem-se:

d D d D d D C

d D d D d D C
1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 3

_ _ _= = =
_ _ _= = =’ ’ ’ ’ ’ ’

Eq. 5.8

No caso particular do exemplo da Figura 5.14(d), o único ponto que 
atende simultaneamente às condições de diferenças de tempo de chegada 
nos três sensores é o ponto denominado fonte, no qual as distâncias são  
D2 = D’2 da fonte ao sensor 2, d2 da fonte ao sensor 1 e d’2 da fonte ao 
sensor 3, conforme ilustrado na Figura 5.14(e).
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acústica nos três sensores é ponto de intersecção das duas hipérboles.

Para a determinação da localização da fonte, é necessário resolver o 
sistema de equações não lineares (está além do escopo deste livro apre-
sentar o desenvolvimento dessas equações), nas quais as variáveis são 
R e , ou seja, a distância do ponto em consideração ao sensor de disparo 
e o ângulo entre a reta de referência horizontal a linha que representa a 
distância do ponto em consideração ao sensor de disparo. A precisão da 
localização dependerá da precisão da defi nição da velocidade da onda 
no meio, assim como da precisão na obtenção dos tempos de chegada 
do sinal nos sensores. Para resolver o sistema de equações, adota-se um 
processo de minimização cuja metodologia pode ser selecionada de uma 
grande variedade de algoritmos, como Newton-Raphson, algoritmo genéti-
co, bissecção, entre outros.

Na grande maioria das aplicações práticas, são usados mais de três sen-
sores. Dessa forma, existem algumas abordagens que podem ser escolhidas 
para a localização da fonte. Pode se usar o algoritmo exato, selecionando 
apenas os três sensores mais próximos da fonte para entrada no algoritmo. 
Outra opção é usar todos os sensores que registraram o evento e utilizar um 

  an esab moc sadaluclac ,opmet ed saçnerefid sad oãçaziminim ed ossecorp
posição teórica da fonte e das diferenças de tempo medidas. A precisão da 
localização dependerá da precisão da defi nição da velocidade da onda no 
meio, assim como da precisão na obtenção dos tempos de chegada do sinal 
nos sensores. 

Na Figura 5.15, é apresentada a convergência de um processo de mi-
nimização, usando a metodologia de Quasi-Newton para a localização de 



95Emissão Acústica

fontes de sinal no plano. Pode se observar que, a partir de uma posição 
inicial, o algoritmo define novos pontos que se aproximam cada vez mais 
da posição real da fonte. Esse processo é executado até que se atinja uma 
tolerância especificada ou um número máximo de iterações.

Figura 5.15:  Convergência de um processo de minimização para a localização.

Algumas outras técnicas utilizam abordagens diferentes para a locali-
zação, nas quais não é realizada a minimização das diferenças de tempo. 
Técnicas como mapeamento de deltas T6 e calibração com redes neurais 
podem contornar problemas de localização devido a não homogeneidade e 
não isotropicidade do meio, mas geralmente são mais custosas computacio-
nalmente e não podem ser executadas em tempo real. 

Existe uma variante da localização planar que é a localização para corpos 
cilíndricos. Esse tipo de localização considera que a onda acústica só se propa-
gará pela superfície do cilindro e não pelo seu interior; essa hipótese é válida 
para estruturas cilíndricas reais, pois em sua maioria seu interior é preenchido 
por algum fluido, mas fluidos possuem elevada impedância acústica, impossi-
bilitando a propagação de ondas acústicas pelo interior do cilindro.

Esse tipo de localização é muito usado em vasos de pressão, tanques, 
reservatórios e muitas outras estruturas cilíndricas presentes na engenha-
ria. Uma abordagem semelhante pode ser usada para estruturas esféricas.

6   Deltas T são as diferenças de tempo entre um sensor de referência e os demais sensores para um certo 
ponto da estrutura.
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A localização espacial se assemelha muito a localização planar, mas o 
sistema de equações será agora composto por quatro equações não linea-
res, que devem ser resolvidas simultaneamente. Para a localização espacial 
são necessários no mínimo quatro sensores e a velocidade do som no meio 
deve ser conhecida.

Entretanto, é muito comum o uso de mais sensores para a localização 
espacial. Dessa forma, deve ser utilizado um processo de minimização para 
a localização da fonte, tornando o processo muito semelhante à localização 
planar.

A localização espacial é muito utilizada em estruturas metálicas mais 
complexas, como pontes, componentes de máquinas, entre outros. Outra 
grande aplicação de localização espacial é para transformadores, caso em 
que são realizados ensaios para a detecção de descargas parciais no interior 
do isolador.

Figura 5.16: Localização de fontes de EA em transformador [33].
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testes de emissão 

Para realizar um teste de emissão acústica (EA), é necessário pesquisar 
sobre as normas disponíveis na área, bem como realizar certos procedimen-
tos para verificação da montagem do sistema. Ambos esses temas serão 
abordados neste capítulo.

Ao longo deste livro, foi possível perceber que, nos ensaios de EA, exis-
tem diversas variáveis a serem consideradas. Justamente por esse motivo, 
faz-se necessário o estabelecimento de um padrão que garanta a maior 
eficácia possível dos ensaios, além de permitir a comparação dos resultados 
em diferentes aplicações da técnica.

Foi com essa visão que surgiram as normas para a execução da EA. Es-
sas normas dependem do país em que se está trabalhando, pois são criadas 
por um órgão expedidor e acreditadas por uma das instituições de normali-
zação, seja esta nacional ou internacional. 

A principal instituição de normalização internacional é a International 
Organization for Standardization (ISO). Já em âmbito nacional, podemos 
citar vários exemplos, como:

Associação Brasileira de Normas e Ténicas (ABNT), no Brasil;

American Society for Testing and Materials (ASTM), nos Estados Uni-
dos;

Deutsches Institut für Normung (DIN), na Alemanha; 

Japanese Industrial Standarts (JIS), no Japão;

British Standards Institution (BSI), no Reino Unido;

Association Française de Normalization (AFNOR), na França.
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Várias dessas instituições possuem material sobre os testes de EA, en-
tretanto, serão contemplados neste livro apenas os expedidos pela ABNT. 

Apesar disso, vale ressaltar que é uma prática comum estudar normas 
de outros países como referência. Principalmente as normas que tratam de 
aplicações específicas da técnica de EA e que ainda não foram abordadas 
pelas normas vigentes no país.

Para realizar a aquisição de normas de diversos institutos de normaliza-
ção, basta acessar o site de catálogos da ABNT, disponível em: http://www.
abntcatalogo.com.br/.

As normas ABNT referentes às práticas da EA foram criadas pela Asso-
ciação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (Abendi1), sendo 
algumas delas referentes a todo o Mercosul, intituladas como Norma Mer-
cosul (NM). 

Essas normas podem ser divididas em dois grandes grupos: as que forne-
cem as informações necessárias para o desempenho do método de EA e as 
que fornecem detalhes sobre a aplicação do método em casos específicos.

I. Informações e Desempenho do Método

Norma: ABNT NBR NM 302:2012

Título: Ensaios não destrutivos — Ensaio de emissão acústica (EA) 
— Terminologia [28].

Objetivo: Esta norma define os termos para uma compreensão e in-
terpretação precisa do ensaio de EA.

Norma: ABNT NBR NM 326:2014

Título: Ensaios não destrutivos — Montagem de sensores piezoeléc-
tricos de contato para emissão acústica — Procedimento [34].

Objetivo: Esta norma estabelece o procedimento para montagem de 
sensores de piezoelétricos de contato para EA.

1   A Abendi é também responsável por promover treinamentos, notícias e trabalhos na área da EA. Portan-
to, é interessante acessar o seu site, http://www.abendi.org.br/abendi/, para se manter atualizado sobre 
a técnica.
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Norma: ABNT NBR NM 341:2014 Versão Corrigida: 2015

Título: Ensaios não destrutivos — Ensaio de emissão acústica (EA) — 
Verificação de sensores [35].

Objetivo: Esta norma estabelece um procedimento para verificação 
de sensores de EA, por meio da calibração primária de um sensor de 
EA de referência.

Norma: ABNT NBR 15360:2013

Título: Ensaios não destrutivos — Emissão acústica — Caracteriza-
ção do sistema de medição [36].

Objetivo: Esta norma estabelece os requisitos mínimos para teste e 
medição das características do sistema de medição de EA e calibra-
ção periódica.

Norma: ABNT NBR 15361:2015

Título: Ensaios não destrutivos — Ensaio de emissão acústica — De-
terminação da reprodutibilidade da resposta do sensor de emissão 
acústica [31].

Objetivo: Esta norma estabelece os requisitos mínimos para ensaio 
ou comparação do desempenho de sensores de EA.

Norma: ABNT NBR 16178:2013

Título: Ensaios não destrutivos — Emissão acústica — Verificação do 
desempenho dos sensores de emissão acústica [37].

Objetivo: Esta norma especifica métodos que podem ser usados na 
verificação da resposta de sensores de EA, incluindo acoplamento, 
dispositivos de montagem de sensores, cabos e componentes de sis-
temas eletrônicos.

II. Aplicações do Método

Norma: ABNT NBR NM 303:2012

Título: Ensaios não destrutivos — Análise da emissão acústica de 
estruturas durante a estimulação controlada [38].

Objetivo: Esta norma estabelece as diretrizes para a análise da EA 
de estruturas que podem ser tensionadas por meios mecânicos ou 
térmicos. As funções básicas de um sistema de análises de EA são 
detectar, localizar e classificar fontes de emissões. Podem ser utili-
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zados outros métodos de ensaios não destrutivos para uma avaliação 
mais ampla da origem das fontes de EA.

Norma: ABNT NBR NM 304:2012

Título: Ensaios não destrutivos — Ensaios de cilindro de aço sem 
costura por emissão acústica [39].

Objetivo: Esta norma estabelece o método de ensaio de EA que deve 
ser aplicado em cilindros de aço sem costura para o armazenamento 
de gás comprimido. Contudo, não se aplica a cilindros que trabalham 
em condições criogênicas.

Norma: ABNT NBR NM 333:2012

Titulo: Ensaios não destrutivos — Monitoração contínua por emissão 
acústica — Procedimento [40].

Objetivo: Esta norma estabelece o procedimento a ser utilizado du-
rante a monitoração contínua por EA de componentes metálicos ou 
não que estejam submetidos a outros esforços utilizados em serviços 
nucleares ou não. A monitoração pode ser realizada como função de 
carga, pressão, temperatura e/ou tempo.

Norma: ABNT NBR NM 337:2014 - Versão Corrigida: 2015

Título: Ensaios não destrutivos — Ensaio de emissão acústica (EA) 
em vasos e tanques de plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV) 
– Procedimento [41].

Objetivo: Esta norma estabelece os requisitos para o ensaio de EA de 
vasos e tanques (equipamentos) de plástico reforçado com fibra de vidro 
(PRFV) sob pressão ou vácuo para determinar sua integridade estrutural.

Norma: ABNT NBR NM 338:2014 Versão Corrigida: 2015

Título: Ensaios não destrutivos – Ensaio de emissão acústica (EA) em 
tubos refogados com resina termocurada – Procedimento [42].

Objetivo: Esta norma estabelece os requisitos mínimos para a inspe-
ção ou monitoração por EA de tubos reforçados com resina termocu-
rada (TRRT) para determinar a integridade estrutural. É aplicável a 
tubos, acessórios, juntas e tubulações.

Norma: ABNT NBR NM 339:2014

Título: Ensaios não destrutivos — Ensaio de emissão acústica (EA) 
em vaso de pressão metálico durante o ensaio de pressão – Procedi-
mento [43].
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Objetivo: Esta norma estabelece o procedimento para realizar o en-
saio de EA em vasos de pressão metálicos durante o ensaio de pres-
são, a fim de localizar e monitorar fontes de EA causadas por des-
continuidades nas superfícies externas e internas à parede do vaso 
de pressão, em soldas e em outros componentes que formam parte 
do vaso.

Norma: ABNT NBR NM 340:2014 Versão Corrigida: 2015

Título: Ensaios não destrutivos — Ensaio de EA de tanques metáli-
cos de armazenamento, com líquido à pressão atmosférica e baixa 
pressão [44].

Objetivo: Esta norma estabelece as diretrizes para o método de en-
saio de EA de tanques de armazenamento não enterrados, novos ou 
em serviço.

Norma: ABNT NBR 15404:2013

Título: Ensaios não destrutivos — Emissão acústica — Detecção e 
localização de vazamento [45].

Objetivo: Esta norma descreve um método passivo para a detecção 
e localização de uma fonte de vazamento de gás ou líquido em um 
sistema pressurizado. O método emprega sensores de EA acoplados 
superficialmente ou sensores fixados ao sistema por meio de guias de 
onda acústicos, podendo ser utilizado para monitoramento contínuo 
em serviço e para monitoramento de ensaio hidrostático de tubula-
ções e sistemas de equipamentos pressurizados. Altas sensibilidades 
podem ser atingidas, apesar de os valores obtidos dependerem do 
espaçamento entre sensores, níveis de ruído de fundo, pressão do 
sistema e tipo de vazamento.

Norma: ABNT NBR 15633:2008

Título: Ensaio não destrutivo — Emissão acústica — Detecção e lo-
calização de descargas parciais e anomalias térmicas e mecânicas 
(DPATM) em transformadores de potência e reatores isolados a óleo 
[46].

Objetivo: Esta norma descreve o método de ensaio por EA para detec-
tar e localizar descargas parciais e anomalias térmicas e mecânicas 
(DPATM) em transformadores de potência e reatores isolados a óleo.
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Após conferir as normas convenientes ao tópico do ensaio que se deseja 
realizar, existem procedimentos que devem ser executados antes da aqui-
sição dos dados. Esses procedimentos obtêm as informações necessárias 
para a interpretação de indicadores importantes, além de prevenir falhas 
durante o teste. 

É importante destacar a diferença entre os procedimentos que serão des-
critos aqui em relação aos apresentados no Capítulo 4, que se refere à ve-
rificação do funcionamento dos componentes do sistema de EA (sensores, 
canais, etc.). As instruções que você verá agora se referem a verificações e 
ao levantamento de informações específicas para a realização de um ensaio.

I. 

Para a verificação de desempenho do sistema (equipamento EA, cabos, 
pré-amplificadores, sensores e acoplamento), o limite de referência do sis-
tema deve ser fixado acima do nível do ruído de fundo. Em seguida, deve-se 
estimular cada sensor por um mínimo de três vezes por meio da quebra de 
uma barra de grafite 0,5 mm (2H) a cerca de 50 mm do centro do sensor. 
A medida do pico de amplitude não deve variar mais que 4 dBs e qual-
quer canal reprovado nessa verificação deve ser reparado ou, se necessário, 
substituído. Essa operação deve ser realizada também logo após o ensaio.

Canal Sensor Nº de série

Amplitude de  
Excitação (dB) Amplitude Média  

por Canal (dB)
1 2 3

1 T1 T1AB A1,1 A1,2 A1,3
A

A A A
1

11 1 2 1 3

3
=

( )+ +, , ,

2 T2 T2AB A2,1 A2,2 A2,3
A

A A A
2

2 1 2 2 2 3

3
=

( )+ +, , ,

3 F1 F1AB A3,1 A3,2 A3,3
A

A A A
3

3 1 3 2 3 3

3
=

( )+ +, , ,

4 F2 F2AB A4,1 A4,2 A4,3
A

A A A
4

4 1 4 2 4 3

3
=

( )+ +, , ,

Média das médias (dB)
< + < > + < > + < >A1 4

4

Tabela 6.1: Registro da verificação de montagem.

> A2 3 A
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II. Atenuação

A caracterização da atenuação do sinal de EA deve ser realizada para 
verificação da quantidade de sensores a serem utilizados. Para definição 
da atenuação, deve ser escolhido um sensor e, com base em sua posição, 
deve ser definida uma linha ao longo da chapa do sistema de elevação de 
carga. Essa linha deve ser dividida em espaçamentos de 300 mm e, em 
cada ponto, devem ser quebradas cinco barras de grafite 0,5 mm (2H). As 
amplitudes dos sinais de cada ponto devem ser gravadas e, por meio da 
média de cada ponto, deve-se construir um gráfico de atenuação, conforme 
mostra a Figura 6.1. O teste com punção automático deve ser realizado em 
posições pré-definidas para testar a capacidade de localização das fontes 
de EA e a consistência dos sinais adquiridos.
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Figura 6.1: Curva de atenuação típica.

III. Cálculo da velocidade

Conhecer a velocidade de propagação da onda de EA no material é 
necessário para obter uma boa localização da fonte. Esse valor pode ser 
adquirido por meio de registros já tabelados para cada tipo de material ou 
executando o procedimento para cálculo da velocidade da estrutura em 
análise.

Para o cálculo da velocidade, devem ser utilizados dois sensores mon-
tados em posições pré-definidas e previamente verificados. A velocidade 
calculada é a razão da distância entre os sensores pela diferença entre os 
tempos de chegada do primeiro sinal em cada um dos sensores.
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Figura 6.2: Cálculo da velocidade do material.
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e interpretação

A configuração de um ensaio de emissão acústica (EA) varia devido a 
vários fatores, como: o tipo de estrutura que a ser testado, o mecanismo 
de dano que a ser observado, as condições de serviço da estrutura, entre 
outros. A seguir, serão apresentada as principais variáveis que devem ser 
consideradas para a configuração e interpretação do ensaio.

É possível realizar um ensaio de EA expondo a estrutura à uma situação 
crítica, bem como monitorá-la durante seus procedimentos normais de uso. 
As situações mais comuns são:

Testes de carga

O monitoramento por EA é amplamente aplicado para monitoramento de 
testes de carga, hidrostáticos (TH) ou pneumáticos (TP). O monitoramento 
dos testes com acréscimo de carga tem dois objetivos principais: o primeiro 
é garantir a segurança para oa operadores e a estrutura durante a execução 
do teste; o segundo é avaliar a existência de mecanismos que provoquem 
danos ao material e/ou crescimento de descontinuidades na estrutura, uma 
vez que o teste pode ser controlado e/ou abortado antes que ocorra uma 
situação crítica que provoque degradação da estrutura.
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Figura 7.1: Exemplo de diagrama de carga para testes pneumáticos (TP).
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Figura 7.2: Exemplo de diagrama de carga para testes hidrostáticos (TH).

Monitoramento de fadiga

O monitoramento de estruturas que operam sujeitas a ciclos de pres-
são e/ou temperatura e estão sujeitas a danos por fadiga também é pos-
sível. As variações das tensões mecânicas resultantes dos esforços de 
operação ocorrem em ciclos que podem ser definidos como simétricos ou 
assimétricos, conforme mostra a Figura 7.3. Não é necessária a aplicação 
de sobrecarga, ou seja, o equipamento é avaliado dentro de suas carac-
terísticas operacionais. O número mínimo de ciclos a serem monitorados 
deve ser definido em procedimento específico, o qual deve considerar os 
períodos dos ciclos para ocorrência das tensões mecânicas máximas e 
mínimas proporcionadas pela operação e o tempo de operação que o equi-
pamento já foi submetido. O período de monitoramento pode ser definido 
como algumas horas ou até mesmo dias. O crescimento de descontinui-
dades provocado pela fadiga do material é facilmente identificado pelo 
método de EA.
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Figura 7.3: Exemplos de ciclos de carga simétrico e assimétrico.
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Monitoramento do processo de resfriamento de equipamentos 

Durante o processo de manutenção de equipamentos que operam em eleva-
das temperaturas, é comum a aplicação de um líquido ou gás refrigerante. Esse 
processo pode induzir tensões mecânicas devido ao gradiente térmico entre as 
temperaturas interna e externa dos componentes. Essas tensões mecânicas po-
dem se intensificar na extremidade das descontinuidades do material (trincas), 
atingindo níveis de tensão superiores à tensão de resistência material, provo-
cando assim o escoamento ou até mesmo o crescimento das descontinuidades 
em pequenas regiões. Esse processo pode ser visto na Figura 7.4.

 Fluido 
refrigerante

∆T

Forças de
Tração

Forças de
Compressão

Parede

Espessara
da parede

Gradiente de
Tempepratura

Isolamento
Refratário

Vaso de
Pressão

Figura 7.4: Tensões internas e um vaso de pressão durante o processo de resfriamento.

sensores
Em equipamentos pressurizados, as estratégias de localização utilizadas 

são os tipos zonal, linear e planar (descritas na seção 5.2). Sendo que a dis-
tância máxima entre sensores é definida pela curva de atenuação, conforme 
foi estudado no tópico II do item 6.2. O monitoramento pode ser planejado 
para cobrir toda a estrutura ou uma região específica.
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7.3.  Seleção e interpretação dos 

Os resultados de um teste de EA são obtidos por meio da leitura e inter-
pretação de gráficos e tabelas. Só então é possível tomar alguma decisão ou 
emitir um laudo com base no experimento. Por isso, a definição de como os 
dados coletados são dispostos é de grande importância.

Nesse quesito, cada técnico especialista desenvolve métodos próprios 
para avaliação e classificação dos sinais coletados durante o teste. Inde-
pendentemente dessa singularidade, existem gráficos e tabelas que são 
comumente utilizados e que serão comentados a seguir.

Tabela de distribuição de sinais acumulados por amplitude e canal

A tabela em questão é uma ferramenta utilizada para avaliar como os 
sinais de EA estão distribuídos em relação aos valores de amplitude. A 
comparação da distribuição de amplitude entre os canais é um primeiro in-
dicativo para auxiliar na localização zonal da fonte, assim como qualificá-la 
quanto à potencialidade de risco que apresenta para a estrutura.

Faixa (dB) 0 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60

Sensor 1 0 0 0 0 0 5256 212 95

Sensor 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Sensor 3 0 0 0 0 0 339 183 76

Faixa (dB) 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - 95 95 - 100

Sensor 1 41 25 16 18 11 0 0 0

Sensor 2 2248 8 1 1 0 0 0 0

Sensor 3 33 10 2 1 0 0 0 0

Tabela 7.1: Distribuição de sinais acumulados por amplitude
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em função do tempo

O gráfico em questão é utilizado para visualizar a distribuição dos sinais 
ao longo do tempo associados às informações parametrizadas da forma de 
onda. Os parâmetros de amplitude e energia são exemplos de informações 
que podem ser interpretadas por meio desse gráfico. 

Quantidade de Sinais

Amplitude

Energia

Figura 7.5:  Exemplo de gráfico para registro da distribuição dos parâmetros de EA em 
função do tempo.

Esta combinação de parâmetros mostra-se muito eficiente para uma as-
sociação direta do fenômeno físico às informações parametrizadas da forma 
de onda. O acúmulo de pontos em forma de uma semiparábola [a] pode 
estar associado ao crescimento de uma descontinuidade. O acúmulo de 



110 Aquisição de dados e interpretação

pontos com forma verticalizada [b] está associado a vazamentos ou fluxos 
turbulentos de fluidos no equipamento. 

 

[a]

[b]

[a]

[a]

Figura 7.6: Exemplo de gráfico de correlação da contagem pela amplitude.

Na apresentação dos parâmetros de energia ou de contagem, é possível 
identificar o comportamento do crescimento da descontinuidade e classifi-
cá-lo como estável ou instável.

 
Figura 7.7: Exemplo de gráfico da contagem acumulada ao longo do tempo.
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Por meio deste gráfico, é possível identificar os canais mais próximos 
da fonte de EA. 

Figura 7.8: Exemplo de gráfico da energia (esquerda) e da amplitude (direita) por canal.
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A principal proposta do método de ensaio não destrutivo (END) por emis-
são acústica (EA) é a detecção do crescimento de descontinuidades (trincas) 
em estruturas como vasos de pressão, tanques, sistemas de tubulações, rea-
tores, vigas, treliças etc., quando submetidos a testes de resistência.

Entretanto, com a evolução do método e o aumento da capacidade de 
captura, processamento e armazenamento dos sinais pelos sistemas de EA, 
novos procedimentos foram normalizados, tais como: detecção de perdas por 
válvulas em circuitos de tubulação, vazamentos em tubulações enterradas, 
detecção de descargas parciais em transformadores, monitoramento contínuo 
de estruturas ou partes de interesse submetidas a cargas de trabalho (obras 
de arte; diques; vasos de pressão sujeitos a mecanismos de degradação como 
fadiga, corrosão sob tensão etc.), monitoramento de corrosão em chapas de 
fundo de tanque e monitoramento dos processos de resfriamento (cool down) 
de sistemas pressurizados que trabalham em alta temperatura. 

Sendo um método passivo e global entre os ENDs, a EA é adequada para 
ser aplicada como solução para uma grande variedade de casos, tornando-
se uma opção para o racionamento de outras técnicas durante os programas 
de inspeção.

Para uma boa avaliação de ensaios pelo método de EA, o especialista 
deve estar apto a executar a montagem do sistema de aquisição e ter um 
prévio conhecimento sobre o projeto, sobre as condições operacionais e 
sobre os prováveis mecanismos de degradação do objeto em teste. As carac-
terísticas de projeto e a condição operacional da estrutura em teste definem 
a quantidade e a forma com que os sensores devem ser instalados, além da 
estratégia de avaliação que deve ser empregada. 

A avaliação de equipamentos quanto à presença de danos depende do co-
nhecimento do projeto em que os equipamentos estão inseridos, as condições 
operacionais destes, a forma com que os danos se propagam e as característi-
cas e o comportamento com que os parâmetros de EA coletados se apresentam.

 O técnico especialista armazena e avalia os parâmetros coletados de 
cada sinal de EA de diversas formas, porém sempre seguindo normas téc-
nicas e procedimentos. O técnico especialista deve ter a capacitação para 
identificar os tipos de fontes que geraram os sinais coletados e classificá
-las como genuínas ou ruídos. As fontes classificadas como ruído devem 
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ser eliminadas e ou controladas por meio de filtros e as fontes genuínas 
devem ser classificadas e localizadas segundo um critério estabelecido por 
um procedimento de teste.

Algumas das aplicações do método serão apresentadas a seguir.

 

Objetos: vasos de pressão, reatores, caldeiras, tubulações, cilindros, 
autoclaves, tanques de armazenamento, isoladores elétricos etc.

Normas aplicáveis: ABNT NBR NM 303; ABNT NBR NM 304; ABNT 
NBR NM 333; ABNT NBR NM 337; ABNT NBR NM 338; ABNT 
NBR NM 339; ABNT NBR NM 340.

Materiais de construção: aço carbono, aço inoxidável, ligas metáli-
cas, polímeros, materiais compósitos (plásticos reforçados com fi-
bra), cerâmicas e concreto. 

Tipos de danos previstos: trincas por fadiga, fadiga térmica, trincas in-
duzidas por hidrogênio (hydrogen induced cracking, HIC), corrosão sob 
tensão (CST), deformação plástica, delaminação e ruptura de fibras. 

 

O modo de ensaio de estruturas pressurizadas varia de acordo com o 
dano que se deseja testar na estrutura. Os testes mais comuns são os que 
envolvem o acréscimo de carga, como testes hidrostáticos (TH) e testes 
pneumáticos (TP). Outra possibilidade é a de monitoramento da estrutura 
para detectar danos por fadiga que podem vir a ocorrer devido aos ciclos de 
pressão e/ou temperatura. 

Uma vez ensaiadas, as estruturas são classificadas como aprovadas ou 
reprovadas. As aprovadas não liberam EA que possam estar associadas a 
mecanismos que promovam o crescimento dos danos e a perda da resistên-
cia mecânica de seu material de construção. Portanto, ao longo do ensaio, 
não serão registrados sinais que possam ser associados à deterioração do 
material da estrutura.
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Já as estruturas reprovadas liberam EA transitórias e aleatórias quando 
sofrem variações em suas condições de operação, o que está associado a 
fontes genuínas de EA. Os sinais coletados pelo sistema de monitoramento 
apresentam um aumento exponencial do parâmetro energia, associado a 
um significativo aumento da taxa de sinais coletados, devido à variação das 
cargas e/ou da temperatura durante o período de teste. 

Objetos: válvulas, tubulações enterradas, sistemas pressurizados iso-
lados.

Característica da EA: emissão contínua. 

Procedimentos e normas aplicáveis: ABNT NBR 15404.

A detecção de vazamento é diretamente associada à capacidade dos sis-
temas de EA em processar o sinal contínuo oriundo de um fluxo turbulento 
que foi gerado pela passagem do fluido por um orifício, como trincas, poros, 
corrosões passantes ou falhas de vedação.

A medição do nível de entrada do sinal por meio da medição da am-
plitude da raiz média quadrática (Root Mean Square – RMS) ou da média 
aritmética (Nível Médio de Sinal – NMS) é a forma mais empregada para 
identificação e quantificação de pontos que apresentam vazamento.

A avaliação zonal é a forma mais simples para identificação de vazamen-
tos em que cada canal ou região de interesse é tratado individualmente. 
Tal avaliação pode ser vista no teste de estanqueidade de válvulas pela EA, 
mostrado na Figura 8.1. 

  

0

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R
M

S
 [

dB
] 

Distância 

RMS 

Figura 8.1:  Avaliação de estanqueidade de válvulas por meio da medição do RMS do sinal 
de entrada em pontos a montante, no corpo, e a jusante da válvula.
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Outra forma de avaliação empregada é a comparação dos valores da mé-
dia aritmética das amplitudes (NMS) entre múltiplos canais, considerando 
a atenuação do sinal para os canais mais distantes da fonte. Esse procedi-
mento é utilizado na avaliação de estruturas isoladas e pressurizadas, como 
reatores, componentes de caldeiras e vasos de pressão.

Escala de proximidade:

Mais próximo

Mais Distante

Fonte

Figura 8.2: Estratégia de localização zonal para múltiplos canais.

Uma terceira forma de avaliação é por meio da aplicação de localiza-
ção exata, utilizando algoritmos específi cos de cálculo de localização. Essa 
avaliação é empregada na localização de fontes em tubulações enterradas.

d
x x d - 2x

v∙δt

Figura 8.3: Exemplo de localização planar.

A detecção de vazamentos pode ser aplicada de forma discreta ou con-
tínua. Exemplos disso são a identifi cação de perdas em válvulas que deve-
riam estar estanques e monitoramento de coletores em caldeira para detec-
ção de início ou agravamento de vazamentos, respectivamente.

A confi guração da interface gráfi ca utilizada com maior frequência pelos 
analistas é basicamente a representação da distribuição média das leituras 
dos valores de NMS/RMS distribuída ao longo do tempo. 
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A Figura 8.4 é um exemplo de vazamento por um furo de diâmetro me-
nor que 2 mm, consequência da ação da corrosão por pite em um vaso de 
pressão.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2000014000 16000 18000 22000 24000 26000 28000 30000
10

30

20

40

50

60

Tempo [s]

A
sl

 [
dB

] 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2000014000 16000 18000 22000 24000 26000 28000 30000
10

30

20

40

50

60

Tempo [s]

A
sl

 [
dB

] Início do vazamento

Início do vazamento
Canal  1   Canal 3   
Canal 2   Canal 4  

Figura 8.4:  No gráfico superior temos o registro do valor médio de amplitude (NMS) 
em função do tempo para o conjunto de quatro canais; Já o gráfico inferior 
apresenta o registro do valor médio de amplitude (NMS) em função do tempo 
para cada canal, indicando que o vazamento está próximo ao canal 2.

 

Objetos: transformadores, reatores e seccionadoras SF6.

Característica da EA: contínua e, para descargas parciais, são sincro-
nizadas com a frequência da rede de tensão elétrica. 

Norma aplicável: ABNT NBR 15633.

Equipamentos que operam em alta voltagem podem sofrer anomalias 
que geram ondas acústicas em um amplo espectro de frequência. As ano-
malias típicas que são foco do método de monitoramento por EA são as 
Descargas Parciais (DP), o aquecimento localizado e a vibração de com-
ponentes internos. Desses mecanismos de degradação, o que desperta 
maior atenção é a ocorrência de DP, devido às consequências danosas e 
onerosas que podem gerar, podendo causar até mesmo a perda do equi-
pamento. Por exemplo, a construção complexa e com diversos componen-
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tes de um transformador ou reator é uma característica que justifica a 
utilização do método de monitoramento por EA.  O potencial de detecção 
dos sinais de EA por meio de múltiplos canais, associado à capacidade 
dos sistemas de aquisição em processar o cálculo tridimensional para 
localização da fonte, é uma potente ferramenta utilizada como referência 
para o planejamento e direcionamento da manutenção quando a parada 
do equipamento é requerida. 

  

   

[a] [b] 

[c] [d] 

Figura 8.5:  [a] Exemplo transformador onde será verificada a presença de  DP. [b] Disposição 
3D dos dados obtidos em um estudo de DP. Cada ponto vermelho representa um 
hit detectado pelo sistema, e cada ponto preto representa um sensor instalado 
para a medição. Nesse caso o aglomerado de hits representa o local onde ocorreu 
uma DP. [c] Visualização do plano XY dos dados apresentados em [b]. [d] 
Visualização do plano YZ dos dados apresentados em [b].

Outro mecanismo de degradação é a ocorrência de DP em subestações 
isoladas a gás (em inglês, Gas-Insulated Switchgear – GIS). Nesse caso, a 
DP pode ocorrer devido a diversos fatores, tais como falhas internas no ma-
terial de construção, peças soltas, contaminação do gás (SF6) por umidade, 
partículas soltas ou poeira. 
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Figura 8.6: GIS sendo monitorada por EA.

Para o monitoramento de DP, o foco está na detecção da descarga em 
componentes isolados. Dessa forma, a estratégia seria trabalhar com ava-
liação zonal, observando de forma unitária a área de cobertura para cada 
sensor. Com isso, seria necessário executar um levantamento detalhado da 
atenuação da amplitude do sinal de EA ao longo da GIS.

 
na gestão de ativos

Contabilmente, denomina-se ativo itens físicos como máquinas, edifí-
cios, plantas fabris, tubos, fios e veículos e também as informações, o 
controle técnico e os sistemas de softwares usados em uma empresa ou 
organização. Considerando a ligação estreita entre a gestão de ativos e a 
gestão financeira, em 1978, a British Standards Institution (BSI) publicou 
a Publicity Available Specification 55 (PAS 55), indicando 28 aspectos 
para uma boa gestão de ativos físicos. 

Em 2008, a BSI editou uma revisão da PAS 55, envolvendo 50 orga-
nizações de 15 setores industriais de 10 países. Essa revisão serviu como 
base para a criação da nova série de normas ISO 5500X, traduzida pela 
ABNT e lançada como NBR ISO 55001 – Gestão de ativos – Sistemas de 
gestão – Requisitos [47]. Com isso, para a aplicação da ABNT NBR ISO 
55001, foi também lançada em 2014 a NBR ISO 55002 – Sistemas de 
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gestão – Diretrizes , sob o ponto de vista da gestão de ativos estabelecida 
pela Norma ABNT ISO Série 55000.

A gestão de ativos propõe um descolamento da visão tradicional de cus-
to de manutenção para uma perspectiva de custo de todo o ciclo de vida do 
ativo (Life Cycle Cost – LCC), obtendo uma melhor gestão das incertezas e 
proporcionando aos stakeholders ferramentas transparentes para tomadas 
de decisões – por meio de uma metodologia sistêmica, sistemática, otimi-
zada e sustentável.

A gestão de ativos tem foco na aplicação de um julgamento técnico e 
financeiro e de boas práticas de gestão para decidir quais ativos são ne-
cessários aos objetivos do negócio, a fim de, com isso, adquirir e manter 
logisticamente esses ativos ao longo de toda a sua vida, até que sejam eli-
minados ou descomissionados.

Nesse sentido, torna-se necessário desenvolver ferramentas tecnológi-
cas que garantam o conhecimento sobre a operação do negócio, otimizem a 
produção e possibilitem a mitigação de riscos. Essa necessidade culminou 
no lançamento da ISO 55000, mediante ações da engenharia de manuten-
ção, uma área organizacional diretamente ligada aos ativos físicos e respon-
sável pela sua integridade.

Ao possibilitar a detecção, dimensionamento e classificação dos meca-
nismos de danos por meio do monitoramento de estruturas nas condições de 
serviços ou durante paradas de manutenção, a técnica de END proporciona 
um recurso valioso para o controle e acompanhamento dos ativos de uma 
empresa. Estendendo a visão da gestão de ativos para a abordagem financei-
ra, percebe-se que a manutenção da integridade, especificamente dos ativos 
físicos, por meio de monitoramentos e análises de integridade periódicas 
proporciona a redução dos custos de manutenção e posterga investimentos. 

A disposição de um prognóstico de danos permite que falhas de maior 
severidade sejam evitadas, poupando o ativo de uma situação de sobrecar-
ga. Logo, torna-se possível o acompanhamento da evolução do dano acumu-
lado por meio da operação do ativo, permitindo o aproveitamento de toda a 
sua vida útil com um alto grau de confiabilidade e disponibilidade. Ainda, 
com a redução do risco, há a possibilidade de que os prêmios de seguro 
pagos às seguradoras sejam reduzidos, pois estas também estarão expostas 
a um risco menor de terem de cobrir um eventual sinistro.

Com o avanço das tecnologias para armazenamento e processamento 
de dados, várias técnicas de ENDs evoluíram, de modo a permitir o mapea-
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mento das áreas comprometidas por meio de imagens e/ou o monitoramen-
to em tempo real por vários sensores. Dentre essas metodologias, além da 
EA, é possível citar as técnicas de ultrassom por imagem B-scan e C-scan; 
Phased Array (PA); e Time of Flight Difracion (TOFD).

Com características próprias, o método por EA, dentre os ENDs, é um 
dos que permite uma avaliação global do equipamento. Isso significa que, 
ao aplicar essa técnica, toda a estrutura ou área de interesse é avaliada. 
Outra característica é a capacidade do método em monitorar a evolução dos 
mecanismos de degradação, por exemplo, crescimento de trincas, detecção 
de descargas parciais, vazamentos, entre outros.

O método de ensaio por EA teve, nos últimos anos, uma grande expan-
são em seu escopo de aplicações, abrangendo diversos setores produtivos, 
tais como equipamentos tipicamente utilizados nos setores siderúrgico, de 
óleo e gás, e elétrico. Em função dos resultados obtidos, o método pro-
porciona um suporte importante nas decisões sobre manutenção preditiva, 
corretiva ou preventiva, proporcionando assim maior eficiência no processo 
produtivo.
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