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RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o potencial da técnica da Termografia como
uma ferramenta de detecção de porosidades em juntas soldadas de aços de baixo carbono.
A motivação para tal surgiu das limitações apresentadas pelas técnicas não-destrutivas de
inspeção de juntas soldadas utilizadas na indústria que impõem, na maioria das vezes,
paradas no processo, longo período de inspeção, área de inspeção limitada, entre outros.
A metodologia utilizada classifica-se como aplicada, explicativa, experimental e
bibliográfica. Para isto, montou-se um aparato experimental composto por uma cabine de
isolamento térmico, soprador térmico e amostras de aço SAE 1020 unidas por soldagem
MAG, nas quais foram inseridas indentações. Realizou-se os ensaios em condições
controladas de temperatura ambiente, umidade relativa, temperatura refletida e
emissividade. Como resultado dos ensaios, foi possível perceber que o mapa de
temperatura dos termogramas é bastante afetado pela profundidade da descontinuidade,
rugosidade da superfície e emissividade superficial. Além disso, notou-se que os
melhores resultados, foram obtidos nos primeiros 50 segundos, entre as temperaturas de
31 e 48°C, quando houve uma maior nitidez das cores nas regiões com temperaturas
diferentes. Estes resultados auxiliaram na conclusão de que a Termografia pode sim
detectar descontinuidades com diâmetro médio acima de 0,78 mm e profundidade acima
de 0,025 mm na junta soldada, no entanto, isso só é possível em superfícies rugosas com
baixa sensibilidade ao toque.

Palavras-chave: Termografia. Soldagem. Descontinuidades. Inspeção.
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ABSTRACT

The objective of this research was to evaluate the potential of the thermography
technique as a pore detection tool in welded joints of low carbon steels. A motivation for
the emergence of restrictions applied by the non-destructive inspection techniques of
welded joints used in the industry that imposes, in most cases, stops in the process, long
inspection period, limited inspection area, among others. The methodology used is
classified as applied, explanatory, experimental and bibliographic. For this, an
experimental device was assembled, consisting of a thermal insulation cabin, thermal
blower and SAE 1020 steel steel joined by MAG welding, in which indentations were
inserted. The tests were carried out under controlled conditions of ambient temperature,
relative temperature, reflected temperature and emissivity. As a result of the tests, it was
possible to notice that the temperature map of the thermometers is greatly affected by the
depth of the discontinuity, surface roughness and surface emissivity. In addition, you do
not get the best results, including the first 50 seconds, between temperatures of 31 and 48
°C, when the cores are sharper in regions with different temperatures. These results
helped to conclude that Thermography can detect discontinuities with an average
diameter above 0.78 mm and depth above 0.025 mm in the welded joint, however, this is
possible on rough surfaces with low sensitivity to touch.

Keywords: Thermography. Welding. Discontinuities. Inspection.
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CAPÍTULO I

1.0

INTRODUÇÃO

1.1

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

A solda é atualmente o principal elemento de união da indústria de transformação,
e em particular na de construção naval, ferroviária e de dutos (LI et al., 2010). Por ano,
são gastos bilhões de dólares com retrabalho nesse segmento, devido principalmente aos
problemas de soldagem de produtos. O advento de novos materiais, somado ao projeto de
componentes e estruturas cada vez mais complexas tem impulsionado a transformação e
o progresso dos processos de soldagem. Contudo, as descontinuidades ainda persistem
nas juntas devido as complexas inter-relações dos fatores que ocorrem durante o processo
de soldagem, tornando a inspeção de solda uma prática indispensável.
A inspeção de estruturas soldadas tem como objetivo essencial, garantir a
qualidade das soldas diante dos requisitos de projeto e operação, aumentando, com isso,
a segurança e a confiabilidade desses elementos. Uma grande variedade de Ensaios Não
Destrutivos (END) são, atualmente, aplicados na inspeção de descontinuidades em juntas
soldadas o que despertou o interesse de diversos pesquisadores nesse segmento; com isso,
técnicas não destrutivas têm sido objeto de numerosas investigações nos últimos 30 anos.
(RODRIGUEZ-MARTIN et al., 2014).
As pesquisas realizadas com os END em juntas soldadas, vem mostrando a
necessidade de uma técnica para a detecção das descontinuidades que possa ser
facilmente aplicada no local sem causar danos, paradas ou mau funcionamento dos
componentes ou estrutura em funcionamento, associado a um curto tempo de inspeção.
No que se refere as descontinuidades superficiais em juntas soldadas, destacam-se os
ensaios de Inspeção Visual (IV), Líquido Penetrante (LP), Partículas Magnéticas (PM) e
Correntes Parasitas (CP) os quais são reconhecidos pelas normas internacionais ISO
(RUNNEMALM et al., 2014). Embora essas técnicas sejam amplamente utilizadas na
indústria, todas elas apresentam suas limitações. Em seus estudos Broberg et al. (2015)
apresenta as dificuldades encontradas pelas técnicas de END na detecção de defeitos
superficiais de pequeno volume, como trincas e porosidades: os ensaios por CP requerem,
na prática, contato com a superfície e os resultados podem ser difíceis de interpretar. Já o
teste por LP, envolve aplicações de líquidos (penetrantes e reveladores) e tempo de
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penetração, e por PM à magnetização e a aplicação de pó magnético na peça. Processos
esses que demandam tempo, além de não permitirem automatização do processo.
A termografia é um método relativamente novo dentro dos END e tem as
vantagens de ser relativamente rápido, sem contato, fornecer informações de campo
completas (pelo fato do resultado ser uma imagem térmica) e alta taxa de aquisição de
imagens, além de permitir automatização do processo (RODRIGUEZ-MARTIN et al.,
2014). A termografia é amplamente usada para detectar defeitos em cerâmicas, plásticos
e compósitos (BAGAVATHIAPPAN et al., 2013). No entanto, em juntas soldadas de
metais, a tendência da pesquisa até o momento tem sido à aplicação da técnica apenas em
laboratórios, com sofisticados mecanismos de aquecimento, os quais são de difícil
aplicação em ambiente externo, não permitindo uma aproximação da realidade do
processo de inspeção em campo.
Diante do exposto, esse trabalho busca contribuir para área de inspeção industrial,
com vista a desenvolver um estudo da Termografia como ferramenta auxiliar na detecção
de porosidades superficiais em juntas soldadas de aço.

1.2

OBJETIVO GERAL

Verificar se a técnica da termografia auxilia na detecção de porosidades
superficiais em juntas soldadas de aço.

1.3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para que o objetivo geral seja atingido, se faz necessário desenvolver os seguintes
objetivos específicos:
- analisar se indentações inseridas na solda geram alterações significativas de
temperaturas quando comparadas com regiões sem falhas;
- verificar se a taxa de aquecimento influencia na detecção das indentações nos
termogramas;
- determinar o tamanho mínimo da falha detectável na solda pelo termovisor.
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1.4 JUSTIFICATIVA

Com a inspeção de descontinuidades das juntas soldadas através da câmera
termográfica, espera-se que essa técnica permita a identificação de porosidades na
superfície da junta soldada. Com relação à aplicação da Termografia em juntas soldadas,
além da capacidade de obter um resultado de forma fácil e rápida, a mesma permite a
inspeção das soldas sem a necessidade do contato físico da ferramenta de inspeção com
a mesma. Ademais, possibilita a redução da quantidade de paradas e do custo total gasto
com manutenção, visto que a análise pode ser realizada com o equipamento ainda em
funcionamento.

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Na presente pesquisa, procura-se verificar a capacidade da Termografia
convencional em detectar porosidades artificiais (indentações) na superfície de uma junta
soldada inserida em amostras extraídas de chapas de aço SAE 1020. Essa verificação será
feita através da comparação de regiões térmicas com e sem defeitos na superfície das
juntas. Para tanto, esta pesquisa foi delimitada quanto ao tipo de aquecimento, onde
optou-se pelo aquecimento feito por um soprador de ar da marca WAP modelo EST 1800.
Foi escolhido essa forma de aquecimento devido ao maior controle do local e da posição
de aquecimento, da velocidade de aquecimento e devido ao nível de concentração de
aquecimento na região de interesse da amostra. Quanto ao tipo de descontinuidade, optouse pela porosidade superficial, devido ao seu nível de concentração de tensões na solda e
por ser uma descontinuidade que surge com frequência nos processos de soldagem em
campo. Além disso, essa descontinuidade tem maior volume, permitindo sua detecção
com mais facilidade. Já quanto a espessura das amostras, optou-se por chapas com
espessura de 1,5 milímetro, devido a facilidade de se realizar os experimentos através de
termografia por transmissão, onde o calor é transferido de uma superfície para outra de
forma rápida e homogênea. E por fim, quanto ao ambiente de realização dos ensaio,
definiu-se um laboratório climatizado, com as variáveis ambientais controladas.
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1.6 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO

O presente trabalho está estruturado em 5 (cinco) capítulos, a saber:
No Capítulo I contextualizou-se o problema, definiu-se os objetivos geral e
específico, as justificativas e as delimitações para o desenvolvimento da pesquisa.
No Capítulo II apresenta-se a revisão da literatura, onde buscou-se na literatura
especializada, informações sobre mecanismos de formação de descontinuidades e ensaios
não destrutivos aplicados em juntas soldadas. Fundamentação teórica sobre radiação
térmica e as variáveis fundamentais ao seu entendimento. E a aplicações da Termografia,
para detecção de descontinuidades em juntas soldadas.
No Capítulo III Apresenta-se os procedimentos metodológicos para a realização
desta pesquisa.
No Capítulo IV se destina a apresentar e discutir os resultados a partir dos
procedimentos metodológicos estabelecidos.
No Capítulo V apresentam-se as conclusões obtidas a partir das discussões
efetuadas no capítulo anterior e em seguida, as referências que fundamentaram esta
pesquisa, bem como o Apêndice.
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CAPÍTULO II

2.0 REVISÃO DA LITERATURA

O objetivo deste capítulo é fazer uma revisão na literatura especializada sobre o
tema soldagem, dando ênfase à sua caracterização técnica, importância e as principais
descontinuidades que surgem no seu processo, a origem desses defeitos, bem como as
técnicas contemporâneas mais usadas na indústria para sua detecção. Em seguida,
realizar-se-á fundamentação teórica sobre termografia e como se efetuam as medições da
temperatura pela técnica, considerando as principais variáveis que envolvem o processo.

2.1 SOLDAGEM

O processo de soldagem é o mais importante método de união de metais utilizado
na indústria. Considerado em conjunto com a brasagem, a soldagem tem importante
aplicação desde a indústria automobilística até a fabricação de navios e estruturas
metálicas de milhares de toneladas (KODAMA et al., 2013; SPROESSER et al., 2015).
A principal vantagem do processo de soldagem sobre os demais tipos de uniões
compreende a possibilidade de se obter uma união em que os materiais apresentam
continuidade não só na aparência externa, mas também nas suas características e
propriedades mecânicas e químicas, relacionadas à sua estrutura interna.
Diversos são os fatores que influenciam na escolha do processo de soldagem
adequado para uma determinada situação: os elementos a unir e o tipo de junta, a posição
da solda, a produção necessária, as propriedades mecânicas e particularmente a espessura
da peça.
Dentre os processos convencionais de soldagem por fusão, os mais utilizados na
soldagem de peças de pequena espessura são: soldagem Oxi-gás, soldagem ao arco
elétrico com proteção gasosa (GMAW – Gas Metal Arc Welding) e soldagem ao arco
elétrico com proteção gasosa e eletrodo de tungstênio (GTAW – Gas Tungsten arc
Welding) também conhecido como (TIG - Tungsten Inert Gas). O processo de soldagem
Oxi-gás vem sendo bastante empregado na soldagem de chapas finas, com espessuras
inferiores a 6 mm, podendo ser usado para aços, em particular para aços carbono e para
ligas não ferrosas. No entanto, a qualidade da solda proveniente desse processo tende a
ser inferior as obtidas pelos processos a arco devido a menor eficiência de proteção,
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embora apresente baixo custo e portabilidade dos equipamentos de soldagem. Já o
processo de soldagem GTAW é aplicado principalmente na soldagem de chapas entre 0,2
e 3,0 mm, feitas de aços ao carbono, aços inoxidáveis, alumínio e suas ligas, cobre e suas
ligas, titânio etc., e onde os requisitos de propriedades mecânicas ou acabamento exigem
este tipo de processo.
Por fim, o processo de soldagem MAG. Esse processo utiliza como fonte de calor
um arco elétrico mantido entre um eletrodo nu consumível, alimentado continuamente, e
a peça a soldar. A proteção da região de soldagem é feita por um fluxo de gás ativo. A
Figura 1 mostra o esquema do processo.
Esse processo é utilizado geralmente na soldagem de aços de baixo carbono e de
baixa liga. Ele apresenta vantagens como baixa formação de escória, processo com baixo
teor de hidrogênio, redução dos problemas de distorções e tensões residuais e facilidade
do controle de penetração. Porém, esse processo apresenta como inconvenientes, na
soldagem de chapas finas, distorções das chapas durante o resfriamento e o risco de furo
dessas com o arco elétrico. Logo, é importante selecionar a tocha correta, garantir
uniformidade de alimentação do arame, controlar a velocidade de soldagem (não
permitindo a soldagem lenta) e contar com um soldador com experiência em soldagem
(OKUMURA; TANIGUCHI, 1982; WAINER et al., 2004).
Figura 1 – Ilustração do processo de soldagem MAG.

Fonte – Wainer et al. (2004)
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A fonte de energia pode ser um gerador ou um retificador, ambos com
características de potencial constante. A soldagem MAG é geralmente feita com corrente
contínua, que pode até ser pulsada. O alimentador de eletrodo é ligado à fonte de energia
e possui controle para a velocidade de alimentação. A corrente de soldagem é determinada
pela velocidade de soldagem junto com a tensão selecionada na fonte.
Nessa pesquisa, foi utilizado o processo de soldagem MAG devido a
disponibilidade do equipamento e do soldador com ampla experiência, bem como pela
qualidade da solda proveniente desse processo. A Figura 1 ilustra o processo de soldagem
MAG.
2.1.1 Mecanismo de formação de descontinuidades em juntas soldadas

Descontinuidades em juntas soldadas, segundo a Norma PETROBRAS N-1738
REV C, consistem em interrupções ou violação estrutural na região da junta, ou seja, uma
não homogeneidade física ou metalúrgica do metal de solda e/ou da região afetada
termicamente. Uma vez que o efeito isolado ou múltiplo dessa descontinuidade der
origem a uma incapacidade parcial ou total em relação as mínimas exigências padrões,
essa será considerada um defeito (CONTEC, 2011). Um defeito de soldagem é qualquer
falha que comprometa a utilidade de uma solda. Existe uma grande variedade de defeitos
de soldagem. Esses defeitos são classificadas de acordo com a ISO 6520, enquanto seus
limites aceitáveis são especificados pela EN ISO 5817 (para aço e outras ligas metálicas)
e ISO 10042 (para alumínio e suas ligas). De acordo com dados da Sociedade Americana
de Engenheiros Mecânicos (ASME), as causas dos defeitos de soldagem são divididas da
seguinte maneira: 45% condições de processo ruins, 32% de erro do operador, 12% de
técnica errada, 10% de consumíveis incorretos e 5% de erro na abertura do chanfro
(KROLCZYK et al., 2016). Dessa forma, o conhecimento desses tipos de
descontinuidades que surgem durante o processo de soldagem, bem como seus
respectivos mecanismos de formação e controle, são de extrema importância para
otimização do processo e melhoria da qualidade final da junta.
Dentre as descontinuidades provenientes do processo de soldagem, a falta de fusão
e de penetração, as mordeduras, as porosidades e as trincas são consideradas as mais
prejudiciais em juntas de topo e de filete, pois afetam diretamente a resistência mecânica
e a resistência à fadiga do elemento soldado (LUCA et al., 2014). Com relação à sua
localização, descontinuidades superficiais são, geralmente, mais problemáticas do que as
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internas, pois a concentração de tensões, nesse caso, se torna mais severa. Associado a
tensões residuais, que são comuns em soldagem, essas descontinuidades levam os
elementos muitas vezes a fraturas catastróficas (LEWANDOWSKI; ROZUMEK, 2016;
OTTERSBÖCK et al., 2016). As descontinuidades podem surgir na Zona Termicamente
Afetada (ZTA), na Zona de Fusão (ZF) e/ou no Metal de Base (MB).
Lundin (1983) em sua revisão, categoriza as descontinuidades em soldas como
sendo relacionadas ao processo e aos procedimentos de soldagem empregado. No entanto,
outra categoria de descontinuidades criada por Lundin, nomeada de “relacionadas ao
processo metalúrgico” (onde se encontram a porosidade e as trincas) destacam-se pelo
seu potencial de concentração de tensões.
A porosidade é uma descontinuidade que surge devido ao aprisionamento de gases
ou vapores dissolvidos na poça de fusão da solda durante a solidificação. Sua
significância se origina quando ultrapassam valores propostos em normas como a DIN
EN 25817/92. O mecanismo de formação dos poros é função da relação entre a velocidade
da frente de solidificação e da taxa de separação dos gases dissolvidos na poça de fusão.
Se a velocidade na frente de solidificação for maior que a velocidade de desprendimento
dos gases, o poro terá um formato esférico. Porém, caso a velocidade da frente seja igual
a de desprendimento, o poro terá a forma vermicular. Quando a velocidade da frente for
inferior a de desprendimento, não haverá formação de poro (AHSAN et al., 2016)
Todo processo que promove uma maior formação de gases e impede a sua saída
da poça de fusão, como por exemplo, altas velocidades de soldagem, limpeza inadequada
do metal de base e do arame e a exposição do eletrodo revestido ao ar livre por longos
tempos, promovendo o aumento do percentual de umidade no revestimento, contribui
para a sua formação (AHSAN et al., 2016; STÜTZER et al., 2017).
Um fator relevante na formação de poros nas juntas soldadas em campo é a
velocidade das correntes de ar. Isso ocorre devido à perda da proteção gasosa durante o
processo, podendo vir a comprometê-la dependendo da velocidade dessas correntes.
Quanto a sua distribuição na solda, a porosidade pode ser dividida em porosidade
uniformemente distribuída, porosidade agrupada, que está geralmente com pontos de
abertura ou interrupções no arco elétrico e, por fim, a porosidade alinhada, que surge no
passe de raiz. A Figura 2 ilustra esses tipos de porosidade.
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Figura 2 – Tipos de distribuição de porosidades que surgem nas soldas.

Fonte – Villani et al. (2017).

Em suas pesquisas Cunha et al. (2015) realizaram estudos sobre a influência das
correntes de ar durante a execução da solda pelos processos de soldagem por eletrodo
revestido (SMAW), eletrodo tubular (FCAW) e eletrodo tubular auto protegido (FCAWS) e notaram a presença de porosidade em todas as amostras, sendo o processo FCAW-S
mais resistente a esse problema. Silva (2017) obteve resultados semelhantes, utilizando o
processo de soldagem MIG/MAG para as condições de velocidade das correntes de ar na
cidade de Campina Grande - PB. A Figura 3 (a) mostra imagens obtidas para as condições
de velocidades de 2,3 m/s, e a Figura 3 (b) para velocidades de 3,6 m/s.
Figura 3 - Juntas soldadas com velocidade de correntes de ar de 2,3 m/s, contendo poros menores, e em
maior quantidade (a) e 3,6 m/s contendo poros maiores e em menor quantidade (b).

(a)
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(b)
Fonte – Silva (2017).

2.1.2 Ensaios não destrutivos aplicados em juntas soldadas

Recentemente, houve um crescente aumento no número e diversidade de técnicas
de soldagem, na busca por métodos que minimizem o surgimento das descontinuidades
nas juntas soldadas (SARAVANAN et al., 2014; ACHERJEE, 2018). Devido à
complexidade do processo de soldagem, essas descontinuidades persistem tornando a
inspeção da solda uma prática indispensável no processo. A inspeção na solda tem como
objetivos aumentar o tempo disponível do elemento soldado em atividade, reduzir as
paradas de funcionamento não planejadas e minimizar os riscos associados,
possibilitando a detecção de defeitos antes de uma falha catastrófica.
Em seus estudos Foulds et al. (1996) constataram a importância da inspeção em
soldas de gasodutos na detecção de micro trincas e falta de penetração, evitando falhas
catastróficas. Segundo Shafeek et al. (2004), a inspeção das juntas de solda de gasodutos,
feitas visualmente pelo homem, se tornam uma tarefa difícil quando o número de soldas
que se deve inspecionar é grande. A inspeção de controle de integridade mecânica em
sistemas de tubulação, recipientes sob pressão e tanques de armazenamento são
fundamentais para garantia das condições dos equipamentos em uma instalação industrial
(BRAGATTO et al., 2009). Portanto, o processo de inspeção de soldas é essencial na
garantia da qualidade, confiabilidade atendendo aos requisitos de projeto.
Uma variedade de END convencionais, como inspeção visual (IV), liquido
penetrante (LP), partículas magnéticas (PM), emissão acústica (AE), radiografia (RT),
ultrassom (UT) e correntes parasitas (CP) são rotineiramente usadas para inspeção de
soldas (PETCHER; DIXON, 2015; BOARETTO; CENTENO, 2016; BARILE et al.,
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2016; LOPEZ et al., 2018; CHAI et al., 2018). Pela sua facilidade de realização e custo,
a inspeção visual é o método principal de avaliação de diversos programas de controle de
qualidade. No entanto, para soldas realizadas em estruturas críticas como vasos de alta
pressão e gasodutos, a natureza, magnitude e o local das descontinuidades devem ser
mapeados para que haja aceitação do elemento soldado (WANG; LIAO, 2002). Burger
(1989) classifica, por conveniência, os END comumente usados para inspeções de soldas,
em duas categorias de acordo com a capacidade de detecção e limitações. São eles: testes
para detecção de defeitos superficiais e testes para detecção de defeitos internos, onde
uma maior exigência de integridade e tolerâncias mais estreitas no projeto de solda
requerem uso de ensaios com maior eficiência. Para este fim, são necessários END mais
sofisticados como radiografia, ultrassom que são intitulados como métodos de ensaios
não destrutivos sem contato (GHOLIZADEH, 2016). Esses END têm sido utilizados com
sucesso em diversas aplicações de inspeção em soldas, como nas soldas de tubulações
com o uso de radiografia automatizada (BOARETTO; CENTENO, 2017), com o uso de
termografia infravermelho (ISMON; ZAMAN; SENG, 2016), na detecção de defeitos em
soldas feitas em peças de difícil inspeção (HU et al., 2012), caracterização dos defeitos
em soldas (RODRÍGUEZ-MARTÍN et al., 2016) e na análise do resfriamento de cordões
de soldas para detecção de trincas superficiais (RODRÍGUEZ-MARTIN et al., 2014).
Os END são classificados de acordo com a fonte, procedimentos, metodologias e
objetivo do teste (KASHIF et al., 2016). Nesta pesquisa, levou-se em consideração apenas
os principais métodos convencionais de END utilizados para detecção de
descontinuidades superficiais em juntas soldadas de materiais metálicos.
O ensaio por Líquidos Penetrantes foi desenvolvido para a detecção de
descontinuidades essencialmente superficiais, abertas na superfície do material. Esse
método consiste em fazer penetrar na abertura das descontinuidades um líquido específico
o qual é retirado do interior das descontinuidade por meio de um revelador que absorve o
líquido através da ação de capilaridade. A imagem da descontinuidade fica então
desenhada sobre a superfície da peça onde se encontra o defeito, como visto na Figura 4
(INFOSOLDA, 2013).
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Figura 4 – Descontinuidades na junta soldada reveladas por meio de liquido penetrante

Fonte – Tech.end (2019).

Esse tipo de ensaio pode revelar descontinuidades de pequeno volume (trincas
finas e pequenas porosidades), da ordem de 0,001 mm de abertura de forma simples,
requerendo inspetor com pouco tempo de treinamento. A técnica é de fácil aplicação e
interpretação dos resultados, visto que a indicação se assemelha a uma fotografia do
defeito. Não há limitação para o tamanho e forma das peças a ensaiar, nem para o tipo de
material. No entanto, a superfície do material não pode ser muito rugosa ou absorvente,
porque nesses tipos de superfície não existe possibilidade de remover totalmente o
excesso de penetrante, o que causa mascaramento de resultados. Além disso, a aplicação
do penetrante deve ser feita numa determinada faixa de temperatura. Superfícies muito
frias, abaixo de 10°C, ou muito quentes, acima de 52°C, não são recomendáveis ao ensaio
(ANDREUCCI, 2017).
Outra técnica amplamente empregada para detecção de descontinuidades
superficiais em juntas soldadas é a de Partículas Magnéticas. O processo consiste em
submeter uma peça (ferromagnética), ou parte desta, a um campo magnético onde as
descontinuidades presentes causarão uma fuga desse campo. Feito isso, aplica-se as
partículas ferromagnéticas, que irão se aglomerar nesses campos de fuga, uma vez que
serão por eles atraídas devido ao surgimento de polos magnéticos. A aglomeração
indicará o contorno do campo de fuga, fornecendo a visualização do formato e da
extensão da descontinuidade, conforme mostrado na Figura 5 (ANDREUCCI, 2014).
A técnica por PM detecta descontinuidades superficiais e subsuperficiais, fornece
o resultado imediatamente após o ensaio, permite aplicação em peças com temperaturas
elevada, além de ser rápido, possuir alta sensibilidade e possibilitar a automatização.
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Contudo, só se aplicam aos materiais ferromagnéticos e em alguns casos prejudicam a
superfície da peça (Ibid., 2014).
Figura 5 – Detecção de defeitos em soldas de estruturas metálica pelo método de Partículas Magnéticas.

Fonte – Magetec (2019)

Desenvolvida em 1855 por Léon Foucault, a técnica de correntes parasitas (ECT)
teve seu desenvolvimento na década de 1980 com a continuação de pesquisas e o
surgimento de uma série de técnicas avançadas, sendo atualmente uma das ferramentas
preferidas na inspeção de soldas de materiais não magnéticos com boa condutividade
elétrica. Essa técnica detecta trincas e outros defeitos na superfície de materiais
magnéticos ou não magnéticos baseada na interrupção do fluxo de correntes parasitas
geradas no material em torno dessas descontinuidades (JILES, 1990). Na inspeção, uma
bobina integrada a uma sonda, contendo corrente alternada, passa sobre a superfície do
objeto dando origem as correntes parasitas na superfície e subsuperficie do objeto devido
à indução magnética, conforme ilustrado na Figura 6 (ROSADO et al., 2013).
Um problema comum na inspeção de solda por ECT é o ruído causado pela
elevada rugosidade na superfície da solda e elevado reforço da junta (KOYAMA;
HOSHIKAWA, 1997). Em seus estudos Nishimizu et al., (2012), desenvolveram uma
sonda ECT que permitiu reduzir o ruído gerado na superfície da solda, aumentando a
capacidade de detecção de defeitos nas soldas de vasos de pressão de reator.
Recentes e significativas melhorias foram feitas nas técnicas de correntes parasitas
em soldas, como pode ser visto em (VASUDEVAN et al., 2005), utilizando redes neurais
artificiais para testes de corrente parasita de solda de aço inoxidável austenítico,
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permitindo detecção de trincas longitudinais e transversais superficiais, mesmo na
presença de variáveis perturbadoras.
Figura 6 – Inspeção por correntes parasitas de soldas na fuselagem de avião

Fonte – BCend (2019)

Na busca por uma ferramenta de aplicação prática, as pesquisas com uso da
termografia infravermelha como método de detecção de defeitos em juntas soldadas vem
se intensificando. A termografia surgiu como uma técnica de inspeção de juntas soldadas
devido às limitações das técnicas não destrutivas utilizadas. Essa técnica, embora
encontre dificuldade na detecção de defeitos mais profundos na solda, já permite a
detecção de trincas superficiais no metal de solda.
A termografia apresenta melhores resultados se comparado ao UT na detecção de
trincas, próximas à superfície, em chapas de aço fina (espessura de até 3 mm)
(DORAFSHAN; MAGUIRE; COLLINS, 2018). Em fissuras localizadas na região
superficial, dependendo da orientação são identificadas com maior facilidade pela
termografia do que com a utilização de radiografia, além de reduzir o risco da exposição
à radiação da fonte (LOPEZ et al., 2018). Os avanços das técnicas termográficas estão
voltados para o surgimento de formas mais eficientes de estimulação térmica da região
em torno do defeito e no poder computacional de processamento das imagens. Melhorias
continuas dessa técnica estão trazendo cada vez mais redução no tempo de inspeção
(ISHIKAWA et al., 2018).
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Avanços recentes na Termografia, como a Termografia excitada por Ultrassom
foram aplicadas na inspeção de soldas. Lopez et al., (2018) afirma que essa técnica pode
ser aplicada para detectar defeitos superficiais com tempo de inspeção muito curto.
Estudos foram conduzidos por Park et al., (2014) para avaliar a viabilidade da técnica de
Termografia modulada excitada por ultrassom para detectar defeitos de trinca em
corrosão induzidas por tensões residuais em soldas feitas em tubo de materiais
dissimilares (ST304 e SA106 Gr.B), indicando que essa técnica supera técnicas
convencionais, detectando trincas de pequeno tamanho. Resultados satisfatórios foram
obtidos por Swiatczak et al. (2012) aplicando Termografia infravermelha como técnica
de detecção de descontinuidades em fios de arame de 0,5 mm de diâmetros soldados a
laser, como visto na Figura 7. Os valores de distribuição de Temperatura x Tempo foram
levantados, e indicam uma diferença entre as juntas com e sem defeito.
Figura 7 – Macrografia de uma junta soldada em um fio de arame e seu termograma

Fonte – Swiatczak et al. (2012)

Além dessas técnicas termográficas, a termografia por correntes parasitas também
vem sendo avaliada como uma técnica para inspeção de soldas. Essa técnica vem se
demostrando adequada para monitoramento em tempo real de defeitos subsuperficiais
(LOPEZ et al., 2018). No futuro, técnicas termográficas utilizando redes neurais,
ampliaram o poder de processamento de sinal, melhorando a visibilidade dos defeitos
mais internos nas soldas (XIE et al., 2018).

2.2 CIÊNCIA DA RADIAÇÃO TÉRMICA

Radiação térmica consiste num processo de transferência de calor de corpos
através da propagação de ondas eletromagnéticas, associado à taxa na qual a energia é
emitida pelo corpo como resultado de uma temperatura não nula. Sua natureza ondulatória
de propagação permite que o calor seja transferido de um corpo para o outro sem a
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necessidade de um meio material intermediário e em função apenas da temperatura dos
corpos (CARAMALHO, 2012).
Esse mecanismo de emissão está associado à energia liberada como resultado de
oscilações ou transições dos muitos elétrons que constituem a matéria. Por sua vez, essas
oscilações se sustentam pela energia interna, ou seja, pela temperatura da matéria,
levando-nos a relacionar a emissão de radiação térmica às condições termicamente
excitadas no interior da matéria (BERGMAN et al., 2014).
Ao atingirem outro corpo, essa radiação térmica, propagada através de ondas
eletromagnéticas, perdem uma parte de sua energia e iniciam a transição eletrônica ou
molecular (vibrações na rede do corpo receptor). Esse fenômeno, denominado de
absorção, faz com que haja um acréscimo no nível de energia do corpo receptor. Ambas
as radiações, emitidas e absorvidas, são funções das propriedades físicas e químicas do
material e também do nível de sua energia. A interação entre os corpos emissores e
absorventes através das ondas eletromagnéticas é a essência da transferência de energia
radiativa (NETO, 2019).
Ainda que as ondas eletromagnéticas possuam, geralmente, as mesmas
características, seu comportamento muda substancialmente em função do comprimento
de onda (ÇENGEL et al., 2012). As ondas eletromagnéticas estão concentradas numa
ampla faixa espectral que vai desde 10−10µm na região dos raios cósmicos até 1010µm
para região das ondas de energia elétrica passando respectivamente pelos raios gama,
raios X, raios ultravioleta, luz visível, radiação infravermelho, micro-ondas e ondas de
rádio, como visto na Figura 8 (ÇENGEL et al., 2012).
A medida que o comprimento das ondas eletromagnéticas no espectro diminuem,
a energia dos corpos aumentam proporcionalmente, haja vista que os raios gama
apresentam energia bastante superior ao das ondas de rádio. Porém, para a grande parte
dos propósitos de interesse, a radiação térmica compreende um intervalo de comprimento
de onda que vai de 0,1 µm a 100 µm. A produção dessas ondas eletromagnéticas está
associada a diferentes mecanismos físicos que geram ondas de diferentes comprimentos.
Mecanismos como a inclusão de átomos ou moléculas transitando de um estado de
energia alto para um mais baixo, podendo essas ocorrerem espontaneamente ou serem
induzidas pela presença de campo de radiação externo (NETO, 2019).
De maneira geral, as faixas de comprimento de onda do espectro da radiação
térmica podem ser divididas de acordo com a Tabela 1. A faixa é iniciada pela radiação
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ultravioleta-C, passando pelo ultravioleta B e A, e posteriormente pela luz visível e
finaliza nas faixas do infravermelho A, B e C (CABRAL, 2017).
Figura 8 – Espectro de ondas eletromagnéticas

Fonte - Caramalho (2012).

A faixa dos infravermelhos é frequentemente subdividida em quatro faixas
menores: IR próximo; IR médio; IR afastado e IR muito afastado como visto na Figura 8
(CARAMALHO, 2012). Em pesquisas referentes à transferência de calor, o interesse
principal envolve a radiação térmica emitida de forma contínua pelos corpos devido à sua
temperatura. Logo, esta pesquisa limita-se às considerações quanto à radiação térmica e
as relações tratadas estão restritas apenas à radiação infravermelha afastada (limitações
do termovisor T620), não sendo aplicáveis a outras formas de radiação eletromagnética.
Tabela 1 – Espectro de ondas eletromagnéticas

Fonte – Adaptado de Caramalho (2012).
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Ainda de acordo com Çengel et al. (2012) a radiação é um fenômeno volumétrico,
visto que os elétrons, os átomos e as moléculas de sólidos, líquidos e gases com
temperatura acima de 0 K estão constantemente emitindo, absorvendo ou transmitindo
radiação através do volume da matéria. No entanto, em sólidos opacos (não
transparentes), como metais, madeira e pedras, a radiação é considerada um fenômeno de
superfície, já que a radiação emitida por regiões no interior do corpo podem nunca
alcançarem à superfície, e a radiação que incide sobre esses corpos geralmente é
absorvida na camada superficial, com profundidade de alguns mícrons a partir da
superfície.
Com isso, a radiação da superfície dos materiais podem ter suas características
modificadas completamente por meio da aplicação de revestimentos em camadas finas.
Na Figura 9 é ilustrado a emissão de radiação de superfícies opacas.
Figura 9 – Radiação em sólidos opacos

Fonte – Çengel et al. (2012)

Bergman et al., (2014) afirma que a radiação emitida pela superfície pode se
propagar em todas as direções possíveis, como visto na Figura 10, e com frequência é
necessário conhecer sua distribuição direcional. Além disso, a radiação que incide sobre
a superfície do corpo pode também vir de diferentes direções e a maneira como a
superfície responde a essa radiação depende da direção. Esses efeitos direcionais
apresentam importância considerável na hora de determinar a taxa de transferência de
calor radiante líquida, podendo ser tratado pela introdução do conceito de intensidade de
radiação.
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Figura 10 – Radiação emitida por uma superfície. a) Distribuição espectral. b) Distribuição direcional.

Fonte – Bergman et al. (2014).

O princípio da intensidade de radiação reside em alguns conceitos como o de
ângulo sólido. Considere a energia radiativa se propagando em uma direção particular, a
partir de um elemento de área superficial 𝑑𝐴1, como mostrado na Figura 11 (a). A área
𝑑𝐴𝑛, através da qual a radiação passa, corresponde ao ângulo sólido diferencial
𝑑𝜔, quando vista de um ponto sobre 𝑑𝐴1. O ângulo sólido é pois o espaço tridimensional
no qual a energia é confinada a uma pequena região cônica, definido por uma região entre
os raios θ e ϕ como visto na Figura 11 (b) e dado pela Eq. 5.
𝑑𝜔 = 𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜙

(5)

Figura 11 – Emissão de radiação a partir de uma área diferencial 𝑑𝐴1 para um ângulo sólido
𝑑𝜔 subentendido por 𝑑𝐴𝑛 em um ponto sobre 𝑑𝐴1 (a) e ângulo sólido subtendido por 𝑑𝐴𝑛, em um ponto
sobre 𝑑𝐴1 no sistema de coordenadas esféricas (b).

(a)
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(b)
Fonte – Bergman et al. (2014).

O ângulo sólido associado ao hemisfério completo pode ser obtido pela integração
da Eq. 5 entre os limites 𝜙 = 0 até 𝜙 = 2𝜋 e 𝜃 = 0 até 𝜃 = 𝜋/2, obtendo-se assim a Eq.
6
2𝜋

𝜋/2

𝜔 = ∫ℎ 𝑑𝜔 = ∫0 ∫0

𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜙 = 2𝜋 ∫0

𝜋/2

𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑑𝜃 2 𝜋 𝑠𝑟

(6)

onde o subscrito h refere-se a integração de todo o hemisfério como visto na Figura 12.
A unidade do ângulo sólido é o esterorradiano (sr), equivalente ao radiano para ângulos
planos.
Figura 12 – Emissão a partir de um elemento de área diferencial 𝑑𝐴1 para um hemisfério hipotético
centrado em um ponto em 𝑑𝐴1.

Fonte – Bergman et al. (2014).
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Posto isto, e considerando a Figura 11 (a), o interesse reside na determinação da
taxa na qual a emissão de radiação parte de 𝑑𝐴1 e passa através de 𝑑𝐴𝑛 podendo ser
expressa através da intensidade espectral de radiação emitida ou somente intensidade de
radiação 𝐼𝜆,𝑒.
A intensidade de radiação é definida como sendo:

A taxa na qual a radiação de energia é emitida no comprimento de onda
λ na direção dada pelas coordenadas (θ, ϕ), por unidade de área da superfície
emissora normal a essa direção, por unidade de ângulo sólido no entorno dessa
direção e por unidade de intervalo de comprimento de onda 𝑑𝜆 no entorno de
λ (ÇENGEL et al., 2012).

No entanto, Bergman et al., (2014) ressalta que a área utilizada na definição da
intensidade de radiação é uma componente de 𝑑𝐴1 perpendicular à direção da radiação
dada por 𝑑𝐴1 cos 𝜃, referente a área 𝑑𝐴1 vista por um observador situado sobre 𝑑𝐴𝑛
como visto na Figura 13.
Figura 13 – A projeção de 𝑑𝐴1 normal à direção da radiação.

Fonte – Bergman et al. (2014).

A intensidade de radiação é dada pela Eq. 7, dada por
𝐼𝜆,𝑒 (𝜆, 𝜃, 𝜙) =

𝑑𝑞
𝑑𝐴1 cos 𝜃 .𝑑𝜔.𝑑𝜆

(7)

O fluxo de radiação referente a radiação emitida é conhecida como potência
emissiva ou poder emissivo. Poder emissivo é a taxa na qual a energia de radiação é
emitida por unidade de área da superfície emissora, em todos os comprimentos de ondas
possíveis e em todas as direções possíveis (ÇENGEL et al., 2012).

34

Pode ser expresso na forma diferencial como visto na Eq. 8.
𝑑𝐸 =

𝑑𝑄𝑒

= 𝐼 (𝜆, 𝜃, 𝜙) cos 𝜃 𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜙
𝜆,𝑒

𝑑𝐴

(8)

Nota-se que o hemisfério acima da superfície 𝑑𝐴1 visto na Figura 12, intercepta
todos os raios provenientes da radiação emitida pela superfície, com isso, o poder
emissivo a partir da superfície para o hemisfério que o rodeia pode ser determinado pela
integração da Eq. 8, obtendo-se a Eq. 9.
𝐸 (𝜆) = 𝑞′′(𝜆) = ∫
𝜆

2𝜋

𝜆

0

∫

𝜋/2
0

𝐼

𝜆,𝑒

(𝜆, 𝜃, 𝜙) cos 𝜃 𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜙

(𝑊/𝑚2)

(9)

Contudo, a intensidade de radiação emitida por uma superfície em geral varia com
a direção – especialmente com o ângulo 𝜃 – mas na prática várias superfícies podem ser
aproximadas como difusas. Em se tratando de superfície difusa, ou seja, que emite
radiação independente da direção, a intensidade de radiação emitida independe da
2𝜋 𝜋/2
direção, logo 𝐼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, ressalta que ∫ ∫ 𝐼 (𝜆, 𝜃, 𝜙) cos 𝜃 𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜙 = 𝜋,
𝜆,𝑒

0

0

𝜆,𝑒

daí a Eq. 9 se reduz a Eq. 10, dada por:
𝐸 = 𝜋𝐼𝜆,𝑒

(𝑊/𝑚2)

(10)

É importante frisar que 𝐸 é o fluxo relacionado a área superficial real, enquanto
𝐼𝜆,𝑒 é o fluxo baseado na área projetada, isso justifica o uso do fator π ao invés de 2π.

2.2.1 Radiação do corpo negro

A uma temperatura termodinamicamente (absoluta) acima de 0 K, um corpo emite
radiação em todas as direções ao longo da vasta faixa de comprimento de onda (ÇENGEL
et al., 2012; BERGMAN et al., 2014). Como já citado, a quantidade de energia emitida
através de radiação de uma superfície em um comprimento de onda específico está em
função do material do corpo emissor e da temperatura superficial desse; Logo, diferentes
corpos emitem medidas de radiação por unidade de áreas diferentes, mesmo estando na
mesma temperatura (ÇENGEL et al., 2012). Para o entendimento das características da
emissão radiativa dos corpos, é necessário entender a definição de corpo negro.
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Corpo negro é um corpo ideal e idealizado definido como um perfeito emissor e
absorvedor de radiação, servindo como um padrão com o qual as propriedade radioativas
de corpos reais podem ser comparados. Esse corpo emite e absorve mais energia do que
qualquer outra superfície ambos na mesma temperatura e comprimento de onda,
independentemente da direção (ÇENGEL et al., 2012). O corpo negro emite radiação de
forma uniforme em todas as direções por unidade de área normal à direção de emissão,
ou seja, é um emissor difuso. A Figura 14 mostra a comparação de emissão de um corpo
negro e de uma superfície real.
Conforme ressalta Bergman et al. (2014), ainda que muitas superfícies se
aproximem, nenhuma delas tem exatamente as propriedades de um corpo negro.
Para descrever a radiação emitida por um corpo negro, torna-se necessário o
conhecimento de três expressões de importância expressiva para o estudo da emissão de
radiação dos corpos negros, sendo elas a expressão do poder emissivo do corpo negro,
proposta por Planck, lei do deslocamento de Wien que relaciona o comprimento de
onda onde se situa a máxima emissão de radiação eletromagnética do corpo negro, e a
expressão da potência emissiva total do corpo negro proposta por Stefan-Boltzmann
(CARAMALHO, 2012).
Figura 14 – Comparação de emissão de um corpo negro e de uma superfície real. (a) Distribuição
espectral e (b) Distribuição direcional.

Fonte – Adaptado de Bergman et al. (2014)

A expressão do poder emissivo do corpo negro espectral 𝐸𝜆,𝐶𝑁 ficou conhecida
como lei de Planck, e é expressa pela Eq. 11 (ÇENGEL et al., 2012).
𝐸𝜆,𝐶𝑁 (𝜆, 𝑇) =

𝐶1
𝐶
𝜆5[exp( 2)−1]
𝜆𝑇

(𝑊/𝑚2. µ𝑚)

(11)
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Sendo
𝐶1 = 2𝜋ℎ𝐶02 = 3,74177 𝑥 108 𝑊. 𝑚4/𝑚2
𝐶2 = ℎ𝐶0/𝑘 = 1,43878 𝑥 104 µ𝑚. 𝐾

e ℎ = 6,626 𝑥 10−34 𝐽. 𝑠 e 𝑘 = 1,381 𝑥 10−23 𝐽/𝐾 são respectivamente as constantes
universais de Planck e Boltzmann, 𝐶0 = 2,998 𝑥 108 𝑚/𝑠 a velocidade da luz no vácuo,
e por fim T que é a temperatura absoluta do corpo negro em (K).
A expressão de Planck, plotada num gráfico para diferentes temperaturas, gera
uma família de curvas como visto na Figura 15. A partir de qualquer curva plotada, a
emissividade espectral de radiação do corpo é zero em λ = 0, aumentando rapidamente à
medida que λ aumenta, até uma máxima a um comprimento de onda λ máx e após
ultrapassar, aproxima-se novamente do zero a comprimentos de onda muito longos. À
medida que a temperatura aumenta, o pico da curva Planck da Figura 15 desloca-se em
direção a comprimentos de onda mais curtos. O comprimento de onda em que o pico
ocorre para uma dada temperatura é dado pela lei de Wien do deslocamento
(CARAMALHO, 2012; ÇENGEL et al., 2012).
Figura 15 - Emitância radiante espectral do corpo negro segundo a lei de Planck, representada
graficamente para várias temperaturas absolutas.

Fonte – Adaptado de Bergman et al. (2014).
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A lei do deslocamento de Wien foi desenvolvida originalmente por Willy Wien
em 1894. Wien utilizou a termodinâmica clássica para sua formulação, no entanto, essa
relação pode ser obtida por meio da diferenciação da equação desenvolvida por Planck,
Eq. 8, em relação a λ, com T constante e fazendo o resultado igual a zero (ÇENGEL et
al., 2012).
De acordo com a lei de Wien, quanto maior a temperatura do corpo negro, menor
será o comprimento de onda para o qual a emissão é máxima, como descreve a Eq. 12.
Com isso o pico da curva desloca-se para comprimentos de ondas mais curtos conforme
a temperatura aumenta, como pode ser visto na Figura 15.
λ𝑚𝑎𝑥𝑇 = 𝐶 = 2897,8 µ𝑚. 𝐾

(12)

Onde
𝐶 = 2897,8 µ𝑚. 𝐾 é a Constante de proporcionalidade;
λ𝑚𝑎𝑥 (em m) é o comprimento de onda correspondente ao máximo Poder Emissivo
Espectral;
T (em Kelvin) é a temperatura do corpo negro.
A Constante de proporcionalidade C = 2897,8 mK é o valor máximo obtido no
pico da curva de distribuição. Seu comportamento pode ser visto por meio da linha
tracejada visto na Figura 15.
A partir da integração da lei de Planck Eq.11, para todos os comprimentos de onda
é possível obter-se a Lei de Stefan-Boltzmann, Eq.13. Com isso, é possível calcular a
potência emissiva total do corpo negro dado por 𝐸𝑏.
𝐸𝑏 = 𝜎. 𝑇4

(13)

Sendo
𝜎 = 5,67 𝑥 10−8 𝑊/ 𝑚2𝐾4 é a Constante de Stefan-Boltzmann.
T (Em Kelvin) é a Temperatura do corpo.
A Lei de Stefan-Boltzmann expressa a quantidade total de radiação emitida por
um corpo negro em todos os comprimentos de onda de 𝜆 = 0 a 𝜆 = ∞ a partir do
conhecimento da temperatura do corpo negro (ÇENGEL et al., 2012).
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2.2.2 Propriedades radiativas dos corpos reais

Os corpos reais, ao contrário dos corpos negros, não absorvem toda radiação
incidente sobre sua superfície. Uma parcela dessa radiação incidente é absorvida pelo
corpo e as demais podem ser refletida ou transmitida através do objeto como visto na
Figura 16. Logo, a emissão de radiação de um corpo real será sempre inferior a de um
corpo negro ambos na mesma temperatura (OLINDA, 2018). Dito isso, são definidas as
propriedades radiativas fundamentais dos materiais: refletividade, absortividade e
transmissividade, como visto nas Equações 14, 15 e 16.
𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

(𝜌) =

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

(𝛼) =

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝐺𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎
𝐺

,

𝐺𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎

(𝜏) =

0≤𝜌 ≤1
,

𝐺
𝐺𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎
𝐺

0≤𝛼 ≤1
,

0≤𝜏 ≤1

(14)
(15)
(16)

Sendo
𝐺 é a radiação incidente sobre a superfície (Irradiação);
𝐺𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 é a parte da radiação incidente absorvida pela superfície;
𝐺𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 é a parte da radiação incidente refletida pela superfície;
𝐺𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 é a parte da radiação incidente transmitida pela superfície.

Figura 16 - Processos de absorção, reflexão e transmissão associados a um meio semitransparente

Fonte – Bergman et al. (2014).

De acordo com Çengel et al. (2012), a primeira lei da termodinâmica expressa
que a soma das radiações refletida, absorvida e transmitida deve ser igual à radiação
incidente na superfície, dada pela Eq. 17, ou seja.
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𝐺𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 + 𝐺𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 + 𝐺𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝐺

(17)

Fazendo a divisão de cada termo da Eq. 17 por 𝐺, obtém-se a Eq. 18.
𝛼+𝜌 + 𝜏 = 1

(18)

Como ressalta Bergman et al. (2014) para superfícies opacas, como são a maioria
dos sólidos, não há transmissão (τ = 0), e a absorção e reflexão são processos de superfície
resultando na Eq.19.
𝛼+𝜌 = 1

(19)

Estas propriedades são adimensionais podendo variar sua magnitude entre os
valore 0 e 1. Sabendo que o corpo negro é um absorvedor perfeito, para essa superfície
𝛼 = 1 e 𝜌 = 𝜏 = 0 (NETO, 2019).
A absortividade é uma propriedade dos corpos que determina a fração da
irradiação incidente sobre ele que é absorvida por uma superfície. A absortividade
hemisférica total, α, dado pela Eq. 15, representa uma média integrada em relação à
direção e ao comprimento de onda. É definida como a fração da irradiação total absorvida
por uma superfície (BERGMAN et al., 2014).
A refletividade difere das outras propriedades uma vez que essa propriedade é
inerentemente bidirecional por natureza, ou seja, o valor da refletividade da superfície
depende tanto da direção da radiação incidente, como da direção da reflexão. Por isso, os
raios refletidos de um feixe de radiação incidente sobre uma superfície real em um
determinada direção têm forma irregular como visto na Figura 17 (ÇENGEL et al., 2012).
Na prática, como forma de simplificação, as superfícies dos corpos são tratadas
como sendo perfeitamente especular (o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência
do feixe) ou difusa (a radiação é refletida igualmente em todas as direções).
Consequentemente, a refletividade hemisférica total de uma superfície é definida como a
fração da radiação que é refletida pela superfície, dada pela Eq.11.
A transmissividade é a fração da energia radiante que é transmitida através da
superfície. Embora um material semitransparente (𝜏 ≠ 0) tenha interações complicadas,
resultados razoáveis podem ser obtidos através do uso da transmissividade total 𝜏
expressa pela Eq. 13.
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A Emissividade é uma propriedade radiante dos materiais que representa a razão
entre a radiação emitida pela superfície em uma determinada temperatura e a radiação
emitida pelo corpo negro na mesma temperatura. A emissividade é denotado por 𝜀 varia
entre 0 ≤ 𝜀 ≤ 1 e indica a medida de quanto a superfície se aproxima de um corpo negro,
ou seja, 𝜀 = 1 (ÇENGEL et al., 2012).
Çengel et al. (2012) ainda ressalta que o comportamento da emissividade de uma
superfície real não é constante, pois varia com a temperatura da superfície, com o
comprimento de onda e a direção da radiação emitida. Logo, podem ser definidas
diferentes emissividades para uma superfície de acordo com os efeitos citados.
Bergman et al. (2014) cita que na maioria dos cálculos de engenharia, é mais
conveniente trabalhar com propriedades superficiais que representam médias direcionais,
conhecidas por propriedades hemisféricas.
Figura 17 – Reflexão a partir de uma superfície: (a) real ou irregular, (b) difusa e (c) especular

Fonte - Çengel et al. (2012).

A partir disso, a emissividade hemisférica total é definida como a razão entre o
poder emissivo total de uma superfície real, 𝐸(𝑇), e o poder emissivo total do corpo negro
na mesma temperatura 𝐸𝐶𝑁 (𝑇), dado pela Eq. 20.
𝜀(𝑇) ≡

𝐸(𝑇)
𝐸𝐶𝑁(𝑇)

(20)
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A Emissividade hemisférica total é caracterizada pela sua independência da
direção e do comprimento de onda. Como já mensionado, o corpo que emite radiação
uniformemente em todas as direções (emissividade é independente da direção) é
caracterizado como uma superfície difusa, como visto na Figura 17 (a).
Para materiais metálicos a emissividade é geralmente baixa em superfícies
altamente polidas (atinge valores da ordem de 𝜀 = 0,02). Contudo, a presença de
oxidação pode aumentar drasticamente a emissividade da superfície metálica. O aumento
da temperatura e a redução do comprimento de onda elevam a emissividade desses
materiais condutores, como pode ser visto nas Figuras 18 e 19.
Figura 18 - Emissividade dos materiais para diferentes comprimentos de onda.

Fonte – Adaptado de Bergman et al. (2014).

Figura 19 - Emissividade dos materiais para diferentes temperaturas.

Fonte – Adaptado de Bergman et al. (2014).
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2.3 EMISSIVIDADE DE SUPERFÍCIES RUGOSAS

Em superfícies com rugosidade elevada, os raios refletidos em um ponto da
superfície podem incidir sobre outro ponto da mesma superfície, o que causa uma nova
absorção e nova reflexão como visto na superfície apresentada na Figura 20.
Considerando a superfície como sendo difusa, uma parcela da energia de um raio
incidente que atinge a superfície no ponto 1 será refletida sobre a própria superfície, como
por exemplo, sobre o ponto 2. Desta parcela, uma nova reflexão ocorrerá em 2 e resultará
em uma nova reincidência partindo de 2 para, por exemplo, o ponto 3 e assim se repetindo
indefinidamente. Este efeito pode ser observado em relação à rugosidade da superfície,
bem como em relação à sua ondulação (DORNELLES e RORIZ, 2007).
Figura 20 – Emissão de radiação de superfícies rugosas.

Fonte – Dornelles e Roriz (2007)

Essa multiplicidade de reflexões têm um efeito significativo na intensidade
refletida. Esse efeito conhecido como “efeito cavidade” gera uma “emissividade
aparente” maior que a emissividade real da superfície. Não pelo fato do corpo real emitir
mais energia por área superficial, e sim por aumentar a área real de superfície, apesar
desta superfície ampliada não emitir com eficiência total, por criar ela mesma uma
barreira à saída de energia. No entanto, esse efeito é notado quando essa cavidade
apresenta uma relação Profundidade x Abertura, acima de 1,5. Caso contrário, essa
cavidade apresenta uma efeito inverso, ou seja, as reflexões que ocorrem na depressão da
cavidade distorcem a energia eletromagnética incidente (DORNELLES e RORIZ, 2007).
Sparrow e Cess (1978) desenvolveram modelos de cálculo para este efeito em
algumas geometrias simples. A Figura 21 mostra o modelo para uma cavidade esférica.
Cavidades esféricas apresentam uma maior emissividade aparente 𝜀0 a medida
que a abertura se torna mais estreita. Porém, a medida que a abertura da cavidade
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aumenta, a emissividade aparente sofre uma queda exponencial e tende para zero, quando
em superfícies difusas, como visto na Figura 21. Esse comportamento é menor a medida
que a emissividade real 𝜀 do material aumenta, como pode ser visto na redução da queda
exponencial da emissividade aparente na família de curvas mostradas.
Figura 21 – Relação entre a geometria e emissividade da cavidade esférica.

Fonte –Adaptado de Dornelles e Roriz (2007).

2.4 TERMOGRAFIA POR INFRAVERMELHO

Ao visualizar um objeto, o termovisor recebe radiações emitidas provenientes do
objeto e do meio adjacente, que foram refletidas pela superfície do objeto. Essas
radiações, ao passarem pela atmosfera na direção da medição, são atenuadas e juntam-se
a uma terceira parcela de radiação emitida pela própria atmosfera (CARAMALHO,
2012). Portanto a radiação total que chega a câmera termográfica dado por (𝑊𝑡𝑜𝑡) surge
a partir de três fontes, sendo elas: a emissão do objeto (𝑊𝑜𝑏𝑗), a emissão refletida pelo
objeto (𝑊𝑟𝑒𝑓) e a emissão proveniente da atmosfera circundante (𝑊𝑎𝑡𝑚). A energia total
é expressa pela Eq. 21 e o processo de captura é visto na Figura 22.
A fonte primária de emissão é o objeto analisado. Contudo, nem toda radiação
emitida pelo objeto analisado é percebida pela câmera termográfica pelo fato de uma
parcela desta emissão ser absorvida pela atmosfera. Logo, a emissão do objeto analisado
pode ser expressa pela Eq. 22.
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑜𝑏𝑗 + 𝑊𝑟𝑒𝑓 + 𝑊𝑎𝑡𝑚

(21)
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𝑊𝑜𝑏𝑗 = 𝜀𝑜𝑏𝑗 . 𝜏𝑎𝑡𝑚. 𝛼. (𝑇𝑜𝑏𝑗)4

(22)

Figura 22 – Radiação recebida pelo termovisor

Fonte – Adaptado de Caramalho (2012).

Como já se sabe, os corpos reais possuem refletividade maior que 0. Portanto, eles
refletem a radiação infravermelha emitida pela vizinhança e a refletividade pode ser
calculada a partir da emissividade. Uma parte da radiação refletida é também absorvida
pela atmosfera e esse é o segundo componente recebido pela câmera termográfica como
expresso na Equação 23.
𝑊𝑟𝑒𝑓 = 𝜌𝑜𝑏𝑗. 𝜏𝑎𝑡𝑚. 𝛼. (𝑇𝑟𝑒𝑓 )4 = (1 − 𝜀𝑜𝑏𝑗) . 𝜏𝑎𝑡𝑚. 𝛼. (𝑇𝑟𝑒𝑓 )4

(23)

Por fim, o último componente é a parcela da emissão da radiação infravermelha
da atmosfera e pode ser observada na Eq. 24, onde (1 − 𝜏𝑎𝑡𝑚) é a transmitância da
atmosfera.
𝑊𝑎𝑡𝑚 = 𝜀𝑎𝑡𝑚. 𝜎. (𝑇𝑎𝑡𝑚)4 = (1 − 𝜏𝑎𝑡𝑚). 𝛼. (𝑇𝑎𝑡𝑚)4

(24)

Feitas as substituições entre equações, chega-se a Eq. 25. Logo, a temperatura do
objeto analisado pode ser calculada pela Eq. 26 que serve de base para diferentes
fabricantes de Câmeras termograficas para obtenção de temperaturas.
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝜀𝑜𝑏𝑗. 𝜏𝑎𝑡𝑚. 𝛼. (𝑇𝑜𝑏𝑗)4 + (1 − 𝜀𝑜𝑏𝑗) . 𝜏𝑎𝑡𝑚. 𝛼. (𝑇𝑟𝑒𝑓 )4 + (1 − 𝜏𝑎𝑡𝑚). 𝛼. (𝑇𝑎𝑡𝑚)4

(25)
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𝑇
𝑜𝑏𝑗

=

4 𝑊𝑡𝑜𝑡−(1−𝜀𝑜𝑏𝑗) .𝜏𝑎𝑡𝑚.𝛼.(𝑇𝑟𝑒𝑓)4+(1−𝜏𝑎𝑡𝑚).𝛼.(𝑇𝑎𝑡𝑚)4

√

(26)

𝜀𝑜𝑏𝑗 .𝜏𝑎𝑡𝑚 .𝛼

A temperatura do objeto analisado pode ser encontrada, através da Eq. 25
fornecendo-a os seguintes parâmetros: emissividade do objeto (𝜀𝑜𝑏𝑗), temperatura
refletida (𝑇𝑟𝑒𝑓), transmitância da atmosfera (𝜏𝑎𝑡𝑚) e a temperatura da atmosfera (𝑇𝑎𝑡𝑚).
Segundo Olinda (2018), alguns outros parâmetros são fundamentais para que os
valores de temperatura sejam mais confiáveis, são eles: a umidade relativa do ar (seguir
a NBR 15572:2013), velocidade do vento próximo ao objeto (seguir a NBR 15572:2013),
o foco, enquadramento e, por fim, a distância entre a lente da câmera e o objeto em ensaio.
Os exames utilizando câmeras termográficas para aferir a temperatura de equipamentos
mecânicos devem seguir os métodos expostos na NBR 15572, bem como a NBR 16292
para a aferição da temperatura refletida de outra fonte de calor proveniente do ambiente
de inspeção, onde são descritos dois métodos de medição, direto e indireto
(NETO, 2019).
No método direto, a câmera deve ser posicionada contrária ao objeto em análise e
seguindo a mesma direção do ângulo da fonte de reflexão. Além disso, é necessário
utilizar uma função de medição adequada como área, para notar a temperatura aparente
da fonte de reflexão, como pode ser visto no esquema da Figura 23, sendo A o ângulo de
reflexão e B o ângulo de incidência onde ambos são iguais.
Figura 23 – Método direto de medição da temperatura aparente refletida

Fonte - NBR 16292 (2014)

No método indireto ou refletor, o primeiro passo é posicionar a câmera na mesma
posição utilizada para medição da temperatura do objeto, configurando o seu foco e a
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emissividade para o valor 1. Em seguida, coloca-se um refletor, no caso da pesquisa uma
folha de papel alumínio amassado, em frente ao objeto, como ilustrado na Figura 24.
Logo, a temperatura registrada na câmera é a temperatura refletida. Este procedimento
deve ser repetido por no mínimo três vezes e logo após, extraído uma média dos mesmos.
Figura 24 – Método indireto de medição da temperatura aparente refletida

Fonte - NBR 16292 (2014).

2.4.1 A técnica de mensuração de temperatura por Termografia

A Termografia por infravermelho é uma técnica de mensuração da temperatura,
não invasiva, segura e de baixo custo através da captação da energia radiante liberada
pelo corpo. Tem apresentado um progresso crescente, principalmente nos últimos anos
impulsionada pelo desenvolvimento das tecnologias de sensores de infravermelho,
eletrônica e da informática (VOLLMER, 2010; SILVA, 2017; MEOLA, 2017).
Essa técnica é aplicada na detecção da radiação emitida dentro do intervalo do
infravermelho, principalmente em ensaios não-destrutivos. São utilizados, para realização
dos ensaios termográficos, equipamentos conhecidos como câmeras termográficas ou
termovisores, que geram as imagens térmicas, chamadas de termogramas, que mostram a
radiação térmica emitida pelo corpo analisado e converte esse sinal em um mapa de
temperatura (ROCHA, 2017; NETO, 2019). A Figura 25 apresenta um modelo de uma
termovisor utilizado na inspeção industrial.
A termografia infravermelha pode ser classificada em ativa ou passiva. Na
termografia ativa, uma fonte de calor externa é usada para estimular termicamente o
elemento, e a inspeção é realizada durante o período de aquecimento e/ou resfriamento
do material (MALDAQUE, 2012).

47

A termografia ativa, dependendo da forma de aquecimento, se subdivide em
pulsada, modulada (lock in) e de fase pulsada que é uma combinação das técnicas
anteriores (BAGAVATHIAPPAN et al., 2013). Em seus estudos com termografia ativa,
Srajbr et al. (2011) demonstraram a importância da escolha do modo de excitação na
detecção efetiva de descontinuidades em soldas.

Figura 25 - Medição termográfica em inspeção industrial

Fonte – Fluke (2017).

Em contrapartida, na termografia passiva a inspeção é feita sem a inserção de
calor, sendo o contraste da imagem gerado pelo gradiente térmico existente no elemento.
Esse método é mais utilizado para o monitoramento em tempo real do processo de
soldagem, para o controle de qualidade da solda (SREEDHAR et al., 2012; SERIO et al.,
2016). Embora seja também usado para inspeção da poça de fusão em resfriamento após
a soldagem (RODRÍGUEZ-MARTIN et al., 2014).
Várias normas foram publicadas, a fim de padronizar o procedimento de análise
termográfica e com isso tornar os resultados obtidos mais confiáveis. As principais
normas, dentre as várias publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), são: ABNT NBR 15424:2016 (Ensaios não destrutivos - Termografia –
Terminologia), ABNT NBR 15572:2013 (Ensaios não destrutivos - Termografia - Guia
para inspeção de equipamentos elétricos e mecânicos), ABNT NBR 16292:2014 (Ensaios
não destrutivos - Termografia - Medição e compensação da temperatura aparente refletida
utilizando câmeras termográficas) e ABNT NBR 16554:2016 (Ensaios não destrutivos Termografia - Medição e compensação da transmitância de um meio atenuante utilizando
câmeras termográficas).
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2.4.2 Termografia na detecção de defeitos em juntas soldadas

De acordo com Vavilov (2014) a termografia infravermelha, embora tenha sido
empreendida por volta do século XIX, começou, entre 1960 e 1970, a ser empregada
como técnica de inspeção de defeitos, no momento em que os sistemas eletrônicos e óticos
da banda infravermelha começaram a ser empregados na engenharia aeroespacial e
nuclear (ISHCHUK; KARPOV; FESENKO, 2009; RODRÍGUEZ-MARTIN et al.,
2014). Não se sabe ao certo o momento em que a termografia foi aplicada para inspeção
de soldas, no entanto há relatos do seu uso desde a década de 1960 (VAVILOV, 2014;
MALDAGUE, 2001).
A inspeção termográfica em junta soldada pode ser feita por dois modos, reflexão
e transmissão. Na inspeção termográfica por transmissão, a câmera infravermelha e a
fonte de calor ficam em lados opostos da amostra a ser inspecionada, como visto na Figura
26. Esse arranjo, em análise de defeitos internos, permite a obtenção de resultados mais
precisos que a configuração por reflexão (PAN et al., 2012).
Trabalhos utilizando termografia baseada em uma configuração por transmissão
para inspeção de soldas por ponto feitas em estruturas metálicas foram apresentadas por
Shepard (SHEPARD et al., 1998). Os resultados indicam que o modo de avaliação por
transmissão, oferece um meio rápido de identificar soldas pontuais defeituosas ou
incompletas (falta de penetração, mordeduras, etc).
Figura 26 – Ilustração dos modos de reflexão e transmissão.

Fonte –Yao et al. (2018)
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Schlichting et al. (2012) em suas pesquisas, apresentaram um método de
termografia ativa baseado em uma configuração de transmissão com excitação através de
lâmpadas halógenas com o objetivo de identificar descontinuidades e respingos em juntas
soldadas, além de investigar a viabilidade da termografia para inspeção de amostras
galvanizadas. Detalhes da pesquisa são vistos na Figura 27.
Figura 27 – Configuração experimental utilizada (a) e um desenho da configuração (b).

(a)

(b)
Fonte – Schlichting et al. (2012)

Os autores utilizaram uma configuração experimental inovadora, composta por
uma lâmpada halógena com uma energia térmica de 6 kJ para fazer a excitação térmica
das amostras. Nesta lâmpada é acoplada uma placa de vidro acrílico para filtragem da
radiação IR, proveniente da luz da lâmpada, de modo que apenas a luz visível da lâmpada
(abreviada como VIS) seja usada para aquecer a amostra, como é visto na Figura 27 (a) e
(b). As amostras aplicadas nesse estudo foram duas chapas de aço zincado com 39 mm
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de largura, 59 mm comprimento e 1 milímetro de espessura, unidas através de solda por
pontos. Os testes de série foram realizados utilizando 75 amostras, sendo realizados três
repetições para cada amostra. Devido à baixa emissividade do aço zincado, todas as
amostras foram revestidas de tinta preta com alta emissividade logo após a soldagem.
Foram soldadas chapas de referência, designadas de soldagem utilizando
parâmetro ótimos, e chapas contendo os defeitos citados. As Figuras 28 (a) e (b) mostram
dois termogramas obtidos das medições e registrados 5 s após o aquecimento; um para
uma amostra preparada usando parâmetros ótimos, o outro para uma solda contendo
descontinuidades. Nos termogramas, y é o comprimento da junta soldada dado em
milímetros, x é a largura da junta, também dado em milímetro e I é a intensidade de luz
absorvida dado em unidade de absorbância (a.u.).
Figura 28 – Termogramas para uma solda de referência (a) e uma amostra contendo
descontinuidade (b) e curvas de temperatura para as regiões das linhas 1,2 e 3 dos termogramas (c).

Fonte –Schlichting et al. (2012)

Para a amostra preparada contendo descontinuidades, é possível identificar a
posição do defeito através de uma mudança de cor (entre y=12mm e y=17mm, no eixo da
solda vista no termograma da Figura 28 (b), linha 3). Nesta posição, um gradiente de
temperatura mais baixo - indicando uma resistência térmica mais baixa - pode ser
observado. A amostra de solda preparada com os parâmetros ótimos, Figura 28 (a) revela
uma distribuição de temperatura mais uniforme. Os resultados obtidos permitem a
distinção de regiões com e sem defeitos (SCHLICHTING et al., 2012).
Dorafshan et al. (2018) realizaram medições termográficas para detecção de
inclusão, porosidade, rachaduras e falta de fusão em 38 amostras de solda em chapas de
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aço estrutural com espessuras de 3, 8 e 13 mm. As chapas de 8 e 13 mm foram unidas, a
partir de chanfros a 45° e as amostras de 3 mm sem chanfros. Para introduzir os defeitos
de inclusões, foram incorporados pedaços de escória durante a soldagem, a porosidade
foi obtida através da adição de umidade no processo de soldagem e as trincas surgiram a
partir da soldagem com as chapas não alinhadas, como visto na Figura 29.
Figura 29 – Defeitos introduzidos nas juntas de solda.

Fonte – Dorafshan et al. (2018)

As amostras foram então aquecidos usando um soprador de calor na configuração
de transmissão, Figura 30. O termovisor foi colocado no tripé para o monitoramento da
emissão de calor da solda. Quando a temperatura máxima nas regiões de interesse, isto é,
as regiões suscetíveis na solda aproximaram-se de 70°C, o soprador de calor foi desligado
e a câmera começou a registrar os termogramas em intervalos de tempo de 50 s.
Foi detectado com sucesso a falta de fusão em uma das amostras. Todos os corpos
de prova foram cortados nos locais indicados pela Termografia, o que comprovou a
presença do defeito indicado em 86% das amostras de 3 mm de espessura, Figura 31.
Apesar da concordância, nas amostras de 3 mm, a termografia apresentou limitações na
localização dos defeitos nas amostras de 8 mm e 14 mm de espessura, como visto na
Figura 31.
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Figura 30 – Representação esquemática da inspeção de termografia.

Fonte - Dorafshan et al. (2018).

Por outro lado, quando apenas um lado da peça é acessível, a Termografia
reflexiva é utilizada. Nesse modo, tanto o termovisor quanto a fonte de excitação térmica
estão localizadas do mesmo lado da superfície a ser analisada. A maior parte das
inspeções em solda para pesquisas são realizadas com a Termografia no modo de reflexão
(PERIĆ et al., 2014; RODRÍGUEZ-MARTIN et al., 2015).
Figura 31 – Amostras com (a) corte longitudinal, (b) inclusão e porosidade, (c) inclusão e fissuras.

Fonte – Dorafshan et al. (2018).

Rodríguez-Martin et al. (2015b) em suas pesquisas, apresentaram um novo
método termográfico infravermelho baseado na retificação de imagens IR e extração de
isotermas das regiões contendo os defeitos nos termogramas. A técnica permite a detecção

53

de trincas em soldas, bem como a caracterização geométrica e orientação da trinca para
auxiliar na predição da direção de propagação dessa trinca através do material.
Figura 32 – Amostra de 8 mm de espessura contendo falta de fusão (a), amostra de 8 mm de espessura
com possibilidade de haver porosidades (b) amostra de 8 mm de espessura com possibilidade de haver
falta de fusão.

Fonte – Dorafshan et al. (2018)

A validação da técnica foi feita através da comparação entre as dimensões das
duas trincas obtidas pela termografia e por imagens obtidas por ampliação com alta
resolução em ambiente iluminado. Foram utilizadas para os testes duas amostras contendo
dois tipos de trincas diferentes, sendo elas: trinca de dedo (localizada na zona
termicamente afetada - ZTA), vista na Figura 33 (a) e trinca longitudinal localizada no
metal de solda, vista na Figura 33 (b)
Figura 33 – Amostras contendo (a) trinca de dedo e a (b) trinca longitudinal

Fonte - Rodríguez-Martin et al. (2015b).

54

As medidas das trincas obtidas das imagens RGB foram tomadas como sendo as
medidas reais da trinca, visto que a precisão e nitidez dessa técnica é alta. Os resultados
obtidos pela “Termografia Retificada” mostraram que a precisão das medidas de largura
das trincas é baixa, possivelmente devido ao alto valor da relação entre o comprimento e
a largura das trincas e a maior rugosidade do material na área em relação ao material sem
defeito. No entanto, uma das vantagens sobre o método RGB é a possibilidade de medir
sob más condições de iluminação (sem boas condições de iluminação, a imagem RGB é
difícil de ser obtida). Outra vantagem é o maior contraste na imagem IR entre a zona
defeituosa e a zona sem defeito (esta é uma vantagem importante se a automação da
identificação das trincas for pretendida). As Figuras 34 (a) e (b) mostram as medidas das
trincas obtidas pelas imagens termográficas e pela imagem RGB respectivamente.
Em paralelo a esta pesquisa, Rodríguez-Martin et al. (2015a) otimizaram o uso da
termografia infravermelha para inspeção, propondo um método para prever a
profundidade das trincas superficiais presentes na superfície da solda, utilizando os
valores de temperatura interna da cavidade da trinca. O estudo é feito com base na análise
dos valores de radiação infravermelha emitido pela região da cavidade, adquiridos pelo
termovisor, e convertidos em curvas de níveis possibilitando a criação de uma forma em
três dimensões do campo de temperatura que envolve a trinca.
Figura 34 – Termogramas retificados com suas trincas localizadas. Acima estão as linhas de contornos
das trincas de dedo (a) e trinca longitudinal (b).

20 isotermas

Fonte - Rodríguez-Martin et al. (2015b)

10 isotermas
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Figura 35 – Trinca de dedo obtido pela imagem RGB

Fonte - Rodríguez-Martin et al. (2015a)

O modelo geométrico 3D é segmentado em seções diferentes e os perfis de
profundidade são correlacionados com os diferentes valores de temperatura ao longo das
seções correspondentes. A Figura 36 apresenta o mapa de temperatura da trinca de dedo
em 3D obtida pela técnica.
Figura 36 – Predição do campo interno de temperatura da trinca de dedo em 3D.

Fonte - Rodríguez-Martin et al. (2015a)

Por fim, Swiatczak et al. (2012) em seus estudos, investigaram a presença de
vazios internos (porosidades) formados no interior de juntas soldadas a laser de arames
de Níquel com 0,5 mm de diâmetros. Foram produzidos juntas soldadas sem defeitos,
utilizadas como referência, e juntas soldadas com porosidades de 350 µm de diâmetro
médio, como visto na Figura 37.
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Figura 37 – Arame soldado. (a) com porosidade e (b) sem porosidade (junta soldada de referência).

Fonte – Swiatczak et al. (2012).

As juntas soldadas foram aquecidas através do efeito joule, com uma corrente de
3 A DC, por durante 100 segundos. A câmera térmica usada foi a Cedip Titanium com
uso de lentes de aumento Macro para aumento da região de inspeção. Sua resolução
radiométrica é de 640 x 512 pixels e sensibilidade térmica de 0,015 °C. Além disso, os
arames foram revestidos externamente com “Fuligem” cuja emissividade é de 0,95.
Os resultados obtidos foram pouco promissores, de forma que nenhuma
porosidade interna dentro da solda foi detectada, como pode ser visto na Figura 38.
Figura 38 – Macrografia da junta do fio e termograma obtido através do termovisor com lente Macro.

Fonte - Swiatczak et al. (2012).

No entanto, os valores de temperatura foram obtidos e plotados em um gráfico,
obtendo-se os perfis de temperatura das juntas com e sem defeito ao longo do tempo e
relacionando-os entre si. Detalhes do gráfico podem ser vistos na Figura 39.
A partir do gráfico é possível perceber que existe um gradiente de temperatura na
análise entre os perfis de temperatura da amostra com e sem porosidade, de forma que a
junta com a porosidade apresentou um perfil de temperatura superior a junta sem
porosidade. Além disso, essa diferença se apresentou significativa desde o aquecimento
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a partir de 2,5 °C. Isso ocorreu devido ao tamanho do defeito, que tomou 86,7 % de toda
a massa da junta soldada a laser.
Figura 39 – Respostas térmicas das amostras no com e sem porosidade.

Fonte - Swiatczak et al. (2012).
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CAPÍTULO III

3

METODOLOGIA

Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia empregada no
desenvolvimento desta pesquisa. Primeiramente, é apresentado a classificação da
pesquisa e, em seguida, o procedimento metodológico detalhado empregado no seu
desenvolvimento.

3.1 Caracterização da Pesquisa

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para a
consecução da pesquisa. Faz-se necessário, nesse caso, classificar a pesquisa de acordo
com a sua natureza, seus objetivos e procedimentos técnicos (OLINDA, 2018).
A natureza desta pesquisa pode ser classificada como sendo aplicada, visto que se
objetiva gerar conhecimento da técnica para uma aplicação prática na solução de
problemas específicos envolvendo, por exemplo, predição de descontinuidades
superficiais em juntas soldadas. Do ponto de vista de seus objetivos, trata-se de uma
pesquisa explicativa, pois buscou-se conhecer as causas que influenciam para a
ocorrência do fenômeno envolvido, que no caso, foi a interferência no mapa de
temperatura da superfície da junta soldada causada pela presença da descontinuidade.
Finalmente, com relação aos procedimentos técnicos, este estudo pode ser
classificado como sendo experimental, visto que, a partir da obtenção da junta soldada
como objeto de pesquisa, foram selecionadas as variáveis pertinentes ao tipo de ensaio,
bem como os modos de controle, observando-se os efeitos causados. Além disso, é
também bibliográfica, visto que, apoia-se em trabalhos científicos como artigos e
dissertações relevantes na área da termografia e da soldagem.

3.2 Procedimentos Metodológicos

O procedimento metodológico e os meios utilizados para o desenvolvimento desta
pesquisa são apresentados de maneira geral na Figura 40. Em seguida, seguem-se os
detalhes de cada atividade, como visto nas demais figuras, apresentadas no decorrer desse
capítulo.
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Figura 40 - Fluxograma do procedimento metodológico aplicado.

Fonte – Baseado em Maribondo (2000)
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3.3 Definição do problema

A FASE 1 dessa pesquisa, deteve-se ao estabelecimento da necessidade que
motivou a realização desta pesquisa. Para isso, foi feito uma ampliação dos
conhecimentos sobre assuntos relacionados ao tema da pesquisa, subdivididas em 5
etapas: pesquisa sobre inspeção de juntas soldadas (ETAPA 1.1), pesquisa sobre tipos de
inspeções em juntas soldadas (ETAPA 1.2), pesquisa sobre defeitos que surgem nas
uniões por soldagem, suas causas e efeitos (ETAPA 1.3), pesquisa sobre radiação térmica,
termografia e suas aplicações (ETAPA 1.4) e por fim, definiu-se o tipo de defeito na junta
soldada a ser estudada (ETAPA 1.5). As etapas citadas são mostradas na Figura 41.
Para o cumprimento destas etapas, fez-se uso de sites de busca especializados
como: OASISBR, Periódicos da Capes, Google Acadêmico, QIRT e Science Direct,
utilizando-se de palavras-chaves adequadas, tais como: descontinuidades superficiais em
solda, inspeção não destrutiva aplicada em solda, termografia aplicada na inspeção de
solda, non-destructive testing of welds, defect detection in weld joint, infrared
thermography, infrared thermography for weld inspection.
Figura 41 – Fluxograma do procedimento metodológico da FASE 1 desta pesquisa

Fonte - Baseado em Maribondo (2000)

Com base nas informações coletadas, na ETAPA 1.5, definiu-se a porosidade
como descontinuidade a ser estudada. O processo de definição levou em consideração o
fato dessa descontinuidade ser superficial e bastante comum em processos de soldagem
em campo provenientes de condições como: umidade ambiente elevada, exposição dos
eletrodos revestidos por longo tempo ao ar livre, limpeza deficiente do chanfro e
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soldagem exposta a correntes excessivas de ar (causa turbulência no arco e permite a
entrada de oxigênio em excesso) além dessa descontinuidade ser potencialmente perigosa
quando aflora a superfície (eleva a concentração de tensões e nucleia trincas).

3.4 Estabelecimento das variáveis das amostras

Para definição das variáveis das amostras foram utilizadas as informações
coletadas na FASE 1 dessa pesquisa. A Figura 42 mostra as respectivas etapas dessa fase.
Figura 42 – Fluxograma do procedimento metodológico da FASE 2 desta pesquisa

Fonte - Baseado em Maribondo (2000).

Na ETAPA 2.1, definiu-se o tipo de material utilizado nas amostras. Para tal
decisão foi levado em consideração a soldabilidade do material, seu custo de aquisição,
disponibilidade no mercado e seu nível de aplicação na indústria metal mecânica em
forma de chapa. Feito Isso, partiu-se para ETAPA 2.2, onde foram definidas as dimensões
das amostras. Tanto o comprimento quanto a largura foram estabelecidas com base nas
dimensões das amostras de pesquisadores com estudos envolvendo a termografia na
detecção de defeitos em juntas soldadas de aço.
Na ETAPA 2.3 foi estabelecido o processo de soldagem. Definiu-se o processo de
soldagem bem como o consumível de soldagem levando-se em conta a espessura da
amostra, a qualidade da solda proveniente do processo, o custo e a disponibilidade dos
equipamentos de soldagem e do soldador. Para a ETAPA 2.4, buscou-se estabelecer um
limite superior para as medidas dos diâmetros, visto que não era possível produzir
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indentações com medidas exatas devido às irregularidades presentes na superfície da
solda. Como o processo de indentação utilizando o durômetro foi feito em uma superfície
irregular (superfície da solda), o único controle possível era o da carga aplicada, que
gerava indentações com diâmetros maiores à medida que a carga era elevada.
Na ETAPA 2.5, foram utilizadas medidas baseadas nas dimensões encontradas
nas amostras vistas nos artigos e dissertações citadas na referência dessa pesquisa. E por
fim, na ETAPA 2.6 as profundidades estabelecidas para as indentações foram semelhante
às dos diâmetros. Estabeleceu-se um limite superior e o controle da profundidade foi
realizado indiretamente através da magnitude da carga aplicada. Foram inseridas 4
indentações em cada amostra, todas alinhadas na face do metal de solda, com suas
dimensões (diâmetro e profundidade) feitas de forma crescente, da esquerda para direita.
As marcações feitas de forma crescente têm como objetivo verificar qual o tamanho limite
da indentação que pode ser visualizado pela câmera termográfica.

3.5 Preparo das amostras

Para o cumprimento da FASE 3 foi feito o preparo das amostras para realização
dos experimentos. Esta fase foi dividida em 3 etapas, conforme visto na Figura 43, e são
definidas como: ETAPA 3.1. Nessa etapa foram cortadas as chapa nas medidas
estabelecidas na etapa anterior. Foram cortadas 10 amostras para escolha de 3 que se
apresentaram menos oxidadas e sem distorções.
Figura 43 – Fluxograma do procedimento metodológico da FASE 3 desta pesquisa

Fonte - Baseado em Maribondo (2000).

Utilizou-se a tesoura punsionadeira (Figura 44) da oficina mecânica da UFCG
para efetuar os cortes. De posse das amostras cortadas, levou-se as mesmas para o centro
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de soldagem do SENAI-PB para realização da soldagem na linha transversal ao
comprimento da amostra, onde foi feito um corte utilizando o arco de serra manual e
unido em seguida através de um passe de solda sem chanfro na amostra.
Por fim, na ETAPA 3.3, já com as amostras devidamente unidas pelo passe de
solda, foram inseridas as indentações na face da junta soldada por meio de um durômetro
(Figura 45), utilizando um penetrador esférico de 1/16” (um dezesseis avos de polegada)
e outro penetrador cônico de 120° de abertura, visto na Figura A3 no APÊNDICE.
Figura 44 – Processo de corte das chapas para obtenção das amostras.

Fonte – Autoria própria

A primeira amostra foi indentada com penetrador esférico, utilizando uma carga
mais baixa visando obter uma indentação com dimensões menores, dando origem a
amostra PE-1 (Penetrada com Esfera). Em seguida, a segunda amostra foi penetrada com
a mesma esfera utilizando uma carga mais alta, logo uma indentação com dimensões
maiores, dando origem a PE-2. E por fim, na terceira amostra foi utilizado o indentador
cônico, gerando marcações mais profundas, sendo designado como PC-3 (Penetrada com
cone). Essa etapa foi realizada no Laboratório de Metalografia da UFCG.
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Figura 45 – Indentação da face da solda utilizando o durômetro.

Fonte – Autoria própria.

3.6 Definição dos instrumentos para coleta dos dados das amostras soldadas

Acerca do cumprimentos da FASE 4 (Figura 46), a definição dos instrumentos
para coleta dos dados das variáveis das amostras foi feita seguindo padrões de emprego
de instrumentos impostas pela metrologia. Para definição dos instrumentos na ETAPA
4.1, levou-se em consideração a versatilidade que essa ferramenta dispõe para aferição de
dimensões e também a sua precisão. Para essa etapa, usou-se os instrumentos pertencente
ao Laboratório de Engenharia e Segurança do Trabalho (LEEST) para determinação da
largura, comprimento e altura do reforço da junta.
Figura 46 – Fluxograma do procedimento metodológico da FASE 4 da pesquisa.

Fonte - Baseado em Maribondo (2000).

Na ETAPA 4.2, foi necessário uma ferramenta de ampliação da superfície local
para aferição dos diâmetros das indentações. No entanto, além da ampliação, necessitou-

65

se de uma régua graduada na escala de ampliação para captação das medidas reais da
superfície. A definição do instrumento de aferição das distâncias entre os centros das
indentações foi feita baseada nos manuais de metrologia do SENAI.
Para definição do instrumento de aferição das profundidades das indentações,
levou-se em consideração a precisão do instrumento, a versatilidade e facilidade de
aplicação na superfície da solda e também a sua margem de erro inerente. Essa etapa foi
definida com auxílio de técnicos do Laboratório Metrológico e de Calibração (LMC)
pertencente ao SENAI-PB.

3.7 Procedimentos de utilização dos instrumentos para coleta dos dados das
amostras soldadas.
Logo após a definição dos instrumentos de coleta dos dados, foram feitas as
coletas dos dados de fato, seguindo os procedimentos e as etapas mostradas na Figura 47.
Figura 47 – Fluxograma do procedimento metodológico da FASE 5 da pesquisa.

Fonte - Baseado em Maribondo (2000).

Na ETAPA 5.1, aferiu-se as medidas de largura, comprimento e altura do reforço
do cordão de solda. As medições foram realizadas no LEEST, em local iluminado e com
as amostras perfeitamente apoiadas. Para executar a ETAPA 5.2 foi necessário utilizar
uma massa de planificação para deixar a face da solda, onde estavam as indentações,
ortogonal à lente do microscópio, como visto na Figura 48.
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Figura 48 – Processo de planificação da amostra.
Pressão para
planificação.

Vidro de
Fixação no
Microscópio
Massa de
Planificação

Fonte – Autoria Própria.

Após os ajustes, foram aferidas as medidas das diagonais de cada uma das
indentações e obtido um valor médio que foi utilizado na pesquisa como o diâmetro real
de cada indentação. Na Figura 49 é mostrado o processo de aferição dos diâmetros das
indentações na solda. No microscópio, a imagem aumentada em 10x (dez vezes) vista nas
oculares é replicada na tela do monitor permitindo sua visualização em escala aumentada.
Através de uma régua graduada é possível medir os diâmetros com facilidade.
Figura 49 – Aferição dos diâmetros das indentações.

Amostra

Indentação ampliada
Fonte - Autoria Própria.

Por fim, essa fase foi concluída após a ETAPA 5.3, onde foram medidas as
profundidas das indentações utilizando o rugosímetro digital. A medida de profundidade
de cada indentação foi obtido a partir de uma média de 3 aferições feitas em cada
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indentação. A amostra foi apoiada em uma mesa portátil e fixada através de pinças,
permitindo a passagem da agulha do rugosímetro na depressão deixada na solda pela
indentação. A agulha foi restringida para passar apenas sobre as indentações. Esse
procedimento foi realizado no LMC por um técnico qualificado utilizando um
rugosímetro digital da marca Mitotoyo modelo sj-210 mostrado na Figura A5.

3.8 Obter as amostras finalizadas para os testes termográficos.

A FASE 6 destinou-se aos ajustes finais nas amostras para garantir a identificação
das indentações e reduzir possíveis erros de processo que causam interferências antes e
durante o exame termográfico.
Para facilitar a localização de cada indentação durante os ensaios, fez-se a
identificação de cada uma das 4 indentações das 3 amostras utilizando um lápis de tinta
de cor verde escuro, de fácil visualização pelo termovisor. As marcações de identificação
foram feitas através de riscos transversais a linha de soldagem, interceptando cada uma
das respectivas indentações. Além disso, foram retiradas as rebarbas das amostras, através
de lixamento, para o encaixe perfeito na cabine de isolamento. O fluxograma da FASE 6
é mostrado na Figura 50.
Figura 50 – Fluxograma do procedimento metodológico da FASE 6 da pesquisa.

Fonte - Baseado em Maribondo (2000).

3.9 Estabelecimento das variáveis da pesquisa para realização dos ensaios.

Na FASE 7, foram estabelecidas as variáveis da pesquisa, conforme ilustrado no
fluxograma da Figura 51, divididas em 4 etapas. Na ETAPA 7.1 foram definidos os
tempos de aquecimento das amostras e a temperaturas do sopro de ar. As amostras foram
aquecidas em 2 tempos distintos, baseando-se no tempo de aquecimento usado por
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autores referenciados (DORAFSHAN et al. 2018). Além disso, os tempos de
aquecimento e as distâncias entre o soprador e a amostra foram definidos através de
resultados obtidos por uma sucessão de diversos testes iniciais em amostras semelhantes,
chegando-se à valores ajustados. A temperatura de sopro foi definida de acordo com o
tempo de aquecimento e com a distância entre a amostra e o aquecedor.
Na ETAPA 7.2, definiu-se o método de medição da temperatura refletida, sendo
esse esclarecido na Seção 2.4 do presente trabalho, ou através da NBR 16292.
A temperatura ambiente foi estabelecida na ETAPA 7.3 de acordo com a faixa de
temperatura indicada para o conforto térmico ambiental descrito na norma NR 17 (20 a
23ºC). A ETAPA 7.4 foi definida seguindo-se os preceitos da norma NBR 15572 e de
acordo com o valor estabelecido no manual da câmera.
Figura 51 – Fluxograma do procedimento metodológico da FASE 7 da pesquisa.

Fonte – Baseado em Maribondo (2000).

3.10 Definir os instrumentos utilizados para coleta das variáveis da pesquisa

Na FASE 8 determinou-se os instrumentos para obtenção das variáveis
mencionadas na FASE 7. A Figura 52 mostra as respectivas etapas dessa fase.
Na ETAPA 8.1 definiu-se o termohigrômetro e a sonda de umidade como
instrumentos indicados para aferição da temperatura ambiente e da umidade relativa
(Figura A9). Essa definição foi fundamentada a partir das informações de pesquisas já
realizadas no LEEST e pala possibilidade de se obter essas propriedades de forma simples
e com resultados precisos (OLINDA, 2018; OLIVEIRA, 2019). A cabine de isolamento
foi usada para controlar as propriedades termofísicas no ambiente de ensaio e obter o
mínimo de interferência do meio. Detalhes da cabine podem ser vistas na Figura A6.
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Figura 52 – Fluxograma do procedimento metodológico da FASE 8 da pesquisa

Fonte – Baseado em Maribondo (2000)

Para aferição da temperatura refletida foi utilizado a câmera termográfica FLIR
T620, na ETAPA 8.2, com auxílio do tripé de ajuste de altura (Figura A10 e A12),
ETAPA 8.3 e de uma placa de isopor revestida com papel alumínio de alta refletividade,
ETAPA 8.4. A câmera termografia, foi usada para captação dos termogramas durante os
ensaios.
Foram utilizados diversos outros instrumentos secundários para realização dos
ensaios, tais como: mesa, cadeiras, trena, estilete, cronômetro, lápis de tinta, termômetro
a laser etc.

3.11 Preparo do ambiente e montagem do experimento.

Para o cumprimento da FASE 9, seguindo as etapas mostradas na Figura 53, os
ensaios foram realizados no LEEST, laboratório vinculado ao Curso de Engenharia
Mecânica da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
O LEEST é um local especialmente preparado para este fim. O laboratório possui
um aparelho de ar condicionado para o controle da temperatura e da umidade do ambiente.
Além disso, possui lâmpadas fluorescentes que evitam o aumento da temperatura
ambiente (desligadas durante os ensaios), bem como persianas que protegem a sala de
fontes luminosas externas. As paredes da sala são pintadas com cores opacas que reduzem
a reflexão da radiação infravermelha.
Antes da captação das imagens termográficas, as persianas foram fechadas e as
luzes desligadas para bloquear as fontes externas e internas de radiação, ETAPA 9.1. Em
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seguida, na ETAPA 9.2, o ar condicionado foi ligado para estabilizar a temperatura e a
umidade relativa do ambiente com termostato ajustado em 19°C, durante pelo menos 40
minutos antes da realização de qualquer ensaio.
Figura 53 – Fluxograma do procedimento metodológico da FASE 9 da pesquisa.

Fonte - Baseado em Maribondo (2000).

Na ETAPA 9.3 a amostra foi fixada na cabine de isolamento através de fita
isolante preta, cuja função era: fixar a amostra na cabine de isolamento não permitindo
sua movimentação durante o ensaio causada pelo sopro de ar. Além disso, tinha a função
de isolar a parte interna da cabine, bloqueando a entrada de ar aquecido para dentro da
mesma, evitando a falsificação dos resultados. Detalhes são vistos na Figura A13.
Posteriormente, a câmera termográfica e o soprador térmico foram posicionados,
cumprindo à ETAPA 9.4. O termovisor foi acoplado na abertura frontal da cabine de
isolamento feita com formato perfeitamente adequado para o encaixe da lente da câmera
(APÊNDICE). Já o soprador térmico foi posicionado nas distâncias de 50 mm (taxa de
aquecimento elevada) e 150 mm (taxa de aquecimento reduzida) da superfície da amostra,
oposta a face indentada, Figura 54.
Por fim, na ETAPA 9.5 foram feitos os ajustes no termovisor e no soprador. Antes
de iniciar os ensaios, o termovisor foi ligado 10 minutos antes da captação de qualquer
termograma, conforme recomendação do fabricante. Ajustou-se a emissividade, paleta de
cores em “cinza” ou “ferro” (Gray ou Iron), distância, temperatura aparente refletida,
temperatura ambiente e umidade relativa do ar (ambas registradas pelo termohigrômetro).
Já o soprador foi ajustado com temperatura de sopro de 300 °C e tempo de aquecimento
de 5 e 10 segundos, focando o sopro sempre encima da linha da raiz da solda.
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Figura 54 – Ilustração do posicionamento do termovisor e do soprador para os ensaios termográficos.

Fonte – Autoria Própria.

3.12 Coleta dos dados.

Antes da coleta dos dados de fato, foram feitas as aferição da temperatura e da
umidade dentro da cabine isolamento como visto na Figura 55. Os dados foram todos
tabelados e em seguida iniciou-se o processo de aquecimento das amostras.
Figura 55 – Captação da temperatura e umidade dentro da cabine de isolamento.

Fonte – Autoria Própria.

A coleta dos dados iniciou-se a partir da amostra PE-1, em seguida para amostra
PE-2, cujo diâmetro das indentações eram maiores, e por fim para PC-3, que possuí
indentações com profundidade superior ao das amostras indentadas com esfera. Todos os
ensaios foram realizados na segunda semana de outubro de 2019, sempre entre 14:00 e às
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16:00 horas, onde o clima se encontrava seco e ensolarado. A priori, foram realizados 3
ensaios para cada amostra, sendo os termogramas captados a cada 5 segundos. Os ensaios
foram realizados dentro da faixa de temperatura de 31 à 48°C, onde os termogramas
apresentam melhores resultados quanto à nitidez e a qualidade da imagem. Para as
amostra PE-1, PE-2 e PC-3, o aquecimento foi feito com taxa mais elevada (50 mm de
distância entre o soprador e a amostra) buscando-se aumentar o contraste entre a região
indentada e não indentada nos termogramas. Posteriormente, os ensaios foram realizados
novamente (segunda bateria de ensaios) com a taxa de aquecimento mais lenta, buscando
evitar uma transferência de calor por convecção para dentro da cabine de isolamento.
A FASE 10, mostrada na Figura 56 procedeu-se em 5 etapas: com a amostra já
fixada na cabine e o termovisor posicionado, na ETAPA 10.1 foi feito inicialmente o
aquecimento da amostra PE-1 até a temperatura de 47°C, utilizando um soprador térmico
da marca WAP modelo WAST 1800, visto na Figura A11.
Figura 56 – Fluxograma do procedimento metodológico da FASE 10 da pesquisa.

Fonte - Baseado em Maribondo (2000).

Esse processo foi realizado manualmente, com o soprador mantido sempre
apontado para raiz da solda. Após 5 segundos de aquecimento o soprador foi desligado,
ETAPA 10.2, e imediatamente em seguida foi capturado um termograma, bem como
diversos outros a cada 5 segundos de intervalo de tempo. Esse processo foi feito duas
vezes em cada amostra, uma para cada bateria. Para primeira bateria, o aquecimento foi
realizado a uma taxa mais alta e posteriormente, na bateria seguinte, a uma taxa mais
baixa, de acordo com o estabelecido na FASE 9. A Figura 57, ilustra o esquema do ensaio.
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Na ETAPA 10.3 o ar condicionado foi ligado novamente por 40 minutos e a cabine
de isolamento mantida com as duas aberturas (abertura do termovisor e da amostra)
desobstruídas, para reduzir e estabelecer a temperatura na sua parte interna. Esse processo
foi repetido para cada uma das 3 amostras. Feito isso, na ETAPA 10.4 a amostra foi
trocada na sequencia pela amostra PE-2 e em seguida pela amostra PC-3, passando ambas
pelo mesmo processo. Para cada amostra foram feitos 2 ensaios, com duas baterias cada,
em intervalos de tempo de 40 minutos entre ensaios para arrefecimento interno da cabine
de isolamento.
Figura 57 – Captura dos termogramas.

Fonte – Autoria própria.

Por fim, na ETAPA 10.5 os ensaios foram realizados novamente utilizando a
mesma configuração.

3.13 Análise e discussão dos resultados obtidos.

Após a captação das imagens termográficas, estas foram analisadas com o auxílio
do software FLIR Tools e avaliadas de acordo com as variáveis registradas durante a
realização do exame. Na FASE 12, corrigiu-se os valores de temperatura dos
termogramas, sendo implementados os valores de temperatura refletida, umidade relativa
do ar, temperatura ambiente e distância da câmera. A Figura 58 traz o fluxograma da
FASE 11.
Posteriormente realiza-se a redação do trabalho, e por fim, a apresentação do
mesmo dando conclusão a pesquisa.
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Figura 58 – Fluxograma do procedimento metodológico da FASE 11 da pesquisa.

Fonte - Baseado em Maribondo (2000).
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CAPÍTULO IV

4.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados assim como discutir
sobre os mesmos a partir da aplicação da metodologia mostrada no capítulo anterior. Essa
discussão será feita apresentando os resultados obtidos em ambiente controlado.
Os primeiros resultados obtidos a partir da FASE 1 dessa pesquisa foram
analisados e filtrados de acordo com as publicações de maior semelhança e relevância na
área da pesquisa, dando origem ao Quadro 1. Em resumo, são mostrados dados
pertinentes, tais como: pesquisadores, tipo de junta soldada, procedimento de realização
das análises, resultados obtidos, forma de aquecimento e a relevância do artigo citado.
Quadro 1 - Resumo das informações obtidas nas pesquisas envolvendo termografia em junta soldada.
PESQUISADORES E
QUALIS

TIPO DE
JUNTA

PROCEDIMENTO
DE ANÁLISE

RESULTADOS
OBTIDOS

FORMA DE
AQUECIMENTO

(ISMON; ZAMAN;
SENG, 2015)
QUALIS: B3

Junta de
topo

Análise quantitativa de
defeitos de soldagem e
introdução de erosão

Temperaturas
inferiores nas
regiões com
trincas.

Aquecimento feito
através de água
quente

Park et al. (2014)
QUALIS: B1

Junta de
topo

Análise quantitativa de
trincas superficiais na
solda

Detecção de
micro trincas
subsuperficiais

Aquecimento através
de vibração por
ultrasson

(AN; KIM; SOHN,
2014)
QUALIS: A1

Junta de
ângulo em
T

Análise quantitativa de
trincas na ZTA da junta
soldada

Visualização das
trincas.

Aquecimento por
Laser

Swiatczak et al. (2012)
QUALIS: A2

Solda em
fio de
arame

Análise quantitativa de
porosidade na junta
soldada

Temperatura mais
baixa na região da
porosidade

Aquecimento através
do efeito Joule com
CC

Broberg (2013)
QUALIS: A1

Junta de
topo

Análise quantitativa de
trincas superficiais na
solda

Detecção de
trincas
superficiais

Aquecimento com
lâmpadas
infravermelhas

Schlichting et al.
(2012)
QUALIS: A1

Junta de
topo

Análise quantitativa de
trincas superficiais na
solda

Detecção de
trincas
superficiais

Aquecimento com
lâmpadas halógena

Rodríguez-Martin et
al. (2015b)

Junta de
topo

Análise quantitativa de
trincas superficiais na
solda

Detecção de
trincas
superficiais

Aquecimento elétrico
através do efeito
Joule

Fonte – Autoria própria.
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Na FASE 2 foi definido o aço de baixo carbono, SAE 1020, como material das
amostras. Escolheu-se esse material devido a sua boa soldabilidade, seu baixo custo de
aquisição, disponibilidade no mercado e sua vasta aplicação na indústria metal mecânica
em forma de chapa. Suas dimensões estabelecidas foram de 145 milímetro de
comprimento por 75 mm de largura, obtidos a partir de uma chapa de 1,5 milímetro de
espessura baseadas nas dimensões das amostras de (RODRIGUEZ-MARTIN et al.,
2015).
Essas amostras foram soldadas na ETAPA 3.2 através do processo de soldagem
MAG, utilizando um arame de aço E70S com a máquina de soldagem ajustada em 60
amperes.
Ainda na FASE 3, as amostras foram indentadas utilizando um Durômetro
Rockwell com 2 penetradores, um esférico e o outro cônico. Os diâmetro foram medidos
imediatamente após as indentações, utilizando um microscópio digital da marca
OLYMPUS modelo CX31 e posteriormente as profundidades por meio de um
rugosímetro portátil digital da marca Mitutoyo modelo sj-210. Detalhes das amostras
finalizadas podem ser vistos na Figura 59.
Figura 59 – Amostras indentadas e suas respectivas dimensões. (a) PE-1, (b) PE-2 e (c) PC-3.

4,5

AMPLIAÇÃO DA JUNTA SOLDADA

Amostras PE-1

Indentação 1

Indentação 2

Indentação 3

Indentação 4

Profundidade

9,444 µm

11,799 µm

15,355 µm

17,511 µm

Diâmetros

0,36 mm

0,72 mm

0,65 mm

0,75 mm

Cargas

15 Kg

20 Kg

25,5 Kg

31,5 Kg

(a)

4,1
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Amostras PE-2

Indentação 1

Indentação 2

Indentação 3

Indentação 4

Profundidade

7,565 µm

10,839 µm

9,307 µm

16,107 µm

Diâmetros

0,60 mm

0,63 mm

0,78 mm

0,80 mm

Cargas

20 Kg

25,5 Kg

31,5 Kg

35 Kg

AMPLIAÇÃO DA JUNTA SOLDADA

Amostras PC-3

Indentação 1

Indentação 2

Indentação 3

Indentação 4

Profundidade

25,186 µm

20,442 µm

23,947 µm

24,128 µm

Diâmetros

0,89 mm

0,98 mm

1,02 mm

1,20 mm

Cargas

31,5 Kg

35 Kg

60 Kg

62,5 Kg

Fonte – Autoria Própria.

5,1

(b)
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A partir do estabelecimento da metodologia, foram realizados os experimentos
com as três amostras (PE-1, PE-2 e PC-3) contendo 4 indentações cada, inseridas na face
do cordão de solda. As indentações apresentam diâmetros diferentes em cada corpo de
prova bem como profundidade e espaçamentos diferentes de um corpo de prova para o
outro. Buscou-se, com isso, verificar a hipótese de que os espaçamentos causariam
interferência entre as distorções de calor causadas pelas indentações feitas na solda.
Captados os termogramas seguindo a metodologia descrita no CAPÍTULO IV, as
imagens foram importadas para um computador e com auxílio do software Flir tools, foi
feito o ajuste de várias configurações de forma ainda mais precisa do que na próprio
câmera termográfica. Além disso, fez-se o ajuste da distância entre a lente da câmera e a
face da solda (distância focal) no software, visto que a distância mínima que pode ser
definida nas configurações do termovisor é 1 metro. O software FlirTools permite ajustes
de distâncias abaixo de 1 metro. Nessa pesquisa foi utilizada a distância real de 0,4 m
(comprimento da cabine de isolamento). O ajuste da temperatura e da umidade também
foram feitos no software, pois o termovisor apresenta apenas valores inteiros para tais
variáveis. Neste caso, trabalhou-se com valores registrados pelo termohigrômetro com
uma casa decimal.
Em ambiente controlado (dentro da cabine de isolamento), as medições das
propriedades termofísicas, como esperado, se mostraram homogêneas. A temperatura
ficou em torno de 20,3 °C, enquanto a temperatura refletida se manteve em torno de 22,3
°C, a umidade relativa do ar se manteve em, 47,4 %.
Os ensaios foram inicialmente feitos na amostra PE-0, sendo essa uma amostra de
teste sem cordões de solda, buscando-se verificar se a Termografia poderia ser usada para
detectar descontinuidades internas nas amostras. Para simular essa condição (defeito
interno), introduziu-se indentações no material com dimensões variando entre 0,4 e 1,4
mm de diâmetro e profundidades de 6,51 µm até 16,32 µm, com a lente do termovisor
voltada para a face oposta à face indentada. Uma vez que os corpos de prova tinham
espessura 1,5 mm, buscou-se detectar as indentações feitas na superfície oposta à
analisada (termografia por transmissão). Os resultados do ensaio inicial revelaram
indicações de riscos na superfície da amostra, conforme mostrado na Figura 60. Porém,
o teste não revelou nenhuma das indentações contidas na face oposta a analisada. Chegouse à conclusão de que, utilizando a metodologia empregada nessa pesquisa, a técnica de
Termografia convencional não possibilita a detecção de defeitos internos em juntas
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soldadas de aço SAE 1020, cuja distância entre o defeito interno e a superfície analisada
pela termovisor, seja igual ou superior a 1,5 milímetros.
Figura 60 – Termogramas da amostra PE-0 sem pintura (a) e com pintura (b).

(a)

(b)

Amostras PE-0

Indentação 1

Indentação 2

Indentação 3

Indentação 4

Profundidade

16,27 µm

16,32 µm

15,97 µm

6,51 µm

Diâmetros

1,2 mm

1,4 mm

1 mm

0,4 mm

Cargas

35 Kg

31,5 Kg

20 Kg

15 Kg

Fonte – Autoria própria.
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No entanto, a mesma análise feita com a lente da câmera focada na superfície da
amostra contendo as indentações, possibilitou visualizar as marcações com diâmetro
médio a partir de 0,4 mm, como pode ser visto na Figura 61. Nos termogramas, essas
marcações se mostraram com uma cor mais escura (característica de região mais fria) com
relação a região da amostra sem defeito. Isso se deu devido ao aumento da refletividade
(baixa emissividade) nessa região, causada pela formação de uma superfície especular,
rasa e com grande ângulo de abertura.

Figura 61 - Termograma da amostra PE-0 não pintada, com a face indentada voltada pra câmera.

Amostras PE-0

Indentação 1

Indentação 2

Indentação 3

Indentação 4

Profundidade

16,27 µm

16,32 µm

15,97 µm

6,51 µm

Diâmetros

1,2 mm

1,4 mm

1 mm

0,4 mm

Cargas

35 Kg

31,5 Kg

20 Kg

15 Kg

Fonte – Autoria Própria.

Ao pintar a superfície da amostra a ser analisada com tinta preto fosco, cuja
emissividade é conhecida e de valor elevado (ε = 0,98), os valores de temperatura
informados pela câmera termográfica são verdadeiros (validado com termômetro a laser).
Já os corpos de prova não pintados, apresentam desvios nos valores de temperatura
(aproximadamente 13°C acima da temperatura real). Isso ocorreu devido ao valor de
emissividade inserido na câmera termográfica. Utilizou-se uma emissividade de 0,35,
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obtida em Infratemp (2014), para a amostra não pintada, o que segundo a teoria da
emissividade, esse material possui 35% da capacidade de emissão de radição
infravermelha de um corpo negro e 65% de refletividade, visto que o material é opaco.
Nesse caso, qualquer leitura de temperatura que esteja sendo feita nessa superfície, pode
ser proveniente de outra fonte de calor que está sendo refletida pela superfície especular
da amostra. Em termografia, baixa emissividade se reflete em grandes erros de
temperatura.
Como as indentações feitas na superfície das amostras e das juntas soldadas
tinham pequenas dimensões, não foi possível a aplicação da tinta, pois isso faria com que
os furos das indentações fossem preenchidos com a tinta impossibilitando sua detecção.
O conhecimento da emissividade real da superfície das amostras não foi possível devido
à falta de um equipamento que faça a medição dessa emissividade. Nesse caso, optou-se
pela utilização apenas das informações qualitativas fornecidas pelos termogramas
(tonalidades de cores, contraste de cores entre regiões com e sem descontinuidades,
nitidez, etc.).
Foram analisadas diferenças de tonalidades de cores nas regiões onde houve
distorção no campo de temperatura, próxima às regiões onde estavam contidas as
descontinuidades e irregularidades da superfície rugosa da solda.

4.1 Análise e discussão dos resultados da amostra PE-1
Para o corpo de prova PE-1, ensaiado dentro da cabine de proteção utilizando a
emissividade de 0,35, notou-se um comportamento mais homogêneo das tonalidades de
cores durante os primeiros 50 segundos, entre os níveis de temperatura de 31°C à 48°C.
Dentro desse intervalo de temperatura foi possível visualizar grande parte das linhas de
rugosidade contida na superfície da solda, bem como a oxidação presente na superfície
da amostra, como visto na Figura 62.
A qualidade das imagens se mostram melhores dentro desse intervalo pois dentro
dessa faixa de temperatura encontra-se o pico de emitância de radiação infravermelho,
para o comprimento de onda de 7 a 14 µm. Esse intervalo de comprimento de onda é a
banda do espectro visto pelo modelo de câmera termográfica utilizado na pesquisa (FLIR
T620). Vale lembrar que as temperatura vistas na Figura 62 não se referem à temperaturas
reais, já que a emissividade utilizada é a de 0,35.
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Na Figura 62, as regiões com as cores brancas referem-se as regiões com oxidação
superficial mais elevada, se mostrando com uma alta emitância devido a elevada
emissividade superficial característica da oxidação. As regiões de cor amarela são
referentes as regiões com oxidação moderada e as regiões de cor azul são as regiões da
amostra que não estão oxidadas, possuindo alta refletividade superficial.
Figura 62 – Termograma da amostra PE-1 obtida em ambiente controlado.

Amostra

Termograma

Fonte – Autoria Própria.

Apesar de ser possível visualizar a rugosidade na superfície do metal de adição da
solda, apenas o Ponto 3 dentre as indentações feitas na superfície do metal de solda foi
identificada. Sua visualização foi feita com facilidade no ecrã do termovisor, porém nos
termogramas foram difíceis de visualizar, devido à perda de qualidade e nitidez da
imagem ao ser convertido para o formato JPEG. A imagem foi vista com excelente
qualidade no visor do termovisor por que a resolução do LCD é elevada (acima de 307200
pixels) que difere do da resolução da imagem radiométrica captada (640 x 480).
O ponto apresenta, no termograma, uma tonalidade mais escura, característica de
uma região mais fria. Porém, isso ocorreu devido aos reflexos na superfície indentada,
que após a saída do penetrador, se apresentou uma característica especular, semelhante a
uma superfície polida. A Figura 63, ilustra esse processo.
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Figura 63 – Ilustração do processo de aumento de refletividade superficial pela indentação.

Fonte – Autoria própria.

Não foi possível a identificação das indentações 1, 2 e 4 devido as distorções na
emissão de radiação causada pela superfície rugosa da solda.
Resultados mais nítidos teriam sido obtidos através do uso de lentes de ampliação
Micro e Macro no termovisor, o que permitiria uma visualização ampliada da região de
interesse. No entanto, lentes com essa característica, possuem um custo de aquisição
elevado, o que tornou a aquisição desse acessório inviável.
Constatou-se que nos ensaios realizados com uma taxa de aquecimento mais
baixa, obtida com o soprador térmico posicionado à 150 mm da amostra (mais distante)
e mantido por mais tempo em aquecimento (10 segundos), houve uma melhora no
contraste entre as regiões com e sem descontinuidades. Isso se justifica pelo fato da taxa
de emissão de radiação da superfície voltada para lente da câmera (face localizada na
parte interna da cabine) ser mais baixa, devido a manutenção de um gradiente térmico
entre as superfícies por mais tempo, o que favoreceu a redução dos reflexos. Além disso,
houve tempo suficiente para o aquecimento da amostra entrar em regime permanente, o
que permitiu uma uniformidade de temperatura na face analisada da amostra.
Utilizou-se a paleta de cores Ferro e Cinza no termovisor para facilitar a
visualização das indentações na solda.
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4.2 Análise e discussão dos resultados da amostra PE-2

Após realizados os ensaios com a amostra PE-1, deu-se início aos testes com a
amostra PE-2 aquecendo a mesma entre 31°C e 48°C, onde verificou-se os melhores
resultados. A Figura 65 mostra os resultados obtidos dos ensaios.
As indentações inseridas no metal de adição da amostra PE-2, não foram detectadas
mediante o escopo da metodologia adotada para nenhuma das taxas de aquecimento. As
indentações inseridas na junta dessa amostra não foram perfeitamente ortogonais ao plano
da superfície da amostra (chapa sem solda) o que não permitiu a captação da radiação
refletida por essa superfície. A limitação da lente padrão do termovisor, impediu uma
visualização aprimorada (ampliada com as lentes Micro/Macro) dessa superfície,
facilitando assim a identificação e mensuração das indentações.
No entanto, a PE-2 possui uma porosidade real na extremidade esquerda da junta,
com diâmetro médio de 1,3 mm e profundidade de 0,9 mm, proveniente do processo de
soldagem. Nas Figuras 65 e 66 é possível visualizar essa descontinuidade vista como um
ponto mais claro na imagem, validando a hipótese de que a profundidade é um parâmetro
de influência significativa na eficácia da técnica. Além da profundidade, essa região se
apresentou mais clara devido ao formato e características superficiais dessa
descontinuidade. Uma vez que essa porosidade apresentou uma abertura estreita e uma
profundidade relativamente elevada, sua emissividade aumentou nessa região, devido ao
efeito de cavidade, resultando em um ponto mais claro. A Figura 64, ilustra esse processo.
Figura 64 – Ilustração do efeito de cavidade ocorrido na porosidade real da amostra PE-2.

Fonte – Autoria própria.
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Figura 65 – Termograma da amostra PE-2 obtido em ambiente controlado.

Fonte – Autoria própria.

A partir desse resultado, buscou-se novas formas de inserir um furo que tivesse
um diâmetro de abertura pequeno e uma profundidade razoavelmente elevada,
possibilitando simular uma descontinuidade artificial mais próxima de uma porosidade
rea (porosidade que ocorre durante o processo de soldagem). Furos com tais
características são possíveis através do processo de eletroerosão por penetração. Contudo,
as ferramentas à nossa disposição na UFCG e no SENAI, não permitiram tal
implementação. A melhor opção, diante das limitações, foi usar a amostra PC-3 contendo
um furo cônico obtido por meio de um penetrador de diamante utilizando cargas
crescentes.
Figura 66 – Ampliação da região do poro no termograma.

Fonte – Autoria própria.
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As visualizações obtidas da porosidade foram vistas dentro de um comprimento
de onda de 7 a 14 µm, faixa essa onde se encontram as ondas de infravermelho longo.
Essa banda do infravermelho é detectada pelo termovisor dentro da distância focal do
equipamento. A câmera T620 da FLIR Systems possui uma sensibilidade térmica de 0,04
°C, o que permite uma qualidade e nitidez de imagem aceitável em processos de inspeção
e manutenção preditiva. Porém, em pesquisas, são usados geralmente termovisores com
valor de NETD abaixo de 0,03 °C.
Além disso, o uso de uma lente acessória Macro, poderia ampliar a região de
inspeção e trazer melhores detalhes das indentações.

4.3 Análise e discussão dos resultados da amostra PC-3

Após uma sequência de testes, resultados esperados foram obtidos nos primeiros
50 segundos de ensaio da amostra PC-3. Todos os pontos foram detectados como pode
ser visto na Figura 67.
Assim como na amostra 1, as indentações foram detectadas pela alta refletividade
da superfície penetrada.
Figura 67 – Termogramas da amostra PC-3 obtidos em ambiente controlado.

Indentações

Fonte –Autoria Própria.
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Constatou-se através dos termogramas que a indentação referente ao ponto 1, o
qual possui a maior profundidade de indentação, apresentou em seu centro uma cor mais
clara, característica de uma região mais quente. Isso novamente se deu devido as interreflexões na parte mais estreita, no ponto mais profundo da indentação cônica, fazendo
com que a emissividade se apresente aparentemente maior apenas na região central da
indentação. Um esquema do fenômeno ocorrido nessa indentação é ilustrado na Figura
68.
Figura 68 – Esquema do fenômeno de inter reflexões em uma cavidade cônica.

Fonte – Autoria própria.

Além das inter-reflexões que ocorrem nessa região de cavidade, há um aumento
de emissividade proveniente dos múltiplos pontos de incidência de energia. Em cada
ponto de incidência dos diversos feixes de radiação, uma parcela da energia é absorvida
pelo corpo e faz com que sua energia interna aumente. Outra parcela é emitida pelo corpo
nessa região de forma difusa.
Situação semelhante ocorreu no Ponto 3, como pode ser visto em uma ampliação
desse ponto na Figura 69 e nos demais pontos, sendo sua visualização possível apenas
através do uso de lentes Macro acopladas ao termovisor.
Além disso, o Ponto 1 apresentou temperatura ligeiramente superior a temperatura
dos demais pontos. Isso ocorreu porque essa indentação possui a maior profundidade
dentre todas as demais, fazendo com que o efeito de cavidade seja mais intenso nessa
descontinuidade.
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Figura 69 – Ampliação dos pontos 1 e 2 inseridos no metal de solda da amostra PC-3.

Fonte – Autoria Própria.

A nitidez das cores entre as regiões com emissividades diferentes no termograma
tende a se reduzir a medida do tempo, como visto na Figura 70. Isso acontece porque a
medida que o tempo e a temperatura de aquecimento aumenta, a massa de calor
transferida por convecção natural para superfície da amostra voltada para a câmera (na
parte interna da cabine), também aumenta.
Figura 70– Termograma da amostra PC-3 obtidos em ambiente controlado 1 minuto após o aquecimento.

Fonte – Autoria Própria.
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Isso cria uma “nuvem de ar aquecida” na superfície da amostra analisada
termograficamente, fazendo com que as tonalidades das cores fiquem desfocadas e haja
perca de nitidez. Um esquema desse processo pode ser visto na Figura 71.
Contudo, como a temperatura da sala encontrava-se em 20,3°C, esse efeito de
homogeneização foi menos acentuado devido à perca de calor através da superfície
aquecida da amostra, reduzindo a quantidade de calor transferida para superfície analisada
pelo termovisor.
Figura 71 – Ilustração do processo de transferência de calor por convecção ao longo do tempo.

Fonte – Autoria própria.

Soldas com superfícies menos irregulares contribuem para o aumento da nitidez
dos pontos indentados nos termogramas, uma vez que, estes reduzem o nível das
reflexões, permitindo um aumento no foco da imagem.
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CAPÍTULO V

5.0 CONCLUSÕES

No decurso desta pesquisa procurou-se analisar a viabilidade da termografia ativa
como uma técnica auxiliar na detecção de porosidades superficiais em juntas soldadas de
aço de baixo carbono. A metodologia foi estabelecida, os resultados foram apresentados
e discutidos, e com isso, chegou-se à conclusão de que a termografia qualitativa, aplicada
em juntas soldadas, permite detectar porosidade superficial (artificial ou real) com
diâmetro médio acima de 0,7 mm e profundidades acima de 0,025 mm, por meio de
técnicas ativas, quando aplicado em superfícies com baixa irregularidade.
Quanto as alterações no mapa de temperatura gerado pela inserção das
indentações no metal de adição. Indentações com até 0,5 mm de diâmetro médio e
profundidade menor que 0,02 mm em condições de irregularidade elevada, a termografia
não permite detectar emissão de calor que possa confirmar a presença das indentações.
Nas indentações feitas com esfera e cone, a termografia consegue detectar falhas com
diâmetro médio acima de 0,78 mm e profundidades acima de 0,025 mm. Além disso, a
Termografia apresenta capacidade de detecção de indentações cônicas com
profundidades acima de 0,025 mm em juntas com baixa rugosidade.
Resultados melhores são obtidos em indentações mais profundas. Porosidades
reais com diâmetro acima de 1,3 mm e profundidade acima de 0,9 mm (relação
Profundidade x abertura acima de 0,7), podem ser detectadas pela termografia com boa
precisão.
Quanto a taxa de aquecimento, notou-se que para taxas de aquecimento mais
baixas (com uma distância maior entre o soprador e a amostra), as porosidades foram
melhor visualizadas nos termogramas. Isso ocorreu devido ao maior tempo necessário
para o calor ser transmitido para face oposta (face voltada para parte interna da cabine),
o que não permitiu que o calor fosse transferido rapidamente por convecção para
superfície analisada termograficamente.
Por fim, pode-se concluir que a técnica de Termografia aplicada como um END
em juntas soldadas é válida para alguns casos como, por exemplo: falhas profundas
(relação Profundidade x Abertura, acima de 0,7) e com diâmetro acima de 1,3 milímetro.
Isso porque a termografia consegue detectar defeitos de tamanhos consideráveis em curto
tempo em relação as outras técnicas de END superficiais. Além disso, essa técnica é
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passível de ser automatizada, o que desperta interesse em muitos pesquisadores. No
entanto, para falhas do tipo calota superficial, a Termografia não apresentou resultados
satisfatórios em razão, principalmente, da baixa profundidade das indentações e da
rugosidade superficial. Logo, a hipótese inicial foi parcialmente confirmada, isto é, a
Termografia pode sim auxiliar a detectar os defeitos maiores e mais profundos na junta
soldada, no entanto, isso só é possível se a rugosidade superficial e a oxidação não forem
elevadas.
Sabendo que a pesquisa não se encerra nesta, sugere-se os seguintes trabalhos
futuros:
- realizar experimentos utilizando corpos de prova com indentações mais profundas e
mais estreitos utilizando técnicas específicas;
- realizar experimentos em corpos de prova com defeitos induzidos durante a soldagem
trazendo uma amostra com defeitos mais próximos da realidade;
- realizar uma modelagem matemática e simulação computacional do perfil de
aquecimento e resfriamento dessas regiões com defeitos e comparar com os resultados
obtidos nessa pesquisa;
- realizar experimentos utilizando fontes de calor mais concentradas como laser ou
resistência elétrica;
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APÊNDICE
Apresenta-se neste apêndice um resumo dos detalhes mais importantes
encontrados na metodologia vista no capítulo 3 desta pesquisa.
Na FASE 3 da metodologia da pesquisa, iniciou-se a preparação das amostras a
partir de uma chapa com 1,5 mm de espessura fabricada de aço SAE 1020, e cortada numa
Tesoura Puncionadeira da marca FRANHO, modelo C6 com 2 CV de potência, vista na
Figura A1. As amostras foram cortadas nas dimensões de 145 mm x 75 mm.
Figura A1 – Tesoura punsionadeira utilizada na pesquisa.

Fonte – Autoria própria.

De posse das chapas cortadas nas dimensões da amostra, partiu-se para a soldagem
e inserção das indentações artificiais. As soldas foram feitas no SENAI – PB com auxílio
de um soldador experiente, utilizando uma máquina de soldagem MIG - MAG da marca
ESAB, modelo Smashweld 450. As amostras foram cortadas ao meio, ao longo do eixo
do comprimento da amostra e unidas através de 1 passe de soldagem utilizando um arame
de aço ao carbono E 70S com 60 Amperes. Sua composição pode ser vista na Tabela A1.
Tabela A1 – Composição química do metal de adição
Produto

C

Si

Mn

L.R (MPa)

L.E (MPa)

Arame E70S

0,10

0,90

1,50

560

470

Fonte – Apostila ESAB.
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Foram inseridas indentações dos tipos calota esférica, usando um penetrador
esférico com 1,59 mm de diâmetro, e cônicas através de um penetrador cônico de
diamante de 120° de abertura. Maiores detalhes podem ser vistos nas Figura A2, A3 e
A4.
Figura A2 – Máquina de soldagem e amostra soldada.

Amostra Soldada

Fonte – Autoria Própria.
Figura A3 – Durômetro e Penetradores.

Fonte – Autoria Própria.
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Figura A4 – Juntas soldadas e indentações. PE-1, PE-2 e PC-3 respectivamente.

Fonte – Autoria Própria.

De posse das amostras já indentadas, buscou-se novamente o SENAI-PB para
mensurar a profundidade das indentações utilizando um rugosímetro portátil digital da
marca Mitutoyo modelo sj-210 mostrado na Figura A5.
Figura A5 – Rugosímetro digital.

Fonte –Autoria Própria.

Feito isso, partiu-se para fabricação da cabine de isolamento térmico. A mesma
foi projetada no programa Autodesk Inventor 2019 e logo em seguida fabricada na oficina
mecânica da UFCG, utilizando madeira, pregos, isopor, EVA, tinta preto fosco e papel
alumínio. A Figura A6 mostra os detalhes da cabine de isolamento. A cabine teve dupla
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função na pesquisa. A primeiro foi para proteger a região de ensaio das interferências
térmicas provenientes do ambiente do laboratório. Além disso, atuou como suporte para
realização dos ensaios no arranjo de termografia por transmissão. A parte interna da
cabine foi revestida com tinta preto fosco, visando evitar qualquer tipo de reflexão de
radiação nas paredes laterais internas da cabine, proveniente da amostra aquecida.
Figura A6 – Cabine de isolamento térmico.

Inserção de uma camada de tinta preto
fosco.
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Continuação da Figura A6

Item

Nome do Item

Item

Nome do Item

1

Parede Frontal

5

Parede Traseira

2

Paredes Laterais

6

Hastes de encaixe da Amostra

3

Hastes de Sustentação

7

Amostra

4

Paredes Superior e Inferior

8

Placa Isolante de Isopor

9

Camada de Papel Alumínio

-

-

Fonte – Autoria Própria.

Na FASE 4 definiu-se os instrumentos para coleta dos dados das amostras. Na
ETAPA 4.1, foi utilizado o paquímetro digital da marca MESSEN, (Figura A7) com
capacidade de 150 mm para aferir a espessura, largura e comprimento da solda. A
distância entra os centros das endentações foi medido através de uma régua milímetrada
visto ainda na Figura A7.
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Figura A7 – Paquímetro digital e régua milímetrada.

Fonte – autoria própria.

O diâmetro das indentações foi aferido por meio de um microscópio digital da
marca OLYMPUS modelo CX31 com 4 lentes de aumento, conforme visto na Figura A8.
Já na Fase 9, montou-se o experimento na cabine de isolamento, fixando os corpos
de prova na gaveta de acoplamento da cabine e ajustando-se o soprador e o termovisor
em suas respectivas posições. Para a medição da umidade relativa do ar e temperatura
ambiente utilizou-se o termohigrômetro modelo AMI 300 da Instrutemp ligado a uma
sonda de umidade visto na Figura A9.
Figura A8 – Microscópio digital.

Fonte – Olympus (2019)
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Para as medições da temperatura refletida e temperaturas das superfícies das
amostras, utilizou-se na pesquisa o termovisor modelo T620 da FLIR visto na Figura A10.
Figura A9 – Anemômetro com a sonda de umidade

Fonte – Autoria Própria.

Para o aquecimento da amostra foi utilizado um soprador térmico da marca WAP,
modelo EST 1800 com dois (2) níveis de temperaturas, 300°C e 600°C de sopro. A
imagem do soprador pode ser vista na Figura A11.
Figura A10 – Câmera Termográfica T620 FLIR.

Fonte –Autoria Própria.

Todos os experimentos foram realizados no Laboratório de Engenharia
Ergonomia e Segurança do Trabalho (LEEST), onde o local possui um dimensionamento
de 4,90 x 4,85 metros e 2,85 metros de altura. Seu piso é revestido de cerâmica e as
paredes feitas em alvenaria, pintadas com tinta da cor creme. Duas das quatro paredes da
sala possuem janelas de vidro, em meia-parede, cobertas por persianas de PVC para evitar
entrada de luz externa e redução da entrada de calor no ambiente da sala.
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Figura A11 – Soprador Térmico

Fonte – Autoria Própria.

Na FASE 10 foi iniciada a coleta dos dados. Na Figura A12 é mostrado um
esquema de como foi realizada a captura dos termogramas após o aquecimento. E na
Figura A13 é mostrado a amostra fixada com a fita isolante na abertura da cabine de
isolamento.
Figura A12 – Experimento feito com a amostra após aquecida.

Fonte – Autoria Própria.
Figura A13 – Parede traseira da Cabine de isolamento contendo a amostra.

Fonte –Autoria Própria.

