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Prefácio 
 
 
 

   Este trabalho representa um guia básico para estudos e treinamento de pessoal 
em Ensaio por Ultrasom na área elétrica e mecânica, contendo assuntos voltados 
para as aplicações mais comuns e importantes deste método de ensaio não 
destrutivo. Trata-se, portanto de um material didático de interesse e consulta, para os 
profissionais e estudantes que se iniciam ou estejam envolvidos com a manutenção 
preditiva e utilização deste método de ensaio. 
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1- Tipo de manutenções 
 
      A manutenção nas grandes e pequenas empresas vista como uma atividade organizada 
pode ser prestada utilizando os conceitos abaixo: 

• Manutenção Corretiva: é aquela que mantém em operação o equipamento ou unidade 
produtiva, ou seja, preocupa-se com o fato de que os serviços sejam prestados no menor 
prazo possível a fim de permitir a imediata retomada das operações, dentro dos níveis de 
qualidade e segurança exigidos.  
• Manutenção Preventiva: é aquela que apóia à corretiva, através de aplicação de 
metodologia, ou ainda, é a responsável pela intervenção que poderá interromper ou não a 
produção de uma maneira programada.  
• Manutenção Preditiva: é conceituada como a que tem a finalidade de acompanhar os 
parâmetros de funcionamento dos equipamentos e prever suas falhas, para intervenção no 
momento adequado. Pode também ser considerada como uma evolução da preventiva, 
analisada de uma forma global.  

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

      Como foi definida anteriormente, manutenção preventiva é aquela que apóia a corretiva 
através da aplicação de metodologia, ou ainda a responsável pela intervenção que poderá 
interromper ou não a produção de uma maneira programada. 

      A correta e eficaz intervenção preventiva baseiam-se em planos oriundos em um arquivo 
técnico cuja formação iniciou-se durante a fase de projeto. Este arquivo deverá ser 
enriquecido com informações de montagem e posteriormente das manutenções corretiva e 
realimentações. 

      Este tipo de manutenção também é conhecido como parada para manutenção e baseia-
se no princípio de que os equipamentos devem ser verificados periodicamente em virtude de 
desgastes que venham a sofrer após certo tempo de funcionamento. 

      É sabido que um componente defeituoso dá origem ao fenômeno de avalanche, ou seja, 
no momento que um deles apresenta uma irregularidade ou defeito, as conseqüências são 
levadas a outros componentes que passam a apresentar defeitos iguais ou diferentes, e com 
isso muitas vezes o equipamento inteiro sofre um processo de degradação rápida. Nessas 
condições, há necessidade de uma parada para uma revisão, antes de atingir a fase 
catastrófica; no entanto a parada traz conseqüências de natureza econômica bastante 
grave, com custos elevados. 

      Com a finalidade de diminuir os custos oriundos do desgaste desigual descrito acima, o 
departamento de manutenção procura compatibilizar o programa de parada para 
manutenção geral com as necessidades ou programa de produção, geralmente de difícil 
conciliação. 

      Normalmente a avaliação da vida útil dos componentes tem como referência às 
experiências do passado e dado dos fabricantes. Em virtude da incompatibilidade de ajuste 
com o programa de produção, muitos equipamentos não podem ser revisados em 
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determinadas épocas, sacrificando componentes que poderiam estar em boas condições 
caso fosse feita à revisão no tempo certo. A recíproca também existe, e muitas vezes um 
equipamento é revisado antes do mínimo tempo necessário, a fim de se poder ajustar o 
programa de produção. 

      Por estes motivos este tipo de manutenção sofre várias críticas por apresentar 
resultados muitas vezes discutíveis, e, no entanto o procedimento adotado pela maioria dos 
grandes estabelecimentos instalados no parque industrial brasileiro. 

Resumidamente podemos estabelecer que com a manutenção preventiva pretende-se: 

a- Limitar ou atrasar o envelhecimento do equipamento; 

b- Melhorar o estado do equipamento; 

c- Atuar antes dos custos de intervenções proibitivos; 

d- Eliminar ou reduzir ao mínimo os riscos de avaria em equipamentos chave ou de elevado 

custo de reparação; 

e- Diminuir os tempos de imobilizações do equipamento para reparação; 

f- Normalizar o equipamento e suas peças de reserva; 

g- Assegurar uma diminuição nos trabalhos; 

h- Realizar as reparações nas melhores condições de exploração; 

i- Programar os trabalhos de conservação; 

j- Suprimir as causas de acidentes graves, garantindo a confiança no equipamento em 

serviço. 

 

Fatores que afetam a rentabilidade da manutenção preventiva 

a.  Má concepção ou definição dos trabalhos;  

b. Má preparação de trabalho, falha em tempos ou fases;  

c. Maus métodos operacionais que afetam o rendimento e/ou qualidade de execução;  

d. Erros no aprovisionamento e/ou gestão de estoques;  

e. Má organização da manutenção dos tipos preventiva e/ou corretivo;  

f. Má organização geral; 

g. Insuficiente orçamento; 

h. Deficientes meios materiais e/ou humanos; 

i. Erros na sub-contratação; 

j. Falta de segurança no trabalho; 

k. A natureza de fabricação na empresa.  
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LIMITES TÉCNICO-ECONÔMICOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA: 

   A manutenção preventiva é bastante válida para determinados equipamentos e não tão 
desejável para outros, mas obrigatória nos que abrangem a segurança do pessoal da 
empresa. 

   Quando utilizada na justa medida em que impera o bom senso, é mais segura e 
econômica que a intervenção aleatória, pelas seguintes razões: 

a. Pelo seu custo; 
b. Pela redução dos tempos de paradas nas instalações; 
c.    Pela escolha criteriosa do momento apropriado de intervenção; 
d. Por dar possibilidade de preparação do trabalho necessário a uma execução correta.  

   É indispensável avaliar, por estudo econômico, em que medida é eficiente um 
equipamento suportar os encargos inerentes à manutenção preventiva. Quando utilizada em 
exagero, a manutenção preventiva torna-se tecnicamente mais perniciosa e mais cara do 
que a manutenção corretiva. 

Assim podemos fixar alguns limites: 

a. Não gastar mais do que é razoável, tendo em conta que a manutenção preventiva deve  
ser sempre inferior em custos ao preço de aquisição do equipamento em causa; 

b. Evitar penalizações devidas ao não funcionamento do equipamento (tempos de 
imobilização);  

c. Permitir a renovação normal do equipamento de produção (reinvestimento) considerando 
que ao fim de certo tempo (duração de vida) é preciso substituir a peça ou equipamento.  

 Analisando o gráfico, verificamos que se pode determinar esse tempo em termos 
econômicos e concluir que para além de determinada duração de vida de um equipamento, 
não se justifica a manutenção preventiva. 

 MANUTENÇÃO PREDITIVA: 

É conceituada como a que tem a finalidade de acompanhar os parâmetros de funcionamento 
dos equipamentos e prever suas falhas, para intervenção no momento adequado, é 
considerada uma evolução da manutenção preventiva. 

Este tipo de manutenção, ou seja, intervir no momento adequado é a que tende a se 
estabelecer na atualidade, na maioria das indústrias que possuem departamento de 
manutenção suficientemente desenvolvido para manter o volume de produção dentro de 
parâmetros econômicos evoluídos. A escolha e fixação dos parâmetros que determinam as 
informações necessárias à intervenção, assim como os procedimentos e meios técnicos a 
serem adotados são quase sempre função do departamento e demonstra o quanto ele pode 
estar desenvolvido. 
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O programa de manutenção preditiva deve ser estabelecidas com extrema atenção, havendo 
necessidades de ter-se a mão informações corretas sobre o funcionamento dos 
equipamentos, as condições ambientais que os mesmos trabalham o processo de 
envelhecimento de cada componente, etc. são ainda importantes saber como a máquina ou 
equipamento que se pretende manter pode sofrer danos. 

Com os dados acima em mãos, é possível verificar quais os parâmetros ou variáveis que 
interessam à manutenção preditiva, entre as variáveis normalmente utilizadas citamos: 

a. Espessura do material;  
b. Temperatura de operação e de parede;  
c.    Vibração do equipamento;  
d. Contaminação do lubrificante ou isolante;  
e. Ventilação ou aeração;  
f.    Grau de particulado na entrada ou saída;  
g. Trinca por fadiga, etc..  

MEDIÇÕES DE VIBRAÇÃO – NÍVEL DE SOM 

   Uma vibração pode ser definida como uma oscilação periódica ao redor de um ponto em 
equilíbrio, em termos de manutenção preditiva, a ênfase é dada às vibrações mecânicas, as 
quais aparecem em estruturas metálicas e materiais construtivos, empregados em 
engenharia. 

   O barulho e as vibrações nada mais são que expressões de um mesmo fenômeno, o som 
nada mais é que uma vibração mecânica no ar e que está dentro da faixa de freqüência e 
acuidade auditiva. É perfeitamente possível a existência de vibrações que não são ouvidas 
ou percebidas, bastando que estejam fora de tais faixas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    9 
 

      Sidei Leal Rosa 
      Técnico de Manutenção Preditiva 
      INFRARED SERVICE 
     sidei@infraredservice.com.br 

www infraredservice com br

DDEETTEECCTTOORR  UULLTTRRAA--SSÔÔNNIICCOO  

 
2- Freqüências Audíveis e inaudíveis 
 
Freqüências audíveis, Velocidade e Comprimento de Onda.                                            . 
      As ondas acústicas ou som propriamente dita, são classificados de acordo com suas 
freqüências e medidos em ciclos por segundo, ou seja, o número de ondas que passam por 
segundo pelos nossos ouvidos. A unidade “ciclos por segundos” é normalmente conhecida 
por “Hertz”, abreviatura “Hz”. Assim sendo se tivermos um som com 280 Hz, significa que 
por segundo passam 280 ciclos ou ondas por nossos ouvidos. Note que freqüências acima 
de 20.000 Hz são inaudíveis denominadas freqüências ultra-sônicas e as abaixo de 20Hz 
infra-som. 
      No campo de Audibilidade das Vibrações Mecânicas, consideram-se 20 kHz o limite 
superior audível e denomina-se a partir desta, freqüência ultra-sônica.                                    .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ouvido consiste em 3 partes básicas - o ouvido externo, o ouvido médio, e o ouvido 
interno. Cada parte serve para uma função específica para interpretar o som. O ouvido 
externo serve para coletar o som e o levar por um canal ao ouvido médio. O ouvido médio 
serve para transformar a energia de uma onda sonora em vibrações internas da estrutura 
óssea da ouvido médio e finalmente transformar estas vibrações em uma onda de 
compressão ao ouvido interno. O ouvido interno serve para transformar a energia da onda 
de compressão dentro de um fluído em impulsos nervosos que podem ser transmitidos ao 
cérebro. As três partes do ouvido podem ser vistas acima. 
 

Campo de Audibilidade das Vibrações Mecânicas.  

OOUUVVIIDDOO  HHUUMMAANNOO 
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3- Como surge e se comporta as Freqüências Ultra-Sônicas. 
 

 ULTRASOM   
 

VIBRAÇÕES MECANICAS 
   A propagação de um sinal pode aparecer no campo "elétrico" sinais de RF (radio 
freqüência) ou "mecânico" vibração do meio. A esta ultima estrutura damos o nome 
de ULTRASOM em referência à propagação das ondas sonoras (áudio ou som). 
Pode parecer um tanto estranho dizer-se propagação mecânica de um sinal, mas 
este é o processo que realmente ocorre quando aplicamos a um material qualquer 
"deformação" cíclica.  
ELASTICIDADE 
   Todo material é constituído por átomos e moléculas que formam uma estrutura de 
ligação mais ou menos elásticas entre si. Assim, em repouso, as forças 
(eletrostáticas) que une as moléculas do material encontram-se equilibradas. Se por 
qualquer motivo, este repouso é forçado mecanicamente (deformação), a tendência 
dessas forças internas é a de recompor o equilíbrio, dai a designação de 
elasticidade.  
   Quando aplicamos uma deformação cíclica (vibração) ao material, ela se "propaga" 
viajando em ondas de deformações percorrendo toda sua extensão. Dizemos que 
esta propagação se da a uma VELOCIDADE bem especifica, que é definida pela 
elasticidade do material.  
O AR 
   O ar é considerado um meio elástico para propagação mecânica de uma vibração, 
a maior prova disto temos quando "ouvimos" um som! O som nada mais é do que 
uma vibração mecânica que se propaga elasticamente pelo ar, a uma velocidade 
média de 344 metros por segundo a temperatura de 20 graus. Algumas freqüências 
que podemos "ouvir" encontram na faixa de 20 a 20.000 Hertz (aproximadamente), 
acima disto nossos ouvidos já não mais percebem estas vibrações, MESMO QUE 
ELAS EXISTAM, e se propaguem pelo ar. As freqüências superiores a 20.000 Hertz 
são chamadas de ULTRASOM, e se propagam pelo ar semelhante a uma onda 
acústica, porém nos não as ouvimos mais! . 
DAMP 
   Não obstante a existência da propagação mecânica de uma vibração existe um 
efeito contrário que impede ou "limita" esta propagação: é o amortecimento ou 
damp. As moléculas (átomos) de um material estão presas umas as outras 
"elasticamente”. A vibração do ar é um processo de expansão e compressão 
(variação de pressão) que se propaga numa direção (percurso), com intensidade 
decrescente. Considerando os materiais como "ideais”, dizemos que a propagação 
existe unicamente pelo efeito "mola" ou deformação elástica. Porém, em materiais 
"naturais”, sabemos que esta deformação elástica, nunca retoma suas 
características inicias, ou seja, existe uma perda, ou "absorção”. Assim uma pressão 
inicial na fonte de transmissão é "abrandada" com o percurso. A atenuação é o 
decréscimo da intensidade (energia sonora) com a distância. As freqüências mais 
altas apresentam maior amortecimento do que as mais baixas! Assim, por exemplo, 
um sinal de 20.000 Hertz vai chegar mais "longe" do que um sinal de mesma  
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intensidade com freqüência de 40.000 hertz. De forma geral podemos afirmar que o 
"damp" é proporcional ao quadrado da freqüência do sinal. 
 
REFLEXÃO / IMPEDÂNCIA ACÚSTICA / ÉCO 
   Assim como temos o conceito de impedância na eletrônica a propriedade de um 
componente impedir mais ou menos a passagem de uma corrente elétrica, em 
acústica também definimos a impedância de um material como sendo a propriedade 
que ele possui em transmitir uma vibração acústica com maior ou menor facilidade. A 
impedância acústica de um material é definida como o produto da densidade pela 
velocidade acústica dele Z = p.V. Quando dois materiais com impedâncias acústicas 
diferentes são justapostos, a passagem de uma vibração mecânica (ondas sonoras) 
pode ser REFLETIDA, assim: ao encontrar uma descontinuidade de impedância 
acústica (impedance mismatch) ocorre uma reflexão parcial ou total das ondas 
vibratórias. Acabamos de definir o É C O = um sinal sonoro que se propaga pelo ar, 
ao atingir um alvo (parede, por exemplo), se reflete e retorna. Para alterar a 
impedância acústica de um material podemos, por exemplo, alterar a sua densidade, 
tornando-o com maior "absorção" ou maior "transmissão”. 
 
MEDINDO DISTÂNCIAS 
   Como descrito acima, essas vibrações mecânicas viajam a uma determinada 
velocidade conhecida (v). Portanto podemos considerar que para percorrer "x" 
metros, essa onda vai gastar "um determinado tempo" (t). Isto equivale a dizer que 
se "medirmos" o tempo gasto na "viajem" de um determinado sinal, e conhecendo a 
sua velocidade de propagação, poderemos calcular o "espaço" (S) que ela 
percorreu!  

S = v.t 
   Na área de instrumentação industrial e cientifica esta propriedade encontra 
inúmeras aplicações. 
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    PRIMEIRA GAMA   SEGUNDA GAMA 

 
4- Música e Ruído 
 
   Quando algum objeto vibra de forma completamente desordenada, dizemos que o som 
produzido por esta vibração é um RUÍDO, como por exemplo, o barulho de uma explosão, 
um trovão. O ruído é o resultado da soma de um número muito grande de freqüências, de 
forma que exprimi-lo matematicamente é necessário levar em conta um número muito 
grande de freqüências. A diferença entre os sons musicais e outros quaisquer é que nos 
instrumentos musicais utilizamos apenas algumas dentre as inúmeras freqüências possíveis, 
que foram estabelecidas por convenção, constituindo-se nas NOTAS MUSICAIS. Quando 
um instrumento por alguma razão começa a produzir freqüências diferentes daquelas em 
que estamos acostumados a ouvir, dizemos que o referido instrumento está DESAFINADO, 
precisando de um ajuste a fim de retornar a produzir sons na escala convencional. 
    As notas musicais por sua vez podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Este 
conjunto recebe o nome de GAMA e um conjunto de gama se constitui numa ESCALA 
MUSICAL. Cumprem observar que tanto as gamas quanto às escalas musicais podem ser 
construídas de diversas maneiras, não sendo única (isto pode ser exemplificado verificando-
se que a música oriental usa uma gama de cinco notas musicais ao passo que o mundo 
ocidental utiliza uma gama de sete). Entre as diversas gamas existentes, a mais popular de 
todas é chamada GAMA NATURAL ou GAMA DE ZARLIN,que utiliza as notas denominadas 
dó,ré,mi,fá,sol,lá si e novamente dó.Estes nomes foram atribuídos a Guido de Arezzo,que foi 
um músico italiano que viveu no século XI. 
   Naquele tempo, as notas musicais não possuíam nomes, fato que leva a uma natural 
dificuldade aos aprendizes em memorizar o som das notas. Devido a isto, Guido imaginou 
um processo mnemônico, onde descobriu que certo hino de louvor a São João Baptista 
continha justamente as sete notas fundamentais. Como este hino era muito popular na 
época, pois diziam ser muito eficaz contra dor de garganta, Guido fazia seus alunos 
decorarem este hino para melhorar a execução das notas.  
Extraindo as inicia de cada verso, Guido obteve a seqüência UT, RÉ, MI, FÁ, SOL, LÁ, SI, a 
qual estabelecia a gama. Foi somente seis séculos mais tarde (século XVII), que o papa 
João Baptista Doni substituiu a nota “UT” por “DÓ” (de DOni). Deste modo, ficamos com: 
 
 
 

 
 
 

DÓ RÉ MI FÁ SOL LÁ SI DÓ RÉ MI FÁ SOL LÁ SI DÓ RÉ 
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5- O que é Decibel (dB) 
 

O que você precisa saber sobre 
O Decibel. 
Você em qualquer momento já se deparou com dB’s, dBA, dBV, dBuV, dBm? 
O decibel não é uma unidade de medida como Volt, Ampére ou qualquer outra 
unidade, mas é uma razão entre uma unidade de referência e o valor medido. 
O decibel originalmente é quantificado pela força do sinal em termos de sonoridade 
relativa quando registrada pelo ouvido. Por exemplo, se uma pessoa estima que um 
sinal seja duas vezes mais alto quando a potência de transmissão é aumentada de 
10 Watts para 100 Watts, ela também estimará que um sinal de 1000 Watts seja 
duas vezes mais alto que um sinal de 100 Watts. O ouvido humano tem uma 
resposta logarítmica. 
Este fato é a base para o uso de uma unidade de força relativa chamada de decibel 
(descrita como dB). Um decibel é um décimo de Bel, a unidade de som nomeada em 
homenagem a Alexander Graham Bell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma mudança de um dB na potência somente é detectável quando há uma 
mudança na sonoridade abaixo das condições ideais. Os números de decibéis 
correspondentes para uma dada proporção de força são obtidos por: 
                                                 dB = 10. log10(P2/P1) 
Note que o decibel é baseado em razões de potência. Proporções de tensão ou 
corrente são dados por: 
                                                  dB = 20. log10(U2/U1) 
É muito conveniente memorizar os valores de decibel para algumas das potências 
comuns e voltagens proporcionais. Para mudanças de potência, uma proporção 
numérica de 2 é 3 dB, 4 é 6 dB, 10 é 10 dB, 100 é 20 dB, 1000 é 30 dB e assim por 
diante.Quando mudanças de voltagem são consideradas, dobrando a voltagem 
causa um aumento de 6 dB, uma proporção numérica de 10 é 20 dB, 100 é 40 dB e 
assim por diante. Um pode interpolar entre proporções sabidas para atingir um 
ganho ou perda entre 1 decibel. 
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Exemplo: um sinal medido é aproximadamente 52 dB’s (em modo voltagem), este 
sinal médio é: 40 dB (=100x) + 6 dB (=2x) + 6 dB (=2x) igual a 400 vezes maior que 
o sinal de referência. Invertendo a proporção numérica simplesmente inverta o sinal 
algébrico do valor em decibel. Por exemplo, um ganho de voltagem de 10 
corresponde a 20 dB, enquanto um ganho de 1/10 (que é uma perda de 10) 
corresponde a –20 dB. 
O decibel é uma unidade relativa: Quando utilizamos dB’s para especificar 
voltagem absoluta, corrente ou nível de força, um nível de referência deve quantificar 
o valor do decibel. Por exemplo, em uma discussão de intensidade de som um nível 
de referência de 1 dB corresponde a uma força do campo acústico de 10-16 W/cm² 
(um humano normal começa em 600 Hz). Um rugido de leão a 20 pés tem uma 
intensidade de som de 90 dB, e o início da dor ocorre em 130 dB. Assim o ouvido / 
cérebro humano tem um curso dinâmico de 130 dB, ou uma proporção de 10 trilhões 
para um. 
Em uma estação de rádio, a potência é muitas vezes traduzida em dBW (decibéis 
referenciados para 1 Watt) ou em dBm (decibéis referenciados para 1 miliwatt). 
Em antenas, técnicos especificam dB’s com respeito a alguns elementos de 
referência como em radiadores isotrópicos ou um bi-polo. As unidades de medição 
são o dBi (ganho acima do isotrópico) e dBd (ganho acima de meia onda do bi-polo). 
Em análise de espectro (imagem), ruídos, falsos sinais e distorção de resultados 
podem ser referenciados para o canal (se há um), dBc. Um sintetizador fixo de média 
freqüência tem especificação de uma fase de ruído de –40 dBc, 100 Hz removidos 
do canal. 
As pessoas especificam a acústica do som em dBA. 
Voltagens são dadas muitas vezes em valores de decibéis com respeito a 1 Volt 
(dBV) ou a 1 µV (dBµV). 
Alguns transdutores especificam um dB como a proporção de voltagem gerada em 
um sensor de pino acima de 1 µV (micro Volt). O termo técnico exato para o é dBµV 
(decibel / micro Volt ou 0 dB = 1µV). 
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6- Princípios Básicos do Método 
 
 
Introdução: 
 
      Sons/ruídos extremamente graves ou agudos podem passar despercebidos pelo 
aparelho auditivo humano, não por deficiência deste, mas por caracterizarem vibrações com 
freqüências muito baixas, até 20HZ (infra-som) ou com freqüências muito altas acima de 20 
kHz (ultra-som), ambas inaudíveis. 
      Como sabemos, os sons (música) produzidos em um ambiente quaisquer, refletem-se ou 
reverberam nas paredes, podendo ainda ser transmitidos a outros ambientes. 
     Fenômenos como este apesar de simples e serem freqüentes em nossas vidas cotidianas 
constitui os fundamentos do ensaio com detector ultra-sônico. 
      Assim como uma onda sonora reflete ao incidir num anteparo qualquer, a vibração ou 
onda ultra-sônica ao percorrer um meio elástico (ex: AR), parte dela refletirá da mesma 
forma atenuando rapidamente sendo outra parte será absorvida e transmitida por diante com 
menor intensidade. 
     Através de aparelhos especiais (Detector Ultra-Sônico), identificamos as transmissões e 
reflexões provenientes da fonte geradora Ultra-Sônica. 
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7- O que é Detector ultra-sônico.  
 
O que na verdade é um detector ultra-sônico? 
 
   O objetivo primário de um dispositivo de audição ultra-sônica é converter sons de alta 
freqüência inaudíveis (ultra-sons) em sons audíveis correspondentes que mantém a mesma 
qualidade representativa que o som original. Como a intensidade e o tom do ultra-som não 
mudam, a resposta audível em proporção é direta. 
   Você pode testemunhar este som proporcional pela fricção de sua mão no outro lado de 
uma superfície de um objeto que seu instrumento estiver inspecionando. Neste exemplo você 
pode ouvir a variação de sons audíveis produzidos pela sua mão e também ultra-sons 
convertidos pelo seu instrumento para sons audíveis representativos. Você notará que a 
qualidade e a natureza dos sons que você ouvir e os ultra-sons reproduzidos pelo detector 
ultra-sônico são muito similares. Em outras palavras, todos os moldes ultra-sônicos são 
exatamente convertidos para sons audíveis representativos. 
 
Por que 40 kHz? 
   Muitos sons ocorrem além de uma ampla faixa de freqüências, ambas abaixo e acima da 
faixa da audição humana, que é geralmente correspondida para ser de 20 a 20.000 
Hz,conforme mencionado anteriormente.De qualquer modo, quase todos os sons de atrito, 
descargas elétricas, e vazamento de fluidos pressurizado (líquidos ou gases) tem pico de 
produção próximo à faixa de 40 KHZ. As freqüências na faixa do ultra-som são muito 
direcionais e também atenuadas muito rapidamente. 
 
 
 
   Exemplo de ULTRASOM em cabo de alta tensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Freqüências 
40 KHz 

  DEFEITO   Sinal Analógico 

 Transdutor do 
ULTRASOM 

  Detector Ultra-Sônico 

Cabo Alta Tensão 
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8-Tipos de ULTRASOM            
 
Ultrasom para detecção de descontinuidade 
Ultrasom para limpezas de dutos 
Ultrasom na medicina (Ultra-sonografia 2D e 3D) 
Ultrasom em redes elétricas e equipamentos mecânicos (Audição) 
Ultrasom por imageamento em equipamentos mecânicos e redes elétricas (câmera) 
 
9-Aplicações em Locais e equipamentos 
 
Elétrica / Indústria.  
 
Por que o Ultra-som é uma boa técnica de medição em ambientes industriais? 
 
   Quando utiliza o equipamento ultrasom como ferramenta de manutenção preditiva em 
planta industrial, descobre que os ruídos de fundo (lixadeira, máquina de solda, etc.), são 
normalmente muito abaixo em relação aos sinais de ultra-som que é detectado, tais como 
efeito descargas elétricas, pontos de vazamentos e rolamentos mal lubrificados, ficam muito 
evidentes.  
   Em operação, o ultrasom tem um excelente sinal para ruídos proporcionais. Neste meio 
o equipamento pode rejeitar um alto nível de ruídos de fundo focando na faixa de 
freqüência desejada de sons. 
   Um típico ambiente industrial pode conter níveis de ruído de fundo em excesso, de 100 
dB de ruído numa faixa audível que estamos ouvindo, somente 15 dB, de ruído estão em 
torno de 40 kHz. Por causa do alto nível de ruídos de fundo em ambientes industriais é 
profundamente necessário que os fones de ouvido sejam utilizados para minimizar os 
efeitos dos ruídos de fundo na audição. Os fones de ouvido são capazes de bloquear um 
alto valor em dB de ruídos de fundo quando corretamente utilizados. Ondas de sons de 
baixa freqüência (audíveis) tendem a percorrer grandes distâncias, refletindo em paredes, 
equipamentos, etc., antes de atenuar completamente. Essas reflexões se adicionam aos 
ruídos de fundo numa faixa audível. Pelo contrário, o ultra-som normalmente é atenuado 
completamente antes deste sempre ter uma chance para refletir. Esta rápida atenuação 
tende a manter níveis de fundo de ultra-som baixo mesmo nos piores ambientes. Por causa 
do baixo nível de fundo de ruídos ultra-sônicos em ambientes industriais é possível 
aumentar a amplitude de pequenos sinais produzidos por vazamentos e rolamentos na 
faixa ultra-sônica para apresentar informações úteis. A natureza altamente direcional do 
ultra-som também nos permite identificar problemas em áreas específicas, precisas e 
rapidamente. 
 
A figura abaixo ilustra o que pode ser um ambiente industrial: 
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Quando você aplica os métodos de detecção ultra-sônica, você está geralmente 
olhando para fricções (atritos) ou vazamentos. Essas são as duas categorias 
básicas de aplicação para detecção ultra-sônica. De qualquer modo, dentro do 
escopo de detecção ultra-sônica há centenas de aplicações que você começará a 
descobrir todos os dias. 
 
 Locais/equipamentos 
   
9.1 Pátio de Alta Tensão 
 
No pátio de alta tensão todos os equipamentos como as buchas dos disjuntores, 
buchas dos transformadores de potência, transformadores de corrente, chaves 
desligadoras seca, isoladores, terminações dos cabos de potência e compartimentos 
de controle dos transformadores (OLTC).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Subestações de média tensão 
Transformadores de potência, disjuntores de potência, chave desligadora seca, 
isoladores e compartimento de controle dos disjuntores (cubículo). 
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9.3 Subestações de baixa tensão 
Casa de comando de motores (CCM). 
 
Gavetas: Contactores (núcleo móvel e contatos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 Quadro de Distribuição de força 
Contactores (núcleo móvel e contatos). 
 
 
Elétrica / Edifício 
 
9.5 Subestações de média tensão 
Painéis de controle dos Geradores, Transformadores de potência, disjuntores de 
potência, chave desligadora seca, isoladores e compartimento de controle dos 
disjuntores (cubículo). 
 
9.6 Subestações de baixa tensão 
Casa de comando de motores (CCM). 
 
Gavetas: Contactores (núcleo móvel e contatos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.7 Quadro de Distribuição de força 
Contactores (núcleo móvel e contatos). 
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9.8- Equipamentos e Redes Pressurizadas / Indústria e Edifício 
 
Descrição técnica 
 
   Vazamentos (conhecido também como Perda de fluído) de ar comprimido e ou gás 
nocivo criam ruídos que tem ambos componentes, um audível e um ultra-sônico. O 
componente audível não é útil para detecção de vazamento devido a sua 
propriedade não-direcional e os ruídos ambientes da planta industrial que podem 
exceder a 130 decibéis. No entanto, o componente ultra-sônico de vazamento é 
muito útil para detecção de vazamento por causa da propriedade direcional e a 
habilidade do detector ultra-sônico para filtrar os ruídos ambientes da planta 
industrial. 
   Vazamentos de ar comprimido representam a maioria das incidências de perda em 
uma planta industrial. Eles são invisíveis a inodoros e criam um som de “assovio” 
familiar que não pode ser ouvido além do ruído ambiente da planta. Deste modo à 
tecnologia adequada para localizar vazamento associado à filosofia da manutenção 
preventiva tem sido utilização da tecnologia Ultrasom simplifica a detecção de 
vazamento até em ambientes industriais ruidosos, e podem tornar a sala de 
compressores com falha em centro de lucro durante a sua operação. 
 
Definição de fluído 
 
   Um fluído é uma substancia que se deformam continuamente quando submetida a 
uma tensão de cisalhamento, não importando o qual pequena possa ser esta tensão. 
Uma força de cisalhamento é a componente tangencial da força que age sobre a 
área. Tensão de cisalhamento num ponto é o valor limite da relação entre a força de 
cisalhamento e a área quando a área tende a um ponto. 
 
Redes Hidráulicas 
 
Controle de fluxo em válvulas e purgadores, entrada e saída de fluído de bombas, 
lubrificação dos mancais de motores, comportamento do lubrificante/refigerante 
dentro da caixa redutora e passagens de lubrificantes por mangotes e ou 
mangueiras, é de fácil identificação quando utilizada a técnica de ultrasom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PPeerrddaa  ddee  FFlluuííddooss  
    DDEETTEECCTTOORR  UUllttrraa--SSôônniiccoo  

RReeddee  ddee  AARR  ccoommpprriimmiiddoo  

Fone de ouvido 
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Locais onde foi aplicado o ULTRASOM e encontradas anormalidades 
 
Sistema de Gás Alto Forno 
 
Gasômetro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Rede de gás do Gasômetro 

     Dentro do Gasômetro     Selo do Gasômetro analisado 
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Sistema Alto Forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Juntas de Expansão 

  Flanges 
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10- Quais as causas e efeitos do ULTRASOM na Elétrica 
 
10.1 Na Elétrica 
 
10.1.1 Alta / Média Tensão 

Manutenção preventiva mal planejada e realizada de forma inadequada causa 
diversos fatores e reações indesejáveis para os equipamentos e baixa estima a 
todas as pessoas envolvidas no mesmo processo.  

Contaminações na parte externa e interna dos equipamentos em alta e média tensão 
quando não limpos ou limpos de forma incorreta podem criar ambientes favoráveis 
para aparecer pequenas descargas elétricas (movimentos de átomos e moléculas) 
originando gases que somado ao aumento de tensão pode adquirir diversos efeitos 
nocivos como: 

 Envelhecimento precoce do equipamento com a quebra da parte ionizada e parada 
do equipamento com falha total. 

Esses eventos são evitados com a manutenção preditiva e preventiva em conjunto 
realizada corretamente. 

Alguns desses efeitos nocivos seguem descritos. 

O EFEITO  CORONA E AS DESCARGAS  ELÉTRICAS  NOS  GASES 
 
Em geral o comportamento dos diferentes gases é o mesmo. Os gases são 
constituídos de átomos e moléculas e, sob o ponto de vista elétrico e em condições 
normais, são isolantes, ou seja, não conduzem eletricidade.                                        .                      
Para que exista uma passagem de corrente elétrica através de um gás, é necessário 
ionizá-lo. Basicamente podemos citar os seguintes mecanismos que tornam um gás 
condutor: 

IONIZAÇÃO POR CHOQUE ELETRÔNICO 

Ocorre principalmente nos campos elétricos elevados (Altas tensões), nos quais íons 
ou elétrons possuem energia cinética suficiente para produzir a ionização. Estas 
partículas são aceleradas pelo intenso campo elétrico que colidem contra os átomos. 
São formados assim os Arcos Voltaicos.  

IONIZAÇÃO TÉRMICA 

Produz-se pelo aumento de energia cinética quando a sustância (substância) é 
aquecida.  
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FOTOIONIZAÇÃO 

Originam-se quando os átomos ou moléculas absorvem quantias de energia 
eletromagnética suficiente para ionizá-los. A intensidade da ionização é medida pelo 
número de pares de partículas carregadas com sinal contrário que aparecem na 
unidade de volume do gás em uma unidade de tempo.  

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE IONIZAÇÃO 

Inicialmente sob tensões baixas, os gases não são condutores, porém, sempre 
existem íons presentes. Aumentando a tensão entre dois eletrodos, o campo elétrico 
resultante entre os mesmos também aumenta de intensidade produzindo a 
movimentação dos íons entre os eletrodos.                                            .  
A velocidade deste deslocamento depende principalmente da pressão do gás e da 
intensidade do campo elétrico. Desta forma é cada vez maior a quantidade de íons 
que na unidade de tempo conseguem chegar até os eletrodos, ou seja, a corrente 
elétrica que circula pelo gás vai aumentando sua intensidade. A partir de 
determinado momento, todos os íons produzidos pelo agente ionizador (o campo 
elétrico), chegam até os eletrodos e então, embora a tensão possa ser aumentada, a 
corrente elétrica que circula pelo gás não aumentará seu valor, isto é, temos 
saturado o gás. Dito valor é chamado de intensidade de saturação. Quanto menor 
seja a densidade do gás, menores serão as intensidades de campo elétrico 
necessário para atingir tal saturação. Para aumentar a intensidade da corrente 
elétrica além do valor de saturação se faz agora necessário elevar 
consideravelmente a tensão entre os eletrodos. Feito isto, a intensidade da corrente 
elétrica novamente vai aumentar. Nestas condições aparece à ionização por choque 
eletrônico e, neste momento, a recombinação dos átomos e moléculas ionizados que 
voltam ao seu nível energético base, produz a emissão de radiações 
eletromagnéticas (luz), tornando o gás luminoso.  A partir desta situação, um 
aumento do valor da tensão entre eletrodos produz o chamado efeito de avalanche, 
ou seja, um elétron qualquer produz um íon e um novo elétron, o qual novamente 
reinicia o processo.                                             .  
   

TIPOS DE DESCARGAS 

Em condições normais de pressão (um atmosfera), podemos distinguir os seguintes 
tipos de descargas elétricas: 

1. DESCARGA  SILENCIOSA  OU  EFLÚVIOS  
2. DESCARGA  RADIANTE  OU  PENACHO  
3. DESCARGA  POR  FAÍSCAS  
4. DESCARGA  POR ARCO. 
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1. DESCARGA SILENCIOSA  OU  EFLUVIOS 

      Tal como seu nome indica, ela não produz nenhum tipo de barulho ou 
luminescência. A região ionizada fica carregada eletricamente e o eletrodo repele os 
íons do mesmo sinal elétrico, produzindo assim o chamado Vento Elétrico.  Ocorre 
nas regiões onde o campo elétrico toma valores elevados. A corrente de descarga 
existe, porém sua intensidade é muito pequena.  No entanto, se a superfície do 
eletrodo apresenta pequenos raios de curvatura, o campo elétrico deixa de ser 
uniforme e a densidade superficial de carga aumenta consideravelmente assim como 
a intensidade do campo elétrico.  Nestes lugares a ionização se intensifica, tornando 
o vento elétrico mais intenso.                                                       .  
    Se a ionização for ainda maior, o gás começa a se iluminar, e nos pontos onde o 
raio de curvatura é muito pequeno aparece uma luminosidade.  Este é o Efeito 
Corona. A zona do gás adjacente à superfície iluminada é chamada de Camada do 
Efeito Corona, o restante da região de descarga denomina-se Região da Corrente 
Negra.  No caso da corona se manifestar no eletrodo catódico, à corna se chama 
Corona Catódica ou Corona Negativa; nela os íons positivos são arrancados do 
cátodo os elétrons que originam a ionização volumétrica do gás. No caso da corona 
que se produzir no eletrodo anódico, denomina-se Corona Anódica ou Corona 
Positiva, os elétrons surgem junto ao ânodo pela foto ionização do gás devido à 
radiação emitida pela camada do efeito corona.                                  .  
  

 2. DESCARGA  RADIANTE  OU  DE  PENACHO 

      Se aumentarmos a tensão dos eletrodos, a corona toma a forma de um penacho 
luminescente, em forma de feixes radiais intermitentes.                            .  
   

3. DESCARGA  POR FAÍSCAS 

       Aumentando ainda mais a tensão entre os eletrodos, se produz uma ionização 
súbita considerável no gás, devido à criação de canais de condução da descarga. 
Nestes canais de ionização, a corrente elétrica encontra uma resistência muito 
menor à passagem da mesma que nos casos anteriores. Desta forma a intensidade 
da corrente de descarga nestes canais é bem elevada.   A repentina condução de 
corrente nestes canais produz o afastamento súbito do gás gerando assim uma onda 
de choque, a qual é percebida pelo observador pelo ruído característico que as 
faíscas produzem.  O processo também gera uma luminosidade apreciável no canal 
de descarga, o qual é perfurado através do gás pelo fluxo de partículas carregadas, 
porém, a trilha percorrida é altamente instável devido aos múltiplos choques das 
partículas que constantemente mudam de posição, produzindo assim um canal 
sinuoso de forma arborescente.  A passagem da faísca produz a um potencial 
elétrico denominado Potencial Disruptivo.  No ar, quando a intensidade do campo 
elétrico atinge valores de 30 kilovolt por centímetro, sob pressão normal e com 
eletrodos de 20 mm de diâmetro, a faísca de descarga é produzida.  
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  A pressão do gás e a forma dos eletrodos influem notavelmente nos valores do 
potencial disruptivo, este é o denominado Efeito das Pontas, resultando na 
diminuição dos valores do potencial disruptivo. Para certa distância entre eletrodos, 
com o gás a 1 atm, a tensão sob a qual se produzem os efeitos corona e de faísca, 
são diferentes, sendo o primeiro maior que o segundo. Porém, à tensão de ruptura, o 
potencial disruptivo é muito mais sensível à diminuição da distância entre os 
eletrodos que a tensão para o efeito corona. Desta forma é possível encontrar uma 
distância crítica tal que para um afastamento entre os eletrodos menores que a 
distância crítica, já não mais é possível à existência do efeito corona e somente se 
produz à descarga por faíscas.                                     .  
 

4. DESCARGA  POR  ARCO 

    No arco voltaico, a intensidade da corrente elétrica é muita elevada, porém, a 
tensão entre os eletrodos é pequena. A temperatura do gás é muito alta e os 
eletrodos se aquecem consideravelmente. No arco, as partículas são aceleradas a 
grandes velocidades de maneira que atingem os eletrodos com violência, produzindo 
deformações físicas nos mesmos e gerando novos elétrons por emissão termiônica. 
O gás pode atingir no canal de descarga temperaturas da ordem dos 5000 graus 
centígrados.  

Os fenômenos abaixo, não são identificados com detector Ultra-sônico de freqüência 
audível, mas pode ser identificado pela câmara Ultrasom  
 

 O EFEITO  CORONA E AS DESCARGAS  ELÉTRICAS  NOS  GASES 
 IONIZAÇÃO POR CHOQUE ELETRÔNICO 
 IONIZAÇÃO TÉRMICA 
 FOTOIONIZAÇÃO 
 DESCARGA  SILENCIOSA  OU  EFLÚVIOS 

 
Estes efeitos têm como conseqüência à evolução do quadro mudando de um ponto 
estável para o crítico conforme descrito acima e nos tópicos abaixo. 
 
Os fenômenos abaixo são identificados com detector Ultra-sônico de freqüência 
audível e pode ser também identificado pela câmara Ultrasom 
 

 DESCARGA  RADIANTE  OU  PENACHO 
 DESCARGA  POR  FAÍSCAS 

 DESCARGA  POR ARCO  . 
 
Estes efeitos têm como conseqüência à evolução do quadro anterior (efeito corona, 
ionização por choque eletrônico, ionização térmica, fotoionização e descargas 
silenciosas) seguindo para a falha total do equipamento. 
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11. Como identificar e Corrigir o ULTRASOM na Elétrica. 
   
11.1 Alta / Média Tensão 
 
   Para inspecionar equipamentos elétricos em pátio de alta e Média tensão é 
necessário visualizar os pontos a serem inspecionados sem obstáculos com 
distâncias seguras. 
Posicionar bem durante a inspeção para encontra ou não o ponto com ruído ultra-
sônico é fundamental para a análise e eficácia da inspeção e correção do ponto. 
A inspeção visual é muito importante para a manutenção preditiva, em pátio de alta e 
Média tensão, fica um pouco prejudicado devido a distâncias das redes energisadas, 
porem, deve inspecionar com cautela as partes mecânicas das chaves desligadoras 
seca, disjuntores, conectores e cabos de potência, sendo possível encontrar porcas 
e arruelas frouxas gerando ruídos ultra-sônicos (ruídos próprio) que é diferente de 
arcos elétricos etc. 
   No pátio de Alta e Média tensão com detector ultra-sônico preparado para realizar 
leituras a média distância deve direcionar o sensor do ultrasom para os pontos a 
serem inspecionados (ex: corpo e terminações de cabos de potência, isoladores dos 
barramentos,conectores , conexões etc), através do fone de ouvido quando 
identificado à anormalidade o técnico deverá escutar um chiado seguido de 
explosão, nesta situação o técnico posiciona-se em ângulos de 30 graus do ponto  
exato identificado (sedo o mais preciso), e deve-se deslocar de um ponto ao outro e 
registrar o índice mais alto encontrado, os isoladores de louça normalmente 
desprende o esmalte quando tem a presença do ruído ultra-sônico, principalmente 
quando são descargas elétricas. 
O ambiente favorável para encontrar o ruído ultra-sônico em cabines primaria, é 
quando o equipamento (isoladores, barramentos, TP, TC e terminações dos cabos 
de potência) encontra-se com alto índice de contaminação de poeira ácida ou ferrosa 
e outros produtos tóxicos etc., somado a uma umidade relativa do ar alta, acima de 
75%. 
As poeiras nos Isoladores criam caminhos ou trilhas que conduzem a corrente 
elétrica que segue em direção ao potencial terra.  
Em barramentos de tensão de 13,8 kV quando contaminados, os isoladores, 
separadores, tulipas cabos de potência, tendem a ter diferença de potencial entre 
eles. Detectado a anormalidade com índice acima de 30dB, em ambientes 
escurecidos podem ser observados a olho nu seus efeitos como as descargas por 
faísca nos locais de anormalidades. 
Em cabos de potência, apresentam sempre nos pontos onde sofrem mais desgastes 
no corpo ou como nas terminações, emendas e cone de alívio sendo os locais mais 
comuns de encontrar, os cabos em regime de trabalho contínuo com terminações e 
ou emendas de fitas isolantes tendem a perder a umidade ficando seca com o 
passar do tempo, perdendo suas funções e desenvolvendo ambiente favorável para 
encontrar o ruído ultra-sônico e falha total do equipamento. 
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Inspeção com detector ultra-sônico em cabos de potência 
 

Para inspecionar cabos elétricos de potências em pátio e ou cabines primárias de 
alta, Média e Baixa tensão localizado em bandejas ou não é necessário visualizar 
todos os pontos a serem inspecionados sem obstáculos com distâncias seguras. 
Posicionar bem para realizar a inspeção em toda circunferência do cabo, ou no 
máximo possível durante a inspeção com o objetivo de encontra ou não o ponto com 
ruído ultra-sônico, faz necessário para a análise e eficácia da inspeção. 
A inspeção visual é fundamental para o diagnóstico preciso da inspeção, 
encontrando ou não ultrasom, quando encontrado,no local o cabo apresenta uma 
coloração diferente tendendo a branca com a parte física em desgaste o que facilita 
e direciona a correção da anormalidade em tempo hábil. 
Por que a inspeção visual é muito importante? 
Durante a inspeção o técnico tem a oportunidade de observar as características 
físicas do cabo, comparando os aspectos construtivos ao longo do percurso do cabo, 
avaliando desgastes provenientes ao atrito de substância química depositada em 
uma parte do cabo e ou uma diminuição do isolante adquirida por atrito durante a 
passagem do cabo quando instalado em bandejas. 
Para que a inspeção visual e ultrasom no cabo tenha o resultado eficaz, devemos 
entender com é a estrutura do cabo inspecionado. 
Tipos isolantes dos cabos de potência mais normalmente usados 
Isolante XLPE 10KV a 35KV (XLPE→ Polietileno Reticulado) 
 

 
 
 
 

Isolante EPR 0,6KV a 1KV (EPR→ Borracha Sintética de Etileno Propileno) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Polietileno  
 Reticulado 

Fio de cobre nu ou alumínio, têmpera mole, encordoamento classe 2.  
Isolação 
Capa externa composta termoplástica à base de PVC (Cloreto de Polivinila na 
cor preta) anti-chama, permitindo uma temperatura máxima de operação no 
condutor de 90ºC em serviço contínuo, 130ºC em sobrecarga a 250ºC em curto 
circuito com duração neste regime não deve ultrapassar 5s.   
.                                                                                         .
A cobertura de Cloreto de Polivinila (PVC), além de excelente resistência à 
abrasão e baixo coeficiente de atrito, possui características de não propagação 
e auto-extinção da chama, constatada pelo ensaio de resistência à chama, pela 
NBR 6244. 

 PVC 

Fio de cobre nu ou alumínio, têmpera mole, encordoamento classe 2.  
Isolação                   
Composto termoplástico à base de PVC (Cloreto de Polivinila na cor preta) anti-
chama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70ºC 
em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga a 160ºC em curto circuito. 
A cobertura de Cloreto de Polivinila (PVC), além de excelente resistência à 
abrasão e baixo coeficiente de atrito, possui características de não propagação e 
auto-extinção da chama, constatada pelo ensaio de resistência à chama, pela 
NBR 6244. 

Etileno 
Propileno 

PVC 
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O que podemos fazer para diminuir os efeitos dos ruídos ultra-sônicos nos 
equipamentos 
 
 Alta / Média Tensão 
 
Quando encontrado ruído ultra-sônico em equipamento no pátio de alta e média 
tensão deve-se ter o cuidado de como recomendar a intervenção apropriada para o 
equipamento, necessidade de correção da anormalidade conforme a experiência 
técnica da manutenção da empresa, visando os seguintes itens: 

 
 Quem ira realizar a correção da anormalidade (empresa terceira ou não). 
 Experiência profissional do executante, principalmente em segurança. 
 Capacidade da empresa em desligar o circuito por completo. 
 Regime de trabalho do equipamento com anormalidade. 

 
De posse dos dados acima o técnico terá condições melhores para recomendar as 
correções mais apropriadas respeitando a segurança. 
Isoladores, buchas dos transformadores, disjuntores, TCs e TP´s que trabalham em 
ambientes aberto, tende a ter ruído ultra-sônico quando contaminados por poeira 
condutiva e chuva ácida, a recomendação neste caso é fazer limpeza do corpo do 
equipamento com pano seco retirar toda impureza para manter e conservar as 
características isolantes, quando danificado (trinca ou quebrado) fazer correção  ou 
substituição o mais breve possível. 
Uma vez encontrado o ruído ultra-sônico, a recomendação para o tempo de correção 
e a imediata, não podendo estender para tempo maior. 
 
Porque não devemos determinar um maior tempo para correção? 
 
Existem variáveis que devem ser consideradas antes de determinar a data final para 
correção, mesmo que o técnico tenha em mão todas as variáveis necessárias 
(classe de isolação do equipamento, pico de tensão atual e dos próximos dias ou 
horas e quanto tempo existe o ruído ultra-sônico), com o resultado do cálculo das  
variáveis na mão,  este tempo ainda não poderá ser definido pois terá que saber 
quanto tempo e qual a capacidade do isolante presente possa suportar o regime de 
trabalho nas condições ambiente, umidade relativa do AR e temperatura. (Obs: por 
segurança da empresa e equipamento fazer correção o mais breve possível é o 
ideal).   
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Fotos de equipamentos de média tensão com ULTRASOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Isoladores da chave seccionadora de 25kV 
38dBµV 

 Cabos linha aérea de 25kV 
36dBµV 

Cabos alimentação do banco de capacitor 
de 13,8kV 

41dBµV 

 Cabos alimentação do BCO de 13,8kV  
38dBµV 

Valor encontrado dois mês e meio antes do 
acontecido 

 

Ultrasom nos cabos de 13,8kV para o TC 
41dBµV 

Estes cabos estão dentro do cubículo 
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Como identificar e Corrigir o ULTRASOM na Elétrica. 
 
11.2 Baixa Tensão 

   
   Em tensões de 110/220/440vac normalmente não se encontram o efeito corona, 
porém a técnica de detecção ultra-sônica é aplicável principalmente em circuito com 
contactores. 
   Os contactores com ultrasom normalmente geram ruídos ultra-sônicos e ruídos na 
faixa audível. 
   Quando na fase inicial os contactores geram somente ruídos ultra-sônicos com 
pequenas mudanças no seu funcionamento que não são facilmente percebidas, 
Inicialmente pequenas instabilidades aparecem que aumentam proporcionalmente 
com o tempo e o desgaste precoce do conjunto contatos, estator e armadura. 
Quando começamos escutar o ruído, significa que o contactor encontra-se no 
estágio avançado de desgaste no qual necessita urgente de reparos. 
Para inspecionar equipamentos elétricos CCM´s e painéis elétricos é necessário 
visualizar os pontos a serem inspecionados sem obstáculos, os obstáculos podem 
refletir as freqüências e dificultar a inspeção ULTRASOM. 
Nos painéis elétricos deve-se lembrar que chaparias soltas podem gerar 
ULTRASOM com isso cuidados e atenções devem ter em inspeções nos painéis 
elétricos com grandes diversidades de componentes elétricos e eletrônicos, pois a 
eletrônica traz vários componentes eletrônicos que durante o processo de trabalho 
geram ruídos ultra-sônicos (ex: demux, tiristores,contadores etc.) que podem desviar 
a atenção do técnico durante a inspeção, os pequenos transformadores são o que 
mais chamam atenção do técnico, pois o ruído que produz é bem parecido com o do 
contactor eletromagnético com ultrasom.O técnico deverá fazer uma inspeção visual 
nos componentes no qual irá inspecionar com o ultrasom, verificando e procurando 
alguma anormalidade física apresentada nos componentes pertencentes aos 
circuitos, o contactor eletromagnético com ruído ultra-sônico normalmente apresenta 
uma descoloração na sua estrutura física frontal de fácil identificação (ver fotos de 
contactor), nestes casos a inspeção visual tem muito mais validade, lembrando que 
todo painel tem que ser inspecionado com detector Ultra-sônico. Identificar o 
contactor com ruído ultra-sônico e muito fácil, o contactor com ultrasom tem ruído 
ultra-sônico, o contactor sem ultrasom não apresenta ruído, então quando estiver 
enfrente ao painel direcione o sensor do ultrasom para os equipamentos que queira 
inspecionar, então escutará no fone de ouvido um ruído que aumenta conforme o 
alinhamento do sensor com o ponto de ultrasom, quando alinhados o ruído atinge o 
pico máximo de intensidade indicando o ponto com ultrasom, em se tratando de 
ultrasom nos contactores eletromagnético não pode afirmar que o ponto com 
ultrasom e localizado em um local especifico do contactor (ex: contato de saída da 
fase B) e sim no contactor. 
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Em casa de comando de motores (CCM) o procedimento e bem parecido com os dos 
painéis elétricos, com a diferença que nas gavetas dos CCM normalmente é 
encontrado contactores. 
Devido à importância do contactor no controle de potência e muito utilizado na 
elétrica daremos atenção especial. 
O contactor é um dispositivo amplamente utilizado na indústria. É um dos principais 
componentes de sistema de comando de máquinas e outros dispositivos elétricos, 
incluindo motores das mais diversas potências. Seu mérito está em estabelecer ou 
interromper correntes que variam de dezenas a milhares de Ampéres conforme seu 
tamanho e potência. Muito embora contactores de estado sólido tenha sido 
modificado, a robustez e confiabilidade do contactor eletromagnético ainda são 
difíceis de ser superada. 
Em seu aspecto construtivo, o contactor não sofreu grandes alterações há mais de 
50 anos. Mas, embora a mecânica esteja basicamente consolidado, este dispositivo 
tem sido bastante pesquisado e aperfeiçoado.  
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Contator com ULTRASOM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normalmente o contactor quando apresenta o ruído ultra-sônico, significa que a força 
de atração da armadura não mantém o valor constante (para uma determinada 
posição da armadura).Como as forças das molas do contactor se opõem à ação do 
eletroímã, no instante em que a força é nula as molas tendem a separar do 
estator.As molas, de fato, não conseguem separar as duas peças, devido á 
velocidade com a qual a força de tração é restabelecida, mas, outrossim, provoca 
repiques e um zumbido característico (Ruído na faixa audível e na faixa ultra-sônica). 
A vibração resultante danifica as superfícies dos contatos principais (contribuindo 
para aparecer erosões) e entre a armadura e o estator, eventualmente fazendo o 
entreferro desaparecer, o que por sua vez dificulta a separação das duas peças 
quando a bobina é desenergizada, por fim reduzindo a vida útil do contactor. Cabe 
ressaltar que as pulsações da força de tração só são importantes quando a armadura 
está em contato com as faces dos pólos do estator, porque só neste caso as 
vibrações da armadura são transmitidas ao núcleo. 
O movimento cíclico de repiques (abre e fecha no espaço milimétrico) da armadura 
faz com que todo o conjunto preso a ela acompanhe os contatos móveis quando 
fechado não por completo, tende abrir, neste momento o circuito de potência assume 
valores de resistências que não deveriam existir em condições normais e não teriam 
os ruídos ultra-sônicos, estas resistências adquiridas e indesejáveis influenciam 
diretamente no desempenho da carga, com perda de potência e baixa produtividade, 
a bobina do contactor aumenta da temperatura durante o trabalho que influência a 
temperatura ambiente e dos equipamentos que trabalham próximos a ela por efeito 
térmico. 
   O equipamento com ruído ultra-sônico tende a falha total causando transtorno para 
o processo e baixa estima para manutenção. 
   Os contactores eletromecânicos apresentam ruído ultra-sônico quando ocorre 
desprendimento e ou quebra do anel de sombra, agarramento em seu núcleo por 
aquecimento durante o regime de trabalho contínuo ou em área com auto-índice de 
contaminação (ex: poeira, ácidos, gás, etc.). 
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Como corrigir 
 
Antes de descrever a correção devemos rever como funciona o contactor. 
 
  

QUAL A FUNÇÃO DE CADA COMPONENTE NO CONTACTOR 
 

Estator → Quando excitado pela bobina, o estator atrai a ARMADURA. 
Armadura → Destinada a transmitir seu movimento aos contatos móveis e a 
todo conjunto preso a ela. 
Bobina → Ao ser percorridas por uma corrente elétrica, criam um fluxo magnético 
que é concentrado pelo núcleo (ESTATOR) e é responsável pela força de atração da 
ARMADURA. 
Contato Auxiliar → Destinados a abrir ou fechar circuitos de 
comando,sinalização,ou seja circuitos auxiliares. 
Contato Principal → Destinado a abrir ou fechar os circuitos principais ou de 
potências. 
Molas de Retorno ou de Curso → Garantem a abertura brusca do 
contactor quando da perda de excitação de bobina, retornando a ARMADURA à 
posição de repouso. 
Mola de pressão dos contatos (auxiliar ou Principal) → Destina-se 
a regular a pressão dos contatos móveis sobre os contatos fixos. 
Câmara de extinção → São compartimentos especiais nos quais estão 
alojados os contatos, de forma que o arco produzido pela interrupção da corrente é 
alargado pelos extintores, dividido e finalmente extinto, antes que o ambiente seja 
ionizado produzindo um curto circuito entre as fases. 
Anel de curto-circuito → O objetivo é dividir cada pólo do eletroímã em duas 
partes, de tal forma que os fluxos dessas partes estejam defasados entre si. 
 
Para o estator do contactor em condições normais arraste a armadura e o conjunto 
preso a ela no sentido ao fechamento dos contatos, é necessário que a bobina do 
contactor magnetize o estator de tal forma que ele exerça uma força de X 

2m
N  

E as piores condições de operação do contactor referente ao fechamento do mesmo 
são: 
 

 Bobina na temperatura máxima especificada, por apresentar nesta situação a 
resistência de enrolamento elevada. 
 Tensão de alimentação de comando no limite, igual a 85% do valor designado. 
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PROCESSO DE FECHAMENTO DO CONTATOR IDEAL 
 

A indutância da bobina aumenta à medida que o entreferro diminui, isto é, à medida 
que a peça inferior aproxima-se da peça superior. Fato pronunciado, podendo ser 
facilmente observado quando a tensão de alimentação de comando é constante. 
Neste caso, a corrente da bobina, que após um breve crescimento exponencial 
torna-se constante e limitada pela resistência do enrolamento, sofrendo uma brusca 
queda quando do inicio do movimento da ARMADURA. No instante em que a 
ARMADURA toca o ESTATOR a corrente da bobina praticamente se anula, voltando 
a crescer até o patamar anterior ao fechamento. 

 
Exemplo da curva da bobina do contactor descrita acima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entretanto, no decorrer dos exemplos mostrados ate aqui foram adotadas algumas 
hipóteses simplificativas que são invalidas no mundo real, a saber: 

 
 O fluxo magnético no entreferro é uniforme: na prática o efeito do frangeamento 
das linhas de fluxo é bastante evidente,principalmente para grandes entreferros; 
 O material magnético do qual o estator e a armadura são constituídos não é linear 
(i.e. não apresenta permeabilidade constante), mas possui uma curva B-H com 
típico laço de histerese. 

 

Corrente  

  Tempo 

Inicio do Movimento da  
ARMADU RA Contactor Aberto

Quando a ARMADURA 
e ESTATOR se tocam 

Curva da indutância   
da Bobina 

Figura de um eletroímã
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ANEL DE CURTO 

 
Para evitar estes repiques convenientes, monta-se sobre as superfícies de contato 
do estator anéis ou espirais de curto- circuito, também conhecido como anéis de 
sombra. 
O objetivo desses anéis é de dividir cada pólo do eletroímã em duas partes de tal 
forma que os fluxos dessas partes estejam defasados entre si próximos ao 90º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diagrama fasorial dos fluxos e da tensão e da corrente induzida na espira de sombra 
para uma face do pólo. 

 
 

Do ponto de vista construtivo, a maneira mais conveniente de fabricar os anéis de 
curto- circuito é cortá-los de um tubo de no tamanho e espessura corretos. 

 
 
 
 

Circuito magnético de um eletroímã, 
na região da face do pólo sombreado 
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PROCESSO DE FECHAMENTO DO CONTATOR REAL 
 
 
 

Quando energizado a bobina do contactor real sem ultra-som, no seu processo de 
fechamento tende a seguir o caminho percorrido pelo contactor ideal. 
Durante o comando para abertura e fechamento dos contatos de potência a vibração 
gerada pelo movimento da armadura no momento que ela choca-se com o estator 
pode desprender longo do tempo o anel de curto, fazendo o mesmo perder sua 
função principal que é defasar o fluxo magnético no estator em aproximadamente 
90º. 
Quando surge o  repique, começa também apresentar a freqüência ultra-sônica que 
é um dos indicativos da anormalidade causado pelo e desprendimento do anel de 
curto do estator. 
Fato apresentado quando acontece o desprendimento do anel de curto em um dos 
dois lados do estator, durante o processo de fechamento e abertura, a armadura  
trabalha fora do eixo central causando agarramento. 
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Como corrigir 
 
A recomendação para contactores de baixa potência e fazer a sua substituição. 
 
   Para contactores de maior potência devido ao seu custo, deve corrigir estes 
convenientes retirando o contactor do circuito no qual estar montado, levar para 
bancada e desmontar o contactor. Observar as condições dos contatos, do estator, 
armadura e o anel de curto, substituir os componentes que estão danificados, 
montar novamente e retornar para o circuito no qual foi retirado. 
Lembrado que estes serviços devem ser realizados por profissional especializado da 
área.  
Obs: o anel de curto ou anel de sombra quando solto no núcleo gera ruído ultra-
sônico de baixa intensidade, para sua correção tem que fixar novamente no núcleo. 

 
Fotos de contactores com ULTRASOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Contator com ULTRASOM 
34dBµV 

 Contator com ULTRASOM 
29dBµV 

 Contator com ULTRASOM 
9dBµV 
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Fotos de contactores desmontados que foi encontrado ULTRASOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruído ultra-sônico pode ser encontrado em vários contactores de diversos tamanhos 
e potências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Erosão dos contatos 

 Contactor WESTINGHOUSE

    Erosão dos contatos 

 Contactor SIEMENS 

Anel de curto ou anel de sombra Armadura e Estator oxidados 
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11.2.1 Na Mecânica 
11.2.2 Motores de baixa potência 
 
   Em motores a técnica é bem recebida na região dos rolamentos, direcionando e 
identificando o ponto com pouca lubrificação, sem lubrificação e ou desgaste 
avançado. 
   Para utilizar esta ferramenta deve-se fazer o uso do detector ultra-sônico acoplado 
o sensor de contato. 
Para realizar a inspeção ultrasom nos rolamentos os pontos de leitura têm que ter 
fácil acesso, lembrando que o equipamento encontra-se em movimento e a máxima 
atenção e cuidado deve-se ter para não ocorrer acidentes, as posições de leitura no 
rolamento são VERTICAIS e HORIZONTAIS. 
No momento das leituras o técnico visualizando o ponto a ser inspecionado, encosta 
a ponta do detector ultra-sônico no rolamento fixando deforma que não tenha atrito 
da ponteira com a carcaça, durante a leitura o técnico deverá escutar o ruído 
parecido com atrito ocasionado quando um rolete passa por cima de uma 
determinada quantidade de graxa contaminada por areia. 
 
Alguns efeitos de fácil identificação quando o motor tende a falha total. 
 
Com o aparecimento de folgas nos rolamentos devido ao desgaste natural das peças 
e componentes em movimento, o nível das vibrações aumenta, assim como o do 
barulho. 
   Rolamentos sem lubrificação vibram com o movimento do eixo do motor, os roletes 
do rolamento entram em atrito quando é forçado a movimentar sem lubrificação, o 
atrito causa o envelhecimento precoce do rolamento tendendo a falha total do 
conjunto no qual faz parte.  
  
Na eventualidade de determinarmos a origem de uma vibração específica, a sua 
medida com o detector ultra-sônico indicará qual o ponto que está com índice mais 
alto de vibração, o que exige que se saibam quais os mecanismos que originam a 
referida vibração. Existem inúmeras causas e origens para as vibrações, mas 
algumas de tais causas são comuns na maioria das máquinas. 

As causas mais comuns são as seguintes: 

• Falha de Lubrificação;  
• Contaminação;  
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Fotos de rolamentos desmontados que pode ser encontrado ULTRASOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FALHA DE LUBRIFICAÇÃO 

SINTOMAS  
• Alteração de cores nos corpos rolantes (azul/marrom) e 
nas pistas.  
• Desgaste excessivo dos corpos rolantes, anéis e gaiolas, 
resultando em superaquecimento e danos consideráveis.  
CAUSAS  
• Restrição no fluxo de lubrificante.  
• Temperaturas elevadas, que ocasionam a degradação do 
lubrificante.  
SOLUÇÕES  
• Uso de Lubrificante adequado e na quantidade correta.  
• Garantir o ajuste correto do rolamento.  
• Controlar a pré-carga para reduzir a temperatura de 
operação do rolamento.  

 CONTAMINAÇÃO 
  
SINTOMAS  
• Marcas (depressões) nos corpos rolantes e pistas, 
causando vibração.  
CAUSAS  
• Poeira contida no ar, sujeira ou partículas abrasivas 
provenientes de ambientes contaminados.  
• Mãos e/ou ferramentas sujas.  
• Substâncias estranhas nos lubrificantes ou solventes 
para limpeza.  
SOLUÇÕES  
• Áreas de trabalho limpas bem como as ferramentas, 
dispositivos e mãos reduzem os riscos. 
• Isolar a área de montagem de rolamentos contra 
quaisquer processos que gerem partículas abrasivas. 
• Ambientes contaminados deverão dispor de sistemas de 
vedação.  
• Conservar os rolamentos na embalagem original até o 
momento da instalação.  
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11.3.1 Redutoras 
 
   Em redutoras sem identificação de nível do lubrificante/refrigerante, pode ser 
verificado o comportamento da lubrificação quando se encontra abaixo do nível ou 
não. 
   Folgas entre engrenagem ou deformações são identificadas com o ruído 
característico de uma batida. 
 
12. Como identificar e Corrigir o ULTRASOM nas Redes de Gás 
 
Tubulações e vaso de pressão 
 
   Em tubulações de gás pressurizadas antigas ou novas em fase de teste, é comum 
encontram flanges, soldas e juntas de expansão com perdas de fluídos que ao 
passar do tempo aumenta gradativamente (tendendo ao escoamento de fluídos) 
devido à força de cisalhamento, causando um acréscimo de produção. 
    Nos vasos de pressão as corrosões ocasionadas pelo tempo e sem manutenção 
correta diminuem paredes do tanque, aparecendo pequenos orifícios que 
submetidos à pressão perdem para atmosfera grandes quantidades de gás.    
  
Procedimento 
 
12.1 Tubulações 
 
   Nas indústrias as redes de gás são montadas próximo ou nas linhas de produção 
onde os ruídos de fundo audíveis dificultam a localização do ruído ultra-sônico. 
   Com o detector ultra-sônico montado para inspeção, deve-se direcionar o seu 
sensor interno ou externo para os pontos a ser inspecionado mantendo uma 
distância segura e mais próxima do ponto inspecionado acompanhando toda a 
circunferência do tubo, quando identificado à anormalidade, o técnico deverá escutar 
um ruído (escoamento de fluídos) do atrito do gás com a parede da tubulação 
inspecionada, sabendo que a anormalidade é pontual o técnico deverá confirmar o 
ponto com o deslocamento de 60 Graus (no sentido vertical e horizontal) do técnico 
com o ruído ultra-sônico mantendo o aparelho direcionado para o mesmo.   
 
12.2 Vasos de pressão 
 
Inspeções nos vasos de pressão seguem os mesmos procedimento e técnica das 
inspeções em rede de gás, porem devemos ter mais atenção quanto à parte inferior 
em redes que tem alto índice de umidade, em conjunto o ar comprimido é raramente 
limpo, ele contém “escamas” da tubulação, óxido de ferro e outros agentes 
agressores que se alojam na parte inferior dos vasos durante o processo de trabalho 
causando a fadiga das paredes gerando furos e perdas indesejáveis. 
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Conforme citado no texto anterior sobre Rede de gás, segue o conceito. 
  
Conceitos ligados ao escoamento de fluídos e equações fundamentais 
 
   Características e definições dos escoamentos. 
   Os escoamentos podem ser classificados de diversas formas, como turbulento ou 
laminar; real ou ideal; reversível ou irreversível; permanente ou variado; uniforme ou 
não uniforme; rotacional ou não rotacional. Neste e nos próximos itens será feita à 
distinção entre vários tipos de escoamentos.  
   Os escoamentos turbulentos são os mais freqüentes na prática da engenharia. 
Nestes, as partículas de fluídos (pequenas massas) movem-se em trajetórias 
irregulares, causando uma transferência de quantidade de movimento de uma 
porção do fluído para outra, forma semelhante á transferência de quantidade de 
movimento molecular, pôr em escala macroscópica. O tamanho das partículas pode 
variar desde muito pequeno (digamos alguns milhares de moléculas) até muito 
grande (milhares de pés cúbicos num redemoinho de um rio ou numa ventania na 
atmosfera). Numa situação na qual o escoamento pudesse ser tanto turbulento como 
não turbulento (liminar), as turbulências geram maiores tensões de cisalhamento, 
causando maiores irreversibilidades ou perdas. No escoamento turbulento as perdas 
variam com uma potência de 1,7 a 2 vezes da velocidade; no escoamento laminar, 
elas variam linearmente com a velocidade. 
   No escoamento laminar, as partículas movem-se ao longo de trajetórias suaves, 
em lâminas ou camadas, com cada uma destas deslizando suavemente sobre outra 
adjacente. O escoamento laminar è governado pela lei de Newton da viscosidade [ou 
uma extensão da mesma para o escoamento tridimensional], que relaciona as 
tensões de cisalhamento com a taxa de deformação angular. No escoamento laminar 
a ação de viscosidade amortece a tendência de aparecimento de turbulências. Este 
escoamento não è estável em escoamento, passando para escoamento turbulento.   
 
 Foto da Rede de Gás 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexões e Válvula de 
bloqueio 



 

44 
 

DDEETTEECCTTOORR  UULLTTRRAA--SSÔÔNNIICCOO  

      Sidei Leal Rosa 
      Técnico de Manutenção Preditiva 
      INFRARED SERVICE 
     sidei@infraredservice.com.br 

i f d i b

 
 

Referências bibliográficas 
 
Livros 
 
[1] WALKER, Halliday Resnick. Fundamentos de Física “2”, Ondas, cap 17. pág. 114 a 131, 4ª ed.; 
Editora LTC. 
 
 
[2] JUNIOR,Francisco Ramalho.Os fundamentos da física,2ª ed, Editora Moderna ,São Paulo, 1981. 
 
 
 
[3] CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química Moderna, pág.22 a 34, 352 a 356.São Paulo: Editora 
Scipione, 1997. 
 
 
 
[4] BEER, Ferdinand P. Mecânica Vetorial Para Engenheiros, cap. 3; pág. 98 a 108; cap. 7; pág 256 a 
272;  5ª ed.revisada; São Paulo:Editora Makron Books, 1994,1991. 
 
 
 
Internet 
 
ULTRASOM. Disponível em: www.pcmsound.hpg.ig.com.br/acustica.htm. 
Acesso em: 07 de dezembro de 2004. 


