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1- Resumo 
 
Este trabalho teve como objetivo apresentar resultados da técnica de emissão acústica aplicada na 
inspeção periódica de cilindros sem costura para armazenamento de gases a alta pressão. Foi feita 
uma retrospectiva dos trabalhos de desenvolvimento da norma de ensaio de título: “Cilindros sem 
costura - Método de Ensaio por Emissão Acústica” (NBR-13199), e ainda um breve relato das 
aplicações que se originam a partir do emprego desta norma. Esta aplicação do ensaio de emissão 
acústica está dentro do contexto da inspeção periódica  de cilindros de aço sem costura para 
armazenamento de gases comprimidos, como alternativa de substituição do teste hidrostático. 
 
 
2- Histórico 
 
Através da deliberação da Comissão de Estudos de Cilindros para Gases e Acessórios da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) foi criado o grupo de trabalho GT-19, com a tarefa 
de elaborar um projeto de norma para ensaios em cilindros de aço sem costura armazenadores de 
gases comprimidos, em substituição ao teste hidrostático dentro da rotina periódica de inspeção. 
A partir de um texto básico teve início a discussão do conteúdo de uma norma, concluído após 16 
meses de trabalho. Terminada a fase inicial, foram planejados ensaios em escala real durante 
testes de fadiga, sendo monitorados cilindros comerciais através da técnica de emissão acústica. 
 
O método de ensaio por emissão acústica (EA) pode ser aplicado durante o enchimento do 
cilindro com o próprio produto de armazenamento, sendo a pressão final de teste 10% acima da 
máxima pressão de serviço . Durante o monitoramento do cilindro até a pressão de ensaio, regiões 
portadoras de defeitos são detectadas e localizadas para posterior investigação através de ensaios 
complementares localizados de partículas magnéticas (PM) e ultrassom (UT), com o objetivo de 
caracterizar e dimensionar os defeitos presentes. 
 
Uma vez caracterizado o defeito, o usuário possui duas alternativas: Retira o cilindro de operação 
ou permanece com ele em serviço, porém, neste caso, deve ser investigado e comprovado que as 
dimensões do defeito não impõe um comprometimento estrutural, que possibilite uma falha no 
cilindro. 
 
Para alguns cilindros as dimensões de defeitos aceitáveis já foram calculadas, como por exemplo, 
para os cilindros padrão DOT 3T e 3AAX, onde defeitos com profundidade inferior a 2,5 mm são 



E-GLEA 2 

Com base no projeto de norma, o grupo de trabalho, após a elaboração do texto formal, executou 
uma seqüência de ensaios, parte aqui apresentada, afim de testar a adequação do projeto de norma 
sob os aspectos de viabilidade de execução e confiabilidade dos resultados. 
 
Foram executados ensaios envolvendo: cilindros com entalhes artificiais, cilindros com defeitos 
introduzidos por abertura de arco de solda na superfície externa e cilindros livre de defeitos. 
Nestes ensaio foram monitoradas a nucleação, propagação e vazamento em trincas durante testes 
de fadiga. 
 
Diversos ensaios preliminares foram executados para investigar qual ajuste na instrumentação 
seria o mais adequado para atender aos requisitos da norma, tendo sido concluído que: 
 
➨ O limite de referência deve ser adotado no valor de 35dB. 
➨  O ganho total da instrumentação deve ser ajustado em 80 dB. 
 
Nota: A instrumentação utilizada nos ensaios foi um sistema Locan e um sistema Spartan, com 
sensores de freqüência de 150 kHz e filtros de banda 100-300 kHz. Toda instrumentação e 
software fabricados pela Physical Acoustics Corp. (PAC-USA)  
 
Estes valores, foram obtidos através do melhor desempenho observado na localização das regiões 
portadoras de defeitos, requisito principal para aplicação dos critérios de rejeição propostos na 
norma. 
Os ensaios detalhados nos próximos capítulos são parte dos utilizados para verificar a 
repetibilidade dos resultados, e investigação da confiabilidade do método. 
 
 
3- O Método de Ensaio por Emissão Acústica 
 
Emissão Acústica é o fenômeno que ocorre quando uma descontinuidade é submetida a uma 
solicitação térmica ou mecânica. Uma área portadora de defeitos é uma área de concentração de 
tensões, que uma vez estimulada, origina a liberação de ondas de tensão, na forma de energia 
propagando-se na parede do cilindro (ondas mecânicas transientes). A técnica consiste em captar 
esta perturbação no meio, através de transdutores piezoeléctricos instalados de forma estacionária 
nas extremidades do cilindro. Estes receptores passivos, transformam a energia mecânica em 
energia elétrica, sendo os sinais arquivados para análise. Eventuais áreas portadoras de defeitos, 
serão localizadas através de um software dedicado a localização linear, indicada através do 
número de sinais acumulados na direção longitudinal do cilindro. 
 
O método de localização linear é um algoritmo de cálculo, baseado no tempo de chegada dos 
sinais em cada transdutor e na velocidade de propagação da onda no meio. A utilização da técnica 
de emissão acústica introduz uma contribuição adicional, além da simples substituição do teste 
hidrostático. Por exigência de normas, periodicamente são executados testes hidrostáticos para 
requalificação de cilindros. Dependendo do código de fabricação, estes cilindros são testados 
com incrementos de 50% a 60% acima da pressão de serviço. Não havendo vazamento e 
respeitados os limites de expansão e recuperação do volume original, os cilindros são 
requalificados para o serviço. Estes teste porém, não trazem nenhuma informação quanto a 
presença de defeitos que não romperam  e vazaram durante o teste, mas que no entanto 
manifestaram propagação, dilatando suas dimensões. Nestas condições o teste hidrostático pode 
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4- Critério de Avaliação  
 
Os resultados estão apresentados conforme o critério de rejeição da norma: 
➨ Localização do defeito tendo como referência os transdutores instalados nas extremidades. O 
exemplo da figura 1 representa a posição dos transdutores 1 e 2 (eixo X), e os histogramas (eixo 
Y) representam o número total de sinais (eventos) detectados e localizados ao longo do 
comprimento do cilindro. O critério adotado na norma para determinação da região portadora de 
defeitos (área ativa), é a ocorrência de cinco ou mais sinais (eventos), localizados em um 
comprimento equivalente a 5% da distância entre os transdutores. 
 
 
5 - Resultados dos Ensaios de Fadiga 
 
5.1 - Resultados do Ensaio de Fadiga no Cilindro 39 D 
O primeiro resultado que será apresentado é o monitoramento por emissão acústica durante 
ensaio de fadiga no cilindro denominado 39 D. Neste cilindro não ocorreu a introdução de 
qualquer defeito antes do início do teste. O ensaio de fadiga foi realizado a uma taxa de 6 ciclos 
por minuto, sendo um ciclo completo, descrito na seguinte forma: pressão inicial zero, pressão 
máxima 300 Bar, pressão final zero. 
 
Este cilindro vazou em uma trinca posicionada a 270mm da extremidade do transdutor 1, após 
8557 ciclos, ou seja, a 1426 min 10 seg., após o início do primeiro ciclo.  
 
Através do resultado apresentado na Figura 1, a 9 min 41 seg. de ensaio, já havia sido detectada a 
presença do defeito. Em outras palavras, após 58 ciclos (0,7% do total de ciclos) já era conhecida 
a posição onde ocorreria o rompimento seguido de vazamento.  
 

Figura 1 
 
 
A detecção prematura do local da falha foi uma constante em todos os ensaios realizados. A foto
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perímetro. A localização do defeito próximo ao transdutor 1 detectado por PM é encontrada na 
Figura 2 na foto 2, o detalhe da trinca. 
 
 

                        Foto 1                                                                         Foto 2 
 
5.2 Resultado do Ensaio de Fadiga no Cilindro 71 F 
O segundo resultado apresentado é o monitoramento por emissão acústica durante o ensaio de 
fadiga no cilindro denominado 71 F. Neste cilindro foi introduzido um defeito tipo abertura de 
arco de solda na superfície externa a aproximadamente 850mm do transdutor 1, seguido de 
resfriamento com água. O ensaio de fadiga foi realizado a uma taxa de 6 ciclos por minuto, sendo 
um ciclo completo como segue: pressão inicial zero, pressão máxima 300 Bar, pressão final zero. 
 
Este cilindro vazou em uma trinca posicionada a 870mm da extremidade do transdutor 1, após 
711 ciclos, ou seja, a 7,5 min após o início do primeiro ciclo. 
 
Através do resultado apresentado na fig.3, a 1 min 58 seg. do ensaio, já era percebida a presença 
do defeito. Analogamente ao caso anterior, após 12 ciclos (1,7% do total de ciclos) já era 
conhecida a posição onde ocorreria o rompimento seguido de vazamento. Novamente a detecção 
e localização da falha ocorreu com grande antecedência ao vazamento, ainda que estivéssemos 
executando ensaio de fadiga em um cilindro portador de defeito significativo. A foto 3 registra o 
momento do vazamento a exatamente 870 mm do sensor 1, conforme o previsto no resultado. 
 
Estes dois resultados apresentados, demonstram a prematuridade na detecção de falhas através da 
técnica de emissão acústica, uma vantagem adicional significativa, identificada através dos 30 
ensaios de fadiga realizados. Os dois resultados aqui apresentados, foram os extremos da 
distribuião estatística de detecção antecipada da falha. Em todos os ensaios monitorados a 
detecção permaneceu sempre abaixo de 1,7% do total de números de ciclos para ocorrer a falha e 
acima de 0,7 
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Posição da Trinca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
 

Figura 2 
 

 
Foto 3 
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distribuição de gases industriais e gás natural, contribuindo de forma significativa sob dois 
aspectos: 
 
➨ Melhoria na qualidade da inspeção, introduzindo informações não reveladas através do método 
de requalificação por teste hidrostático, o qual não possui recurso para detectar trincas não 
passantes, defeito este de maior importância para o controle de integridade de cilindros. 
 
➨ Redução no tempo de inspeção e manutenção, refletindo na redução do custo. Em média, é 
obtida uma redução é de 50% no custo final de manutenção destes equipamentos. 
 
Algumas destas aplicações estão ilustradas nas figuras seguintes. 
 
6.1 – Requalificação de tubes trailers  
O ensaio de emissão acústica é executado sem a desmontagem dos cilindros. Neste caso a 
redução no tempo de inspeção é da ordem de 10 vezes, quando comparado com o método de 
requalificação através de teste hidrostático, que requer a desmontagem de todos os cilindros. 
Abaixo dois exemplos típicos. A figura da direita é um equipamento para distribuição de gás 
natural e os da esquerda, para distribuição de gases industriais como hidrogênio, nitrogênio, etc. 

 
6.2 - Requalificação de Tubos Estacionários 
O ensaio de emissão acústica é executado sem a desmontagem dos cilindros. Neste caso a 
redução no tempo de inspeção é da ordem de 5 vezes, quando comparado com o método de 
requalificação através de teste hidrostático. Abaixo dois exemplos típicos de armazenamento de 
gás natural em instalações de postos de abastecimentos de veículos. 
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