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Abstract 
O vaso V106 da REGAP apresentou diversas descontinuidades tipo step wise cracking durante o período em que esteve em operação, 
e foi retirado de serviço. Após a retirada de operação, este vaso foi inspecionado pelo CENPES nas instalações da REGAP. Esta 
inspeção confirmou as indicações relatadas na inspeção de campo e revelou a presença de descontinuidades em uma grande 
quantidade de regiões do casco e em duas pequenas regiões no tampo oposto ao tag. O vaso V106 foi cedido ao CENPES para 
realização de testes e servir de corpo-de-prova para desenvolvimento de técnicas de ensaios não destrutivos. Dentro do escopo de um 
projeto para avaliar a integridade de vasos de pressão através de ensaios não destrutivos não convencionais, foi realizada inspeção 
não destrutiva com a técnica de emissão acústica durante teste hidrostático do vaso V106. 
Apresentam-se os gráficos e os parâmetros utilizados para o acompanhamento e a análise dos dados coletados do ensaio de emissão 
acústica durante teste hidrostático em corpo de prova do tipo vaso de pressão. O corpo de prova ensaiado foi construído em trecho de 
duto API XL 60 com 20 polegadas de diâmetro e 14 mm de espessura com descontinuidade interna usinada por eletroerosão, com 
formato elíptico e dimensões de 3 x 60 mm. 
São descritos os testes realizados para estabelecer uma correlação entre os resultados de emissão acústica e as descontinuidades 
existentes em vasos de pressão e os resultados de emissão acústica coletados em um teste hidrostático realizado em um corpo-de-
prova tubular durante o ciclo de carregamento indicando as regiões críticas do objeto em teste. 
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1. Introdução 
 
Descontinuidades planares presentes em equipamentos submetidos a pressões internas podem levar o equipamento a 
falha em pressões inferiores às projetadas para a operação segura. Tal fato pode ocorrer em dutos após alguns anos de 
operação, pela nucleação de descontinuidades oriundas do serviço. 
O vaso V106 da REGAP apresentou diversas descontinuidades tipo step wise cracking durante o período em que esteve 
em operação, e foi retirado de serviço. Após a retirada de operação, este vaso foi inspecionado pelo CENPES nas 
instalações da REGAP (Anexo I). Esta inspeção confirmou as indicações relatadas na inspeção de campo e revelou a 
presença de descontinuidades em uma grande quantidade de regiões do casco e em duas pequenas regiões no tampo 
oposto ao tag. O vaso V106 foi cedido ao CENPES para realização de testes e servir de corpo-de-prova para 
desenvolvimento de técnicas de ensaios não destrutivos. 
A definição do comportamento da estrutura, quando submetida a esforços na presença de descontinuidades, torna-se 
necessária para viabilizar o desenvolvimento de técnicas de controle e/ou de inspeção em serviço. 
Uma das técnicas de inspeção em serviço, possíveis para a identificação de áreas contendo descontinuidades, é a técnica 
de emissão acústica. Esta técnica monitora toda a estrutura em operação ou ensaio ao mesmo tempo e coleciona os 
sinais acústicos gerados pelos movimentos da estrutura quando submetida a deformações. 
Para a definição do comportamento de dutos contendo descontinuidades e submetidos a pressões internas foram 
construídos corpos-de-prova de dutos de 20 polegadas de diâmetro e 14 mm de espessura em aço API XL 60. 
Dentro do escopo do projeto de pesquisa “Avaliação de Integridade de Vasos de Pressão através de Ensaios Não 
Destrutivos Não Convencionais”, foi realizada inspeção não destrutiva com a técnica de emissão acústica durante teste 
hidrostático do vaso V106 e dentro do escopo do projeto de pesquisa “Avaliação de Defeitos Planares em Dutos” foi 
realizada monitoração de teste hidrostático usando a técnica de emissão acústica no corpo-de-prova com 
descontinuidade interna usinada por eletroerosão, com formato elíptico e dimensões de 3 x 60 mm. 
Os resultados destes testes são descritos neste artigo. 
 
2. Materiais e métodos 
 
O vaso de pressão ensaiado, identificado como V106 (figura 1a) foi retirado de operação na REGAP por contar com 
grande área do costado e de um dos tampos comprometida pela presença de descontinuidades induzidas pela ação do 
hidrogênio. 
O corpo de prova em forma de duto (figura 1b) ensaiado foi construído em trecho de duto API XL 60 com 20 polegadas 
de diâmetro e 14 mm de espessura com descontinuidade interna usinada por eletroerosão, com formato elíptico e 
dimensões de 3 x 60 mm. 
Para a realização dos ensaios de emissão acústica foram utilizados os seguintes equipamentos e materiais: 
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- sistema SPARTAN 2000, fabricado pela Physical Acoustics Corporation, de origem americana, com 20 canais de 
coleta de dados; 
- sensores de emissão acústica modelo R15I, fabricados pela Physical Acoustics Corporation, de origem americana; 
Para a realização de ensaios não destrutivos foram utilizados os seguintes equipamentos e materiais: 

- Equipamento de ultra-som EPOCH III, fabricante PANAMETRICS, modelo 2300, nº de série 97241209; 
- Cabeçote MSEB4E 
- YOKE-HMM6, modelo SUPERMAGNA; 
- Partículas magnéticas PW 333, SUPERMAGNA. 

 

  
   (a)      (b) 
Figura 1 – (a) Vaso V106, preparado para teste hidrostático monitorado com emissão acústica; (b) Corpos de prova 
tubulares para teste hidrostático monitorado com emissão acústica. 
 
3. Resultados obtidos 
 
3.1. Vaso V-106 
 
O ensaio de emissão acústica apresentou o resultado apresentado na figura 2. As áreas indicadas pelo ensaio de emissão 
acústica foram removidas do vaso para realização de inspeção e seccionamento para verificação do resultado obtido. 
Estas áreas foram identificadas como PEÇA 01, PEÇA 02 e PEÇA 03 e são apresentadas na figura 3. As regiões 
apresentadas na figura 3 foram inspecionadas com o método ultra-sônico e com o método de partículas magnéticas. A 
inspeção com partículas magnéticas não indicou a presença de descontinuidades nos cordões de solda existentes nas 
três regiões analisadas. A análise dos resultados de ensaio de ultra-som na PEÇA 01 possibilitaram a escolha da 
circunferencial “C” para realização de corte para inspeção com partículas magnéticas e líquidos penetrantes. Após o 
corte na circunferencial “C” foram geradas as peças denominadas: PEÇA 01.1A, PEÇA 01.1E, PEÇA 01.2A, PEÇA 
01.2E, PEÇA 01.3A e PEÇA 01.3E. As 6 seções geradas foram inspecionadas com partículas magnéticas. A 
comparação entre os resultados de ultra-som com cabeçote angular e normal e partículas magnéticas na circunferencial 
“C” foi resumida na tabela I. As figuras 4 e 5 apresentam as descontinuidades detectadas nas regiões secionadas do 
vaso V-106. 
Foram realizados cortes nas circunferenciais “B” que apresentaram descontinuidades, após ensaio com partículas 
magnéticas, com comprimentos máximos de 270 mm, 90 mm e 80 mm. A figura 6 apresenta algumas das 
descontinuidades detectadas. 
A peça 02 foi secionada e inspecionada por partículas magnéticas. A bota foi inspecionada internamente por partículas 
magnéticas e não foram detectadas descontinuidades. 
 
3.2. Corpo de prova tubular Vaso V-106 
 
No corpo-de-prova testado hidrostaticamente foram posicionados extensômetros para medição das deformações geradas 
e, conseqüentemente, as tensões aplicadas. Na figura 7 ilustra-se a região instrumentada e o posicionamento de cabeçote 
de ultra-som para a medição da profundidade da descontinuidade artificial inserida durante o carregamento hidrostático. 
O corpo-de-prova foi instrumentado com dois sensores de 150 kHz para a realização do ensaio  de emissão acústica. Os 
sensores foram posicionados com uma distância de 2 700 mm entre os dois, e posicionados próximos ás soldas 
circunferenciais de terminação do corpo-de-prova. O sensor 1 estava posicionado 1 600 mm da descontinuidade 
inserida e o sensor 2 estava posicionado 1 100 mm na direção oposta. Na figura 8 ilustra-se o posicionamento do sensor 
2 no corpo-de-prova. 
A curva de pressurização planejada para o teste determinava a realização de dois ciclos de pressurização até 110% do 
limite de escoamento, conforme apresentado na figura 9. Após o segundo ciclo de pressurização foi planejado o 
incremento de pressão até a falha do corpo-de-prova. 
 



 

 
Figura 2 – Áreas ativas indicadas pelo ensaio de emissão acústica. 
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 3 – Retirada de trechos do vaso para inspeção e estudo: (a) PEÇA 01, (b) PEÇA 02 e (c) PEÇA 03. 
 
Tabela I – Comparação entre as descontinuidades detectadas pela inspeção por partículas magnéticas e pela inspeção 
por ultra-som realizados na circunferencial “C”. 
 

Ultra-som (refletividade) Localização Partículas magnéticas (mm) 
Normal Angular 

C/11 50 100 - 3 - 
C/12-13 60 

45 
40 

100 + 5 100 – 6 

C/13-14 200 
50 

100 + 7 100 

C/14-15 365 
40 

100 + 9 100 + 6 

C/15-16 10 100 - 
C/16-17 10 - 100 

 
Na figura 10a apresenta-se o gráfico energia versus tempo para o período de pressurização entre 50 kgf/cm2 e 90 
kgf/cm2. Neste gráfico, são apresentados os momentos onde ocorreram as maiores intensidades de sinal de emissão 
acústica, pode ser identificado o evento de maior energia, e pode-se, também, identificar qualitativa ou 



 
quantitativamente a atividade de emissão acústica acima de linhas de corte de energia. Na figura determina-se que 
existem três sinais com energia acima de 3 000, inúmeros sinais entre 2 000 e 3 000, e o mesmo resultado entre 1 000 e 
2 000. Para o ensaio realizado, os valores de energia nos patamares e quantidades registradas são um indicativo de 
danos no corpo-de-prova ensaiado, ressalvando-se o fato de ser o primeiro carregamento que provoca sinais 
provenientes de acomodações estruturais. Este resultado deve ser verificado em carregamento subseqüente. 
 

   
Figura 4 – Descontinuidades detectadas no vaso V-106. 
 

    
Figura 5 – Descontinuidades detectadas no vaso V-106. 
 

  
Figura 6 - Detalhe das descontinuidades detectadas na PEÇA 01.2EB. 
 
O gráfico amplitude versus tempo, apresentado na figura 10b, tem propósito semelhante ao gráfico energia versus 
tempo, porém de atuação reduzida, pois observa-se apenas o parâmetro amplitude. Este parâmetro traduz a maior 
voltagem percebida pelo sensor. Valores de amplitude acima de 80 dB e, principalmente, acima de 90 dB são 
indicativos de danos críticos no equipamento em teste. Neste momento do teste não foram percebidos estes valores de 
amplitude, porém deve ser mantida a atenção em função dos altos valores de energia visualizados na figura 10a. 
Na figura 11 apresenta-se o gráfico de melhor compreensão pelos usuários, hits versus posição. No eixo horizontal 
apresenta-se a distância em linha reta entre os sensores utilizados neste experimento (o número dos sensores aparece na 
parte superior do gráfico), e a quantidade de sinais detectada e localizada neste intervalo é desenhada no eixo vertical. O 
gráfico hits versus posição, também chamado gráfico de localização, permite identificar rapidamente as regiões mais 
ativas do objeto ensaiado, embora não permita a seleção das áreas de maior criticidade. Pode-se notar a maior atividade 
nas proximidades do canal 1 e um reflexo dos sinais em intervalo constante na direção do canal 2. A descontinuidade 
introduzida no corpo-de-prova, situada entre as cotas 1 600 mm e 1 800 mm teve baixa atividade neste momento do 
teste. 
Na figura 12a apresenta-se o gráfico contagens versus tempo. O eixo vertical, em escala logarítmica, favorece a 
discriminação dos momentos onde ocorrem os sinais de emissão acústica. Esses instantes são representados por linhas 
verticais. No gráfico da figura 12 percebe-se o aumento de atividade próximo a 40 segundos, próximo a 60 segundos e 
um crescimento exponencial após 120 segundos. A comparação entre os gráficos das figuras 10a e 10b com o gráfico da 
figura 12 ilustra o aparecimento de sinais após 120 segundos. 
O gráfico da figura 12b é denominado gráfico de correlação. O formato do gráfico contagens versus amplitude é 
indicativo do comportamento acústico do teste. A presença de sinais com amplitude acima de 80 dB e contagens 
superiores a 104 microssegundos indica sérios danos estruturais no objeto em ensaio. Na figura 12b este comportamento 
não é percebido. 



 
Na figura 13 apresenta-se o gráfico de distribuição de energia por canal. Neste gráfico, os valores máximos de energia 
presentes em cada canal podem ser determinados. Nesta etapa da pressurização o valor máximo de energia detectado 
pelo sistema de emissão acústica foi 3 856. 
 

 
Figura 7 – Detalhe da região contendo descontinuidade interna com dimensões de 3 x 60 mm. Foram montados quatro 
extensômetros e um cabeçote de ultra-som. 
 

 
Figura 8 – Detalhe do posicionamento do sensor 2 no corpo-de-prova. 
 
A análise da segunda seqüência de carregamento em torno de 450 segundos (entre 7 e 8 minutos), momento de maior 
intensidade acústica nesta etapa de carregamento, indicou as extremidades do corpo-de-prova como áreas ativas. Na 
figura 14 apresenta-se o gráfico de localização linear para este intervalo do teste. 
O carregamento subseqüente, até a pressão de 250 kgf/cm2, teve o intervalo crítico de emissão acústica entre 228 e 405 
segundos. A análise dos sinais de emissão acústica registrados neste intervalo de tempo não apresenta diferenças 
significativas com os dados brutos de ensaio e, mais uma vez, indicam as extremidades do corpo-de-prova como as 
áreas mais ativas do teste. Na figura 15a e 15b apresentam-se os gráficos de localização linear para a pressurização até 
250 kgf/cm2 utilizando os dados brutos e os dados após filtragem no tempo, respectivamente. 
A análise dos quatro instantes selecionados na pressurização até 305 kgf/cm2 apresenta a extremidade próxima ao 
sensor 2, instalado no corpo-de-prova, como a mais ativa. Também foram localizados sinais em uma região distante 
aproximadamente 400 mm do sensor 2 na direção do sensor 1. O sensor 1 também apresentou atividade acústica 
significativa em relação ao critério utilizado para a análise. Na figura 16 apresenta-se o resultado para os intervalos de 
tempo analisados na figura. 
Os instantes selecionados para análise do segundo ciclo de pressurização até 250 kgf/cm2 apresentaram sinais 
localizados nas extremidades e sinais espalhados no corpo do objeto em teste. Na figura 17a ilustra-se este resultado 
para o intervalo entre 16 e 96 segundos e na figura 22b entre 304 e 352 segundos. O não aparecimento de sinais 
localizados na figura 17b deve-se ao fato de os sinais detectados no sensor 2 no segundo intervalo de tempo (304 a 352 
segundos) não terem sido detectados no sensor 1. Na figura 18 apresenta-se o gráfico de valores de energia por canal 
para o intervalo entre 304 e 352 segundos. Neste gráfico pode-se perceber a ocorrência de sinais de emissão acústica 
somente no sensor 2, com alguns valores acima de 1 000. A detecção de sinais com esta magnitude leva à necessidade 
de realizar inspeção não-destrutiva na região circunvizinha do sensor 2. 
A última etapa de pressurização do segundo ciclo de carregamento indicou três intervalos de tempo para análise. No 
intervalo de 112 a 224 segundos foram detectados sinais de emissão acústica com valores de energia de 54 000, no 
intervalo de 368 a 416 segundos o máximo valor de energia foi de 1 260 e no intervalo 3 396 a 4 160 segundos máximo 



 
valor de energia de 47 600. Em função da criticidade que os valores de energia 54 000 e 47 600 representam, o intervalo 
de tempo entre 368 e 416 segundos não foi analisado. Nas figuras 19 e 20 apresentam-se os resultados da localização 
linear para o intervalos de tempo entre 112 e 224 segundos e 3 396 e 4 160 segundos, respectivamente. 
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Figura 9 – Curva de pressurização planejada para o teste hidrostático. 
 

  
(a)     (b) 

Figura 10 – Carregamento até a pressão de 90 kgf/cm2: (a) gráfico energia versus tempo e (b) gráfico amplitude versus 
tempo. 
 

 
Figura 11 – Gráfico de localização linear para o carregamento até a pressão de 90 kgf/cm2. 
 
Analisando-se as figuras 19 e 20 pode-se concluir que houve grande aumento da atividade acústica nesta etapa de 
pressurização. A grande maioria dos sinais localizados estava concentrada nas duas extremidades do corpo-de-prova em 
teste. Os intervalos de tempo selecionados para estudo apresentaram números máximos de sinais localizados na mesma 
posição entre 1 e 25. Estes resultados foram apresentados nas figuras 17, 18, 19 e 20. Ao realizar esta análise na última 
fase do segundo ciclo de pressurização foram localizados entre 100 e 140 sinais em cada uma das extremidades do 
corpo-de-prova, e em torno de 50 em todo o corpo cilíndrico. 



 
 

  
(a)     (b) 

Figura 12 – Carregamento até a pressão de 90 kgf/cm2: (a) Gráfico contagens versus tempo, (b) contagens versus 
amplitude. 
 

 
Figura 13 – Gráfico energia versus canal para o carregamento até a pressão de 90 kgf/cm2. 
 

 
Figura 14 – Gráfico de localização linear para o intervalo de tempo próximo a 450 segundos na etapa de pressurização 
até 140 kgf/cm2. 
 
Na figura 21 apresenta-se o corpo-de-prova após a última etapa do segundo ciclo de pressurização. 
 



 

  
(a)        (b) 

Figura 15 – Gráfico de localização linear para a pressurização até 250 kgf/cm2: (a) dados brutos, (b) dados com 
filtragem no tempo. 
 

    
(a)   (b)   (c)   (d) 

Figura 16 – Gráfico de localização linear para a pressurização até 305 kgf/cm2: (a) entre 84 e 228 segundos, (b) entre 
756 e 804 segundos, (c) entre 1 356 e 1 644 segundos e (d) entre 3 300 e 3 396 segundos. 
 

  
(a)    (b) 

Figura 17 – Gráfico de localização linear dos intervalos de tempo selecionados para análise no segundo ciclo de 
pressurização até a pressão de 250 kgf/cm2: (a) intervalo entre 16 e 96 segundos, (b) intervalo entre 304 e 352 segundos. 
 



 

 
Figura 18 – Gráfico energia versus canal para o segundo ciclo de pressurização até a pressão de 250 kgf/cm2 no 
intervalo entre 304 e 352 segundos. 
 

 
Figura 19 – Gráfico de localização linear para o intervalo de tempo entre 112 e 224 segundos na última etapa do 
segundo ciclo de pressurização. 
 

 
Figura 20 – Gráfico de localização linear para o intervalo de tempo entre 3 396 e 4 160 segundos na última etapa do 
segundo ciclo de pressurização. 
 



 

 
Figura 21 – Corpo-de-prova após fratura catastrófica em uma das extremidades. 
 
4. Conclusões e Recomendações 
 
Os resultados obtidos nos testes realizados no vaso V-106 permitem concluir que: 
- as áreas indicadas pelo ensaio de emissão acústica com gradação de severidade indicativa da presença de defeitos 
continham descontinuidades laminares paralelas à superfície e próximas da superfície interna; 
- as áreas indicadas pelo ensaio de emissão acústica com gradações indicativa de registro para referências em futuros 
monitoramentos e com nível de atenção e recomendação para a diminuição do intervalo entre inspeções continham 
descontinuidades laminares paralelas à superfície e próximas a superfície interna, porém em menores quantidades que 
as descontinuidades com maior severidade; 
- as descontinuidades detectadas pelo ensaio de partículas magnéticas após o corte transversal no sentido da espessura 
nas regiões assinaladas pelo ensaio de emissão acústica são de comprimentos pequenos na sua grande maioria e alguns 
com comprimentos superiores a 100 mm, porém estas descontinuidades não apresentavam um comprometimento da 
seção transversal pela não existência de descontinuidades do tipo step wise cracking; 
Os resultados obtidos nos testes realizados no corpo de prova tubular permitem concluir que: 
- o ensaio de emissão acústica forneceu, antecipadamente, informações da possibilidade de ocorrência de falha no 
corpo-de-prova ensaiado; 
- os gráficos preparados para o acompanhamento do ensaio fornecem informações seguras e necessárias para a tomada 
de decisão sobre a continuidade ou não de teste hidrostático; 
- os valores utilizados para análise dos dados servem, de forma conservativa, para a análise de dados de emissão 
acústica, pois indicaram a severidade do esforço imposto ao copo-de-prova na primeira fase de carregamento; 
- a seqüência de carregamento utilizada, semelhante ao proposto pelo ASME para acompanhamento de ensaios de 
emissão acústica, fornece estímulo e tempo para realizar de forma correta a análise global da estrutura com o método de 
emissão acústica. 
 
Conclui-se pelo excesso de avaliação do ensaio de emissão acústica em relação às descontinuidades detectadas nos 
equipamentos ensaiados e recomenda-se a análise dos dados de emissão acústica durante o ciclo de carregamento caso 
ocorram sinais significativos. 
 

Abstract 
 
The V106 vessel at REGAP (the Gabriel Passos Refinery) had various discontinuities of the step wise cracking type 
during the period it was in operation, and was taken out of service. After its withdrawal from operations, the vessel was 
inspected by CENPES at the REGAP installations. This inspection confirmed the evidence of the field inspection and 
revealed the presence of discontinuities in a large number of areas of the casing and to two small areas of the closure 
opposite the tag. Vessel V106 was given to CENPES to carry out tests and to serve as a sample for the development of 
non-destructive testing techniques. A non-destructive inspection was made using the acoustic emission technique during 
a hydrostatic test of vessel V106, within the scope of a project to evaluate the integrity of pressure vessels by non-
conventional, non-destructive testing. 
The graphics and the parameters used for the monitoring and the analysis of the data from the acoustic emission testing 
during the hydrostatic test on the sample pressure vessel are presented. The sample tested was constructed on a stretch 
of API XL 60 pipeline of 20 inch diameter and 14mm thickness with internal discontinuities machined by electric 
erosion, with an elliptic shape and dimensions of 3 x 60 mm. 
This report describes the tests carried out to establish a correlation between the results of the acoustic emission and the 
discontinuities existing in pressure vessels and the results of the acoustic emission from a hydrostatic test, carried out on 
a tubular sample, are analyzed and shown during the loading cycle indicating the critical areas of the test object. 




