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Inspeção de soldas com Técnicas de  
Ultrassom Automatizado e Mecanizado 

1. Introdução 
A radiografia e o ultrassom são técnicas de ENDs-Ensaios Não Destrutivos para inspeção de 
soldas.  
Ambas são próprias para realizar inspeções volumétricas de soldas e de componentes, para 
detecção de defeitos como trincas, falta de fusão, porosidade, etc. A seleção entre uma e outra 
depende das exigências do projeto, de segurança pessoal e de pequenas diferenças na 
capacidade de detecção de casos específicos.  
No entanto, o ultrassom vem substituindo a radiografia devido à sua praticidade e por estar em 
conformidade com os códigos de projeto e construção de vasos de pressão e de sistemas de 
tubulações, do ASME Boiler and Pressure Vessel Code-da American Society of Mechanical 
Engineers e dos Standards do API-American Petroleum Institute. 
. 
O Ensaio de Ultrassom é caracterizado por um método não destrutivo para detectar defeitos ou 
descontinuidades internas, que existem em peças de materiais ferrosos ou não ferrosos.  
Tais defeitos podem ter origem no próprio processo de fabricação da peça, como bolhas de ar 
em peças fundidas, laminação dupla em laminados, microfissuras em forjados, escória em 
juntas soldados e muitos outros.  
Nota: 

O ensaio por ultrassom consiste na transmissão de ondas de vibrações mecânicas para o interior do 
material a ser inspecionado. O tempo de trânsito dessas vibrações dentro do material é captado pelo 
equipamento de ultrassom, assim é possível localizar descontinuidades internas no material.  
As vibrações mecânicas para serem consideradas ultrassônicas devem estar em frequência acima de 
20 000 Hz 

 
Todos os materiais permitem ser analisados por ultrassom, desde materiais ferrosos e não 
ferrosos, ligas metálicas em geral, vidro, borracha, compósitos de material polimérico reforçado 
por fibra de vidro. 
 
Por isso, é um método muito utilizado em indústrias de base como refinarias de petróleo, 
petroquímicas e usinas siderúrgicas, de transformação como fábricas de equipamentos de 
caldeiraria, na indústria automobilística, nas indústrias de transportes marítimo, ferroviário, 
rodoviário, aéreo e aeroespacial. 
 
As aplicações do exame com ultrassom são principalmente em:  

 Inspeção da integridade de soldas; 
 Inspeção de chapas laminadas, componentes forjados ou fundidos; 
 Medição de espessuras de chapas. 

 
As principais vantagens deste método de inspeção são 

 Pode ser executado em materiais metálicos e não metálicos; 
 Não necessita, para inspeção, do acesso por ambas as superfícies da peça; 
 Permite localizar e dimensionar com precisão as descontinuidades; 
 É um ensaio mais rápido do que a radiografia; 
 Pode ser executado em juntas de geometria complexa, como nós de estruturas 

tubulares; 
 Não requer paralisação de outros serviços durante a sua execução e não requer 

requisitos rígidos de segurança. 
Além disso, a realização deste ensaio não demanda o isolamento da área e procedimentos 
especiais para segurança dos executantes, como no caso da radiografia industrial, e o laudo é 
emitido imediatamente, proporcionando assim maior agilidade, quando comparado ao ensaio 
de radiográfico. 
 
A inspeção de solda, por ultrassom, pode ser executada através de: 

a. Ultrassom manual com a utilização da técnica pulso-eco, em que a movimentação do 
cabeçote e a transferência de posição se dá, manualmente, sem auxílio de dispositivos 
mecânicos; 
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b. Ultrassom automatizado e mecanizado em que a movimentação do cabeçote e a 
transferência de posição se dá com auxílio de dispositivos mecânicos motorizados ou 
não. 

 
Na fabricação de vasos de pressão o exame por ultrassom é normalmente empregado com 
procedimentos qualificados para os seguintes condições: 

a. Aço Carbono e aços de baixa liga CrMo; 
b. Também há procedimentos já qualificados para emprego do ensaio por ultrassom em 

aços inoxidáveis; 
c. Materiais ditos compósitos, fabricados de plástico reforçado com fibra de vidro; 
d. Espessuras de 5 mm a 45 mm; 
e. Diâmetro mínimo de bocais e tubos de 2". 

 
Nas juntas soldadas, as descontinuidades típicas mais comuns observadas no exame por 
exame com ultrassom são: Inclusão de escória, Pites ou alvéolos, Falta de fusão, Falta de 
penetração,  Trincas,  Vazios,  Porosidade, Delaminação ou Dupla laminação. 
O ultrassom também é utilizado para delimitar da extensão da descontinuidade e para medição 
de espessuras. 
 

2. Referências 
 ASME Code Case 2235-9 Use of Ultrasonic Examination in Lieu of Radiography 

Section I; Section VIII, Divisions 1 and 2; and Section XII 
 ASME Sec V Article 4 Nondestructive Examination Ultrasonic Examination Methods for 

Welds 
Mandatory Appendix III for Time of Flight Diffraction (TOFD) techniques  
Mandatory Appendix IV for Phased Array manual rastering techniques  
Mandatory Appendix V for Phased Array E-scan and S-scan linear scanning examination techniques 
 ASME Sec. VIII Div. 1 e 2 ASME Boiler and Pressure Vessel Code: Section VIII, 

Division 1 and Division 2 Design and Construction of Pressure Vessels. 
 Norma brasileira ABNT NBR 14842 – Soldagem - Critérios para a qualificação e 

certificação de inspetores para o setor de petróleo e gás, petroquímico, fertilizantes, naval e 
termogeração (exceto nuclear) 

 Norma brasileira ABNT NBR NM ISO 9712 Ensaios não destrutivos - Qualificação e 
certificação de pessoal. 

 
3. Definições 
3.1. Inspetor de soldagem ou de solda welding Inspector   

É o profissional qualificado e certificado que exerce as atividades de controle de qualidade 
relativas à solda produzida e aos processos relacionados à soldagem.  
As atribuições e atividades exercidas pelos Inspetores de Soldagem Níveis 1 e 2 estão 
detalhadas na Norma ABNT NBR 14842- Critérios para a qualificação e certificação de 
inspetores de soldagem. 
Os inspetores de solda N1 e N2 são qualificados e certificados conforme os requisitos da 
FBTS- Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem. 

3.2. UT – Exame por ultrassom convencional ou manual pulso eco pulse echo 
O método ultrassom pulso-eco ou manual ou convencional utiliza apenas um cabeçote  
transdutor que emite e recebe as ondas ultrassônicas, que se propagam pelo material, 
permitindo a localização e a profundidade de não conformidades, na peça, através dos ecos de 
reflexão provenientes das ondas. 
No entanto, na inspeção por ultrassom manual de soldas de bocais, para se inspecionar 100% 
do volume da solda, se deve utilizar ao menos dois cabeçotes com uma diferença de ângulos 
entre eles de no mínimo de 10 graus. 

3.3. AUT – Exame por ultrassom automatizado  
Exame por ultrassom automatizado, completamente computadorizado e mecanizado, para 
garantir o registro da localização e das dimensões de defeitos e descontinuidades, em toda a 
extensão do volume de solda. 
Enquanto o exame com ultrassom manual não dimensiona o defeito, o exame com ultrassom 
computadorizado e mecanizado, que utiliza dois cabeçotes angulares, um funcionando como 
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receptor e o outro como transmissor, além de identificar a posição também permite o 
dimensionamento de descontinuidades, garantindo o registro e a localização em toda a 
extensão do volume de solda. 
É empregado para inspecionar a qualidade e a integridade das soldas de materiais como aço-
Carbono, aços liga tipo Cr-Mo, aço inoxidável austenítico ou duplex, compósitos, dentre outros, 
que compõem os equipamentos e as tubulações industriais 
Entendem-se como AUT as seguintes técnicas de exame por ultrassom automatizado de 
soldas:  

 TOFD, para soldas de topo, e  
 Phased Array, para sodas de bocais, bocas de visita, “bocas de lobo” de tubulações 

soldas de filete de suportes soldados em parede pressurizada.. 
São técnicas de inspeção executadas sem interromper as demais atividades, sem isolamento 
de área, o que minimiza os custos com paralizações, e sem oferecer riscos ao meio ambiente e 
à saúde humana. 

3.4. Ultrassom TOFD Time of Flight Diffraction  
A inspeção por ultrassom TOFD Time of Flight Diffraction é uma técnica de inspeção 
utilizada para detectar, localizar e dimensionar a altura, comprimento e profundidade de 
indicações internas de materiais e juntas soldadas, com extrema precisão.  
O TOFD permite o registro integral das inspeções, possibilitando total rastreabilidade e 
armazenamento dos resultados, podendo substituir a radiografia, com maior precisão, maior 
produtividade e sem a paralisação de outras frentes de serviços ou interdições de área.  
A técnica de ultrassom TOFD é extremamente precisa na avaliação da altura e profundidade 
das descontinuidades, por este motivo é utilizada principalmente para inspeção de juntas 
soldadas de topo entre chapas, em equipamentos como esferas, vasos de pressão, torres, 
reatores, permutadores de calor, tanques, caldeiras, etc.. durante a fabricação ou nas 
manutenções e reparos. 

3.5. Ultrassom Phased Array   
A inspeção por ultrassom Phased Array é uma técnica de inspeção utilizada para 
detectar, localizar, dimensionar e registrar, continuamente, toda a inspeção realizada  
Esse é um método rápido que permite registro de 100% de ensaio em formato digital, com 
determinação precisa de localização, profundidade, altura e do tipo de descontinuidade a partir 
de transdutores de múltiplos cristais, que são pulsados ordenadamente para realizar uma 
varredura completa. 

3.6. Vasos de pressão  
São os vasos, propriamente dito, reatores, torres de processamento e permutadores de calor, e 
outros equipamentos pressurizados, de projeto e construção conforme Códigos ASME Sec VIII, 
Div 1 e Div 2. 

 
4. Exame por Ultrassom automatizado e mecanizado  

Desde 1996, quando o Código ASME publicou o “Code Case 2235-Use of Ultrasonic 
Examination in Lieu of Radiography”, se admite que o ensaio por ultrassom automatizado 
possa ser utilizado em lugar do ensaio radiográfico, para controle de qualidade em juntas 
soldadas de vasos de pressão e tubulações.  
O “ASME Code Case 2235” apresenta critérios de seleção, execução e aceitação de 
descontinuidades ou defeitos, com base na Mecânica da Fratura, de modo que a avaliação do 
exame não depende mais do inspetor executante. 
Adicionalmente existem requisitos específicos no “ASME Code Case 2235” para o ensaio 
ultrassônico, que são:  

• A inspeção deve ser realizada utilizando dispositivo para aquisição automática de dados 
baseado em computador.  
• Os dados devem ser gravados na forma em que foram aquisitados, sem tratamento 
posterior. 
• O procedimento do ensaio deve ser qualificado e certificado em corpos-de-prova, contendo 
no mínimo três descontinuidades típicas.  
• A execução só deve ser com pessoal treinado, qualificado e certificado no procedimento.  
• Técnicas baseadas em reflexão e técnicas baseadas em difração podem ser utilizadas.  
• Preparar plano de varredura mostrando a localização do(s) transdutor(es) com a respectiva 
área de cobertura na peça. 
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O código ASME Code Case 2235 Use of Ultrasonic Examination in Lieu of Radiography permite 
o exame por ultrassom de soldas. em lugar da radiografia, para Vasos de Pressão, projetados 
e construídos conforme os códigos ASME Sec. VIII Div. 1 e Div 2, e para Caldeiras de vapor 
d’água conforme código ASME Sec. I . 
Este Code Case incorpora espessuras de chapa de ½ pol. (13 mm) e maiores, e critérios de 
aceitação de defeitos, incluindo regras sobre defeitos múltiplos.  
Porém, requer que vários requisitos técnicos sejam atendidos. 
Este artigo visa apresentar as técnicas de exame por Ultrassom automatizado e mecanizado, a 
ser aplicadas às soldas do corpo e de componentes de Vaso de Pressão, com base no 
documento ASME Code Case 2235, que passou a permitir este exame em lugar do exame com 
Radiografia.  
Enquanto o exame com Ultrassom manual identifica mas não dimensiona o defeito, o exame 
com Ultrassom automatizado e mecanizado, além de identificar a localização do defeito, 
também permite o dimensionamento de descontinuidades. 
 
A edição do Código ASME Sec. V Nondestructive Examination, de Julho/2010, incorporou os 
requisitos do Code Case 2235, em apêndices mandatórios mandatory appendix, que 
descrevem os requisitos a serem usados para exame automatizado de soldas. 
       ASME Sec. V  Article 4 Ultrasonic Examination Methods for Welds 

 Mandatory Appendix III Time of Flight Diffraction (TOFD) Technique . . . 
 Mandatory Appendix IV Phased Array Manual Raster Examination Techniques 

Using Linear Arrays 
 Mandatory Appendix V Phased Array E-Scan and S-Scan Linear Scanning 

Examination Techniques . 
 
Desta forma, fica estabelecido pelo próprio Código ASME que os exames com Ultrassom 
TOFD e Phased Array substituem a inspeção por radiografia de soldas de vasos de pressão. 
Para o caso de sistemas de tubulações industriais, como a Norma ASME B31.3 Process Piping 
se reporta ao Código ASME Section V, para os requisitos de inspeção, as técnicas de exame 
de soldas TOFD e Phased Array também se aplicam, na substituição da inspeção por 
radiografia. 
Os procedimentos de execução dessas técnicas de ultrassom devem ser elaborados por 
profissional certificado Nível 3 da ABENDI-Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e 
Inspeção, que também deve supervisionar, analisar e interpretar os resultados das inspeções. 

 
5. Técnicas de Inspeção ou Exame de Ultrassom Industrial 

As técnicas de utilização do ultrassom para inspeção de fabricação ou de monitoração de 
equipamentos e tubulações existentes são: 

a. Manual ou convencional Pulse Echo;. ... 
b. Automatizado TOFD; 
c. Automatizado Phased Array. 

 
5.1. Ultrassom Manual ou Convencional 

Inicialmente, a inspeção por ultrassom na indústria era realizada manualmente, utilizando 
aparelhos de ultrassom portáteis.  
As inspeções eram realizadas através de equipamentos portáteis de ultrassom analógicos, de 
“pulso-eco”, que não fornecem um grau de confiabilidade de inspeção eficaz e dependem 
essencialmente do técnico de inspeção para a interpretação de resultados. 
Nota:: 

No método de ultrassom convencional “pulso-eco”, o cabeçote ou transdutor em contato com a peça, 
através de um acoplante, emite pulsos de energia ultrassônica que são introduzidos no material, em 
intervalos regulares de tempo. 
Se os pulsos encontram uma superfície refletora, parte ou toda a energia é refletida e retorna ao 
transdutor, que converte as vibrações em energia elétrica e a transforma em um sinal no aparelho. 

O ultrassom convencional utiliza cabeçotes transdutores mono cristal com feixe divergente, que 
se propaga ao longo de um eixo acústico com ângulo de refração.  
A divergência do feixe contribui para a detecção das trincas.  
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A técnica Convencional ou Manual inspeciona a região de interesse apenas por feixes com 
ângulos de refração de 45º, 60º e 70º.  
 

5.2. Ultrassom Phased Array 
É uma técnica que permite a varredura da região examinada por feixes de ultrassom, 
incidentes com vários ângulos que se refletem, o que torna a técnica mais sensível (detecção) 
e precisa (dimensionamento), do que a Convencional  
O teste ultrassônico Phased Array é uma forma mais avançada do teste por ultrassom 
convencional de “pulso-eco”. 
A técnica de Phased Array é especificamente utilizada em inspeções de peças de geometria 
complexa, onde o ultrassom convencional tem certa limitação.  
Pode considerar-se o ultrassom Phased Array como uma serie de cristais com determinado 
alinhamento entre si e montados em um mesmo conjunto. 
A técnica Phased Array pode ser executada tanto com equipamentos portáteis como 
automatizados 
O ensaio de ultrassom Phased Array tem como objetivo principal na indústria, detectar 
descontinuidades internas existentes nos materiais em diferentes tipos ou formas. 
O Phased Array é mais eficiente no escaneamento ultrassônico por utilizar vários transdutores, 
capazes de escanear em diferentes ângulos. Um controlador de computador permite que os 
técnicos iniciem pulsos temporizados, em ângulos dinâmicos, simultaneamente ou em 
sequência a partir dos transdutores do instrumento. 
 

5.3. Ultrassom TOFD 
É uma técnica que se baseia na detecção das “ondas difratadas nas extremidades das 
descontinuidades”. Esta técnica é sensível e também permite a localização e o 
dimensionamento preciso das descontinuidades ou defeitos internos em soldas. 
Embora também seja um método de geração de imagens ultrassônicas, o TOFD conta com um 
princípio diferente do Phased Array.  
Enquanto Phased Array usa reflexão o TOFD usa difração.  
O cabeçote transdutor produz ondas ultrassônicas pulsadas, que são difratadas em vários 
graus por irregularidades internas no material digitalizado, e então coletadas por um cabeçote  
receptor. Ao analisar as diferenças no tempo de percurso de um feixe do transdutor até o 
receptor, o instrumento pode detectar e visualizar o tamanho e a localização de defeitos e 
falhas. 
 

5.4. Informações gerais 
Nas técnicas TOFD e Phased Array os resultados da inspeção são armazenados, softwares 
apresentam e armazenam os dados em arquivos eletrônicos, o que permite a análise dos 
resultados durante e após a inspeção, além do registro para acompanhamento futuro da 
evolução das descontinuidades. 
O ensaio de ultrassom com as técnicas TOFD e Phased Array permitem não só o 
acompanhamento da fabricação, como possibilitam monitorações futuras quanto a possíveis 
danos, comparando-se com a inspeção inicial realizada durante a fabricação. 
 
As técnicas de inspeção TOFD- Time-of-Flight Diffraction e Phased Array são duas técnicas 
distintas e complementares de END-Ensaio Não Destrutivo, de inspeção ou exame por 
ultrassom, para detectar defeitos em soldas de equipamentos, tubulações e estruturas 
metálicas. 
Como o TOFD e o Phased Array usam métodos diferentes para encontrar defeitos, cada um 
tem suas vantagens e desvantagens, assim se usadas em conjunto, as duas técnicas reforçam 
uma à outra, aumentando a probabilidade de detecção, em cada varredura, sem aumentar 
significativamente o tempo de  inspeção ou o número de pessoal envolvido. 

 

6. Aplicação das técnicas de ultrassom automatizadas 
a. Em soldas de topo categorias A e B, do Código ASME, o exame deve ser conforme 

a técnica de TOFD; 
b. Em soldas categorias C e D, do Código ASME, o exame deve ser conforme a 

técnica de Phased Array; 
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c. Execução e aceitação conforme a tabela: 
 

Exame com 
Ultrassom 

Execução Critério de aceitação 

Manual  
Pulse echo type 

ASME Sec V  
Nondestructive 
Examination Article 4 

   ASME Sec VIII Div 1 
Appendix 12 
   ASME Sec. VIII Div. 2 
Paragraph 7.5.4 Ultrasonic 
Examination 

TOFD and 
Phased Array 
 

ASME Sec. V 
Nondestructive 
Examination Article 4  
ou 
ASME Code Case 2235 

   ASME Sec. VIII Div. 2 
Paragraph 7.5.5 Ultrasonic 
Examination Used in lieu of 
Radiographic Examination 
ASME Code Case 2235 

 

d. Soldas Categorias A, B, C e D. 
 Conforme Código ASME Sec. VIII Div, 1  parágrafo UW-3 Welded Joint Category 
 

Soldas 
Categoria A. 

São as juntas soldadas: 
 Longitudinais e espirais dentro de 

Casco principal,  
Câmaras internas comunicantes,  
Transições de diâmetro, 
Bocais;  
Qualquer junta soldada dentro de uma esfera, dentro de um tampo elíptico 
ou tampo plano.  

 Circunferenciais  
Conectando tampos hemisféricos ao casco principal, às transições de 
diâmetros, aos bocais ou às câmaras internas comunicantes 

Soldas 
Categoria B. 

 

São as juntas soldadas  
 Circunferenciais dentro de 

Casco principal,  
Câmaras internas comunicantes, 
Bocais, 
Transições de diâmetro, incluindo às soldas com as extremidades de um 
casco cilíndrico  

 Circunferenciais  
Conectando tampos que não sejam hemisféricos ao casco principal, às 
transições de diâmetros, aos bocais ou às câmaras internas comunicantes. 

Soldas 
Categoria C. 

 

São as juntas soldadas conectando flanges,  espelhos de permutador e 
tampos planos a: 
Casco principal, 
Tampos conformados,  
Transições de diâmetro,  
Bocais, 
Câmaras internas comunicantes, 
Qualquer junta soldada conectando uma placa lateral a outra placa lateral 
de vaso de paredes planas. 

Soldas 
Categoria D. 

 

São as juntas soldadas que conectam as câmaras internas comunicantes 
ou bocais a 
Cascos principais,  
Esferas,  
Transições de diâmetro,  
Tampos, 
Vasos de paredes planas,  
Juntas que conectam bocais às câmaras internas comunicantes. 
Obs.: Para bocais na extremidade menor de uma transição de diâmetro, 
adotar a Categoria B. 
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Conforme ASME Sec VIII Div 1 Fig.UW-3 

 
Localizações de Juntas Soldadas típicas das Categorias A, B, C e D 

 
 

ANEXOS 
1. FBTS Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem. 

A FBTS- Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem oferece dois níveis de qualificação 
e certificação de inspetores de soldagem, sendo eles: 

 Inspetor de Soldagem Nível 1; 
 Inspetor de Soldagem Nível 2. 

Os níveis de qualificação seguem uma ordem crescente, ou seja, a qualificação de inspetor de 
soldagem Nível 1 é a primeira e a de inspetor de soldagem Nível 2 é a segunda. 
Todo o profissional qualificado como inspetor de soldagem Nível 2 está também apto a realizar 
todas as atividades de Nível 1. 
A diferença básica é que o Inspetor de Soldagem Nível 1 tem a sua atuação no chamado “chão 
de fábrica”, ou seja, em campo, em contato direto com soldadores, caldeireiros, encarregados 
e etc., .executando atividades preestabelecidas em instruções devidamente especificadas e 
validadas. 
Já o Inspetor de Soldagem Nível 2 tem sua atuação voltada ao papel administrativo da 
qualidade, ou seja, executando procedimentos administrativos dentro da organização, 
trabalhando, por exemplo, com normas, procedimentos, processo e projeto, além de atuar na 
coordenação de inspetores. 
 
Inspetor de soldagem ou de solda welding Inspector  é o profissional qualificado e certificado 
que exerce as atividades de controle de qualidade relativas à solda produzida e aos processos 
relacionados à soldagem.  
As atribuições e atividades exercidas pelos Inspetores de Soldagem Níveis 1 e 2 estão 
detalhadas na ABNT NBR 14842- Critérios para a qualificação e certificação de inspetores de 
soldagem. 
Essa profissão se divide em duas: inspetor de solda N1 e inspetor de solda N2.  
O primeiro atua diretamente na obra, controlando e acompanhando a execução da junta 
soldada durante todo o seu processo.  
Já o inspetor de solda N2 é o responsável pela elaboração dos procedimentos, por ex. : 
procedimentos de soldagem, de tratamento térmico, dentre outros necessários. que devem 
ser seguidos pelos inspetores, soldadores e outros profissionais da área. 
De certa forma, o inspetor N1 é responsável por assegurar que os procedimentos escritos 
pelo N2 sejam seguidos.  
 
O inspetor de solda N2 tem a capacidade e autoridade de realizar todas as funções do N1 ou 
seja: 
     a. Inspeção visual da solda; 

b. Inspeção de consumíveis; 
c. Acompanhamento da soldagem; 
d. Medição da dureza por aparelhos portáteis; 
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e. Verificação da calibração dos instrumentos de medição. 
 

Mas a função mais específica do inspetor N2 é elaborar, verificar e aprovar a documentação 
técnica de soldagem, analisar certificados de matéria prima e consumíveis e elaborar e 
analisar os documentos de soldagem, a saber: 

 EPS Especificação do Procedimento de Soldagem 
 RQPS Registro de Qualificação de Processo de Soldagem 
 IEIS  Instrução de Execução e Inspeção de Soldagem 
 CQS Certificado de Qualificação de Soldador 
 RQS Registro de Qualificação de Soldadores 

 

A FBTS promove e realiza cursos sobre soldagem e inspeção do soldas, dentre outros os 
seguintes: 
Inspetor de Soldagem Nível 1 e Nível 2;  
Inspetor de Equipamentos; 
Norma Regulamentadora NR-13; 
Inspetor de Fabricação; 
Tecnólogo de soldagem; 
Engenheiro de Soldagem; 
Pós-Graduação em Engenharia da Soldagem. 
 

A FBTS é ainda a responsável pela manutenção do Sistema de Qualificação e Certificação 
de Consumíveis de Soldagem, executando a qualificação de consumíveis de soldagem e 
mantendo um cadastro dos consumíveis certificados. 
 

2. ABENDI Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção 
A  ABENDI  Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção é responsável pela 
qualificação e certificação de pessoal, chamados de Inspetores de Equipamentos,  
empregado na área de ENDs-Ensaios Não Destrutivos, nas atividades de inspeção, 
execução, registro e avaliação de ensaios não destrutivos, tendo como base a norma ABNT 
NBR NM ISO 9712 Ensaios não destrutivos - Qualificação e certificação de pessoal. 
Notas: 

1. Ensaios Não Destrutivos-ENDs são técnicas utilizadas na inspeção de materiais, 
equipamentos e tubulações, sem danificá-los, sendo executadas nas etapas de fabricação, construção, 
montagem, manutenção e monitoração de danos... 
As principais técnicas de Ensaios Não Destrutivos são: 

a. Correntes Parasitas 
b. Emissão Acústica 
c. Radiografia, Radioscopia e Gamagrafia 
d. Ensaio Visual 
e. Estanqueidade 
f. Líquido Penetrante 
g. Partículas Magnéticas 
h. Ultrassom 
i. Termografia 

2. O profissional de inspeção de equipamentos, ou  Inspetor de Equipamentos, é o responsável 
por garantir a continuidade, segurança operacional e integridade estrutural dos equipamentos e 
instalações das indústrias onde atua, analisando falhas e danos em equipamentos de processo e a 
elaboração de recomendações que evitem essas ocorrências.  
O Inspetor de Equipamentos deve ter capacidade de prever riscos que podem acontecer, rompimento e 
explosão de vasos de pressão e caldeiras, garantindo a seguridade dos trabalhadores.  
Também são atribuições deste profissional a execução ou testemunho de ensaios destrutivos, não 
destrutivos e metalográficos, testes de pressão, calibração de instrumentos de inspeção, de cálculo de 
taxa de corrosão e definição da vida residual de equipamentos e sistemas. 
 

A ABENDI oferece três níveis de qualificação de inspetores de equipamentos, sendo eles: 
 Profissionais de END Nível 1  
 Profissionais de END Nível 2  
 Profissionais de END Nível 3  

 
Algumas das qualificações disponíveis são: 
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 Ensaio Visual (EV); 
 Controle Dimensional (CD) 
 Líquido Penetrante (LP); 
 Partícula Magnética (PM); 
 Ultrassom (UT); 
 Radiografia industrial (RX); 
 Correntes Parasitas (CP), 
 Emissão Acústica (EA), 
 Inspetor de Fabricação. 

 
Profissionais de END Nível 1  
Um profissional certificado como Nível 1 deve demonstrar competência para executar um 
END de acordo com instruções do procedimento qualificado, sob a supervisão de um 
profissional nível 2 ou 3.  
Dentro do escopo de competências definido no certificado, o profissional Nível 1 pode ser 
autorizado para: 
a) instalar e preparar o equipamento de END;  
b) conduzir ou executar o ensaio de END;  
c) registrar e classificar os resultados do ensaio de acordo com um critério escrito;  
d) relatar os resultados;  
Um profissional certificado como Nível 1 não deve ter a responsabilidade de escolher o 
método de END ou a técnica de ensaio a ser usada, nem a responsabilidade de avaliar o 
resultado dos ensaios.  
 
Profissionais de END Nível 2  
Um profissional certificado como Nível 2 deve demonstrar competência para conduzir o 
ensaio de END de acordo com procedimentos qualificados estabelecidos.  
Além disso, dentro do escopo de competências definido no certificado, o profissional Nível 2 
pode ser autorizado para:  
a) selecionar a técnica de END para o método de ensaio a ser usado;  
b) definir as limitações da aplicação do método de ensaio;  
c) interpretar os procedimentos de END, adaptando-os com instruções para as condições 
reais de ensaio; 
d) preparar e verificar os ajustes do equipamento;  
e) interpretar e avaliar resultados de acordo com códigos, normas ou especificações 
aplicáveis;  
f) preparar instruções de END;  
g) executar e supervisionar todas as tarefas de profissionais Nível 1 ou 2;  
h) prover orientação para profissional Nível 1 ou 2;  
i) organizar, relatar e arquivar os resultados de um END.  
 
Profissionais de END Nível 3  
Um profissional certificado como Nível 3 deve demonstrar competência para conduzir e 
orientar a execução dos ENDs para os quais ele é certificado.  
Dentro do escopo de competências definido no certificado, um profissional certificado para 
nível 3 pode ser autorizado para:  
a) assumir toda responsabilidade por uma instalação de ensaio, por um CEQ e pelo pessoal 
envolvido nos ENDs;  
Nota: 

O CEQ Controle Estatístico da Qualidade é constituído por Controle Estatístico de Processos, 
Estudos de Capabilidade de Processos, Inspeção por Amostragem e Planejamento de Experimentos,  
compreendendo um conjunto de ferramentas necessárias para obtenção, manutenção e melhoria da 
Qualidade de produtos e serviços. 

b) elaborar e validar instruções de ENDs e procedimentos;  
c) interpretar códigos, normas, especificações e procedimentos;  
d) designar o método específico de ensaio, procedimentos e instruções de ENDs a serem 
utilizados;  
e) realizar e supervisionar todas as obrigações de todos os níveis;  
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f) orientar os profissionais de todos os níveis.  
 
O profissional nível 3 deve demonstrar ainda:  
a) competência para avaliar e interpretar resultados, conforme as exigências dos códigos, 
normas e especificações;  
b) conhecimentos práticos suficientes da aplicação de materiais, fabricação e tecnologia de 
produtos, para selecionar o método de END, estabelecer a técnica de END, e auxiliar no 
estabelecimento do critério de aceitação em que nenhum outro é aplicável;  
c) familiaridade geral com os métodos de END. 
 
A ABENDI também promove e realiza cursos de Formação de Inspetores de Equipamentos 
ou Inspetores de Fabricação, com capacitação para analisar falhas e danos em equipamentos 
de processo e elaborar recomendações que evitem essas ocorrências.  
 

3. ABRACO - Associação Brasileira de Corrosão 
As atividades exercidas pelos profissionais de Inspeção de Pintura Industrial, os níveis de 
certificação e outras informações relacionadas à qualificação e certificação de Inspetores de 
Pintura Industrial, se encontram descritas na norma brasileira ABNT NBR 15218. 
A ABRACO - Associação Brasileira de Corrosão, através do Sistema Nacional de Qualificação 
e Certificação em Corrosão e Proteção, que estabelece os critérios e sistemáticas adotadas 
para a Qualificação e Certificação de Pessoal na área de corrosão e técnicas anticorrosivas, 
promove cursos de treinamento e a certificação dos Inspetores de Pintura Industrial.. 
 

4. Comparação entre as técnicas de exame por ultrassom 
             Fonte: The TOFD Method - Between Radiography and Ultrasonic in Weld Testing 
             https://www.ndt.net/article/v04n09/erhard/erhard.htm 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


