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RESUMO 
A pesquisa teve como objetivo correlacionar diferentes defeitos e suas 

criticidades, em corpos de prova de aço ASTM A516 grau 60 para ensaio CTOD, 

cujos entalhes foram feitos no metal de base, no metal de solda e na zona 

termicamente afetada de uma junta soldada, com os sinais de emissão acústica 

obtidos durante os ensaios. Quatro métodos de análise fractal foram utilizados: 

análise re-escalada de Hurst (R/S), dimensão de contagem de caixas, dimensão de 

cobertura mínima e análise de flutuação sem tendências (DFA). Um número mínimo 

de pontos necessários para a obtenção dos expoentes associados a cada método 

de análise foi determinado para os vários sinais, bem como o efeito de diferentes 

métodos de filtragem nesses expoentes. Verificou-se que nenhum dos métodos 

isoladamente conseguiu caracterizar os defeitos nem os regimes de carregamento. 

No entanto, utilizando-se representações bidimensionais de todos os expoentes 

juntamente com o desvio padrão dos sinais foi possível estabelecer, de forma 

satisfatória, uma caracterização hierárquica dos defeitos e regimes de carregamento. 
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ABSTRACT 
The research had the objective of correlating different defects and their 

criticalities in specimens of ASTM A516 grade 60 carbon steel for CTOD tests, 

whose notches were made in the base metal, in the weld metal and in the thermally 

affected zone of a welded joint, with the acoustic emission signals obtained during 

the test. Four methods of fractal analysis were used: rescaled Hurst analysis (R/S), 

boxcounting dimension, minimal cover dimension an detrended fluctuation analysis 

(DFA). A minimal number of points necessary for obtaining the exponents associated 

with each of the different filtering methods on these exponents. It has been verified 

that none of the methods alone has been able to characterize either the defects, or 

the loading regimes. However, by using the bi-dimensional representations of all the 

exponents, together with the standard deviation of the signals, it has been possible to 

establish satisfactorily a hierarchical characterization of the defects and the loading 

regimes. 
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INTRODUÇÃO 
 

A integridade estrutural de equipamentos é de importância vital na 

operação das instalações industriais. Redução de custos e aumento de 

produtividade são os benefícios diretos mais tácitos, mas outras vantagens podem 

ser levantadas quando da utilização confiável das instalações: menores riscos aos 

operadores, redução nas ocorrências de danos ambientais (principalmente quando 

se tratam de instalações petrolíferas ou que lidem com produtos tóxicos), etc. 

Paralelamente a este fato, o nível crescente de competição e a busca constante de 

aumento de produtividade nas empresas exigem tempos sempre menores de 

paradas para manutenções.  

Além destes fatos apresentados, a busca por menores custos de 

manutenção influi substancialmente nos custos dos produtos finais das indústrias. A 

pesquisa “A situação da manutenção no Brasil”, realizada em 2001 pela Associação 

Brasileira de manutenção (ABRAMAN), mostra que os custos com esta atividade no 

país representam 4,2% do PIB, o equivalente a US$ 28 bilhões anuais. A mesma 

pesquisa aponta que cerca de 4% do faturamento bruto das empresas são gastos 

em ações de manutenção1, referentes a gastos com mão de obra, peças 

sobressalentes e contratação de serviços. Neste âmbito, a manutenção preditiva 

ocupa lugar de destaque, tendo em vista que evita paradas desnecessárias para 

manutenção, enquanto mantém os equipamentos em condições operacionais 

satisfatórias.  

Em equipamentos para processamento e armazenagem do petróleo e 

seus derivados, as manutenções compreendem inspeções nos metais de base e de 

solda, à procura de defeitos que venham a progredir de maneira catastrófica. Tais 

manutenções são feitas de forma preventiva, em intervalos fixos, necessitando 

paradas nos equipamentos. 
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Os métodos usuais para avaliação da integridade estrutural desses 

equipamentos são ultra-som, partículas magnéticas, líquidos penetrantes e 

radiografia industrial. Neste universo, a técnica de ensaio por emissão acústica tem 

provado ser uma metodologia barata e rápida de manutenção preditiva, por 

apresentar as seguintes vantagens: 

• Detecta os sinais emitidos pela estrutura sem nada introduzir nela, 

como feixes de radiação eletromagnética ou pulsos de ondas, 

sendo assim uma técnica de caráter passivo; 

• A análise do ensaio é feita em tempo real, sem a necessidade de 

parar a produção. 

Entre as principais aplicações da técnica de ensaio de emissão acústica, 

destacam-se o controle de qualidade de soldas, o monitoramento contínuo de 

estruturas, a detecção de defeitos em materiais compósitos2 e a localização de 

vazamentos em tubulações3. 

No entanto, apesar das vantagens apresentadas, os ensaios por emissão 

acústica, devido à complexidade do mecanismo em que se baseia, têm utilização 

incipiente, por usar parâmetros estatísticos, baseados na área medida sobre a 

envoltória do sinal retificado4. Estes métodos não se mostram eficientes na detecção 

de defeitos, conforme mostrou Camerini em sua dissertação de mestrado5 e em 

testes de campo6. 

Atualmente, procuram-se técnicas de reconhecimento dos sinais de 

emissão acústica através do reconhecimento assistido de padrões7, resultando em 

uma separação confiável entre os dados de emissão acústica provenientes da 

propagação de trincas e outras indicações, tais como ruídos de fundo. Outra técnica 

promissora no processamento de sinais é a análise por fractais. Trabalhos anteriores 

na caracterização de materiais policristalinos8 e de ferros fundidos9 através de sinais 

de ultra-som obtiveram resultados satisfatórios, assim como a caracterização de 

defeitos em compósitos de matriz polimérica com fibra de vidro2 e no aço 516 Grau 

60 durante ensaios de tração10, indicam a possibilidade de sucesso na detecção da 

propagação de trincas. 
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Da confluência dos fatores apresentados nasce a necessidade da 

presente pesquisa, que tem como objetivo encontrar um parâmetro que vincule  a 

propagação de trincas em um aço utilizado comumente nas instalações, o aço ASTM 

A516 Grau 60, aos sinais emitidos durante o processo de fratura. 

Para tanto, foram feitos ensaios de CTOD em corpos de prova com 

entalhes no metal de base, na junta soldada e na zona termicamente afetada. Os 

ensaios foram monitorados por emissão acústica e analisados por quatro 

metodologias diferentes. Em cada ensaio, analisaram-se duas regiões distintas: 

região de regime elástico e região de regime plástico. Também foram pesquisadas 

quais técnicas de condicionamento dos sinais são apropriadas, bem como o número 

de pontos necessário às análises. 

No capítulo 1 toda a teoria necessária à compreensão da pesquisa 

realizada é exposta, sendo dividido em três partes. Na parte de emissão acústica, 

são apresentados o conceito da metodologia de ensaio, as condições requeridas 

para a obtenção de dados confiáveis, os parâmetros comumente adquiridos durante 

o ensaio, o critério de classificação dos defeitos mais utilizado atualmente, e 

principais fontes de emissões acústicas. Na parte de mecânica da fratura elasto-

plástica, é mostrada a razão pela qual o método foi escolhido, quais os princípios 

que a teoria se baseia, e os parâmetros utilizados para análise. Já a parte de 

métodos de análises por fractais demonstra os meios utilizados para obtenção dos 

expoentes utilizados como critério no trabalho, para as metodologias utilizadas: 

análise re-escalada de Hurst, contagem de caixas, dimensão de cobertura mínima e 

análise de flutuação sem tendências (DFA). 

O capítulo 2 disserta sobre o material e os equipamentos empregados, os 

procedimentos para a preparação dos corpos de prova, a metodologia e os 

parâmetros utilizados para a aquisição dos sinais, os cálculos feitos para 

determinação dos parâmetros pertinentes de mecânica da fratura, as rotinas para 

condicionamento dos sinais às análises, e as dificuldades enfrentadas em cada 

etapa do processo. 

No capítulo 3 são apresentados os resultados. Inicialmente, são 

mostrados corpos de prova e intervalos escolhidos para análise, comparando estes 

intervalos aos regimes CTOD de iniciação e crítico, e calculando os valores de  
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CTOD correspondentes, de maneira a determinar o estágio de propagação da trinca 

correspondente, uma vez que é esperada uma implementação futura do método 

para detecção de falhas em estágio inicial. Em seguida, determinam-se os números 

mínimos de pontos a serem amostrados, de maneira que as análises sejam 

confiáveis. Para tentar obter maiores separações entre os regimes analisados, foram 

feitos tratamentos nos sinais, utilizando métodos de amaciamento e retificação. 

Obtidos os resultados, procederam-se à determinação dos expoentes de cada 

método, nas regiões analisadas dos sinais selecionados. Na seqüência, os 

expoentes são agrupados, sendo calculado os valores médios e de desvio padrão 

para cada localização diferente de entalhe, e cada regime pesquisado. Com base 

nestes dados, são apresentados os resultados da aplicação dos métodos para a 

caracterização dos sinais. 

Finalmente, dados os resultados apresentados, são feitas as conclusões 

relativas ao objetivo da dissertação e sugeridas novas pesquisas que dêem 

seqüência ao trabalho aqui apresentado. 

 



Caracterização de Sinais de Emissão   
Acústica em Ensaios de CTOD por Análise Fractal Revisão Bibliográfica 
 

 
  5  

 

CAPÍTULO 1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 
 

1.1 - Emissão Acústica. 

 

1.1.1 - Introdução. 

 

Segundo a ABENDE11, emissão acústica é o fenômeno onde ondas 

elásticas transientes são geradas por rápida liberação de energia a partir de fontes 

localizadas em um material ensaiado. Embora emissão acústica seja a denominação 

mais comum, o fenômeno também é denominado por emissão de ondas de tensão, 

atividade microsísmica, ou emissão acústica com outros qualificativos. 

Embora não seja possível precisar a partir de quando, sabe-se o homem 

vem procurando relacionar emissões sonoras e transformações dos materiais desde 

a introdução de processos industriais primitivos. Os artesãos de cerâmicas 

utilizavam os sons de trincamento dos vasos de barro durante o resfriamento para 

determinar a qualidade dos seus produtos. 

Em 1545 foram feitos os primeiros relatos de emissões acústicas em 

metais, quando o alquimista árabe Jabir ibn Hayyan, em seu livro Summa 

Perfectionis Magisterii12, descreve o fenômeno do choro do estanho, bem como os 

sons emitidos pelo ferro durante o processo de forja. 

Desde o tempo dos alquimistas o homem vem observando esses 

fenômenos nos mais variados metais, assim como buscando explicar a origem dos 

sons. No entanto, somente no início do século XX, com o desenvolvimento da 

metalurgia, foi possível desvendar os mecanismos que resultam em emissões 

acústicas.  
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Com a descoberta do processo de deformação por maclagem, conseguiu-

se detalhar a origem do choro do estanho, assim como o do zinco, metal que se 

deforma da mesma maneira. Em 1923 Albert M. Portevi e François Le Chatelier12 

noticiaram que pequenos ruídos podiam ser ouvidos à distância de vários metros 

durante escoamentos descontínuos e formação de bandas de Lüders em ligas 

alumínio-cobre-manganês. A descrição de que a formação de martensita durante o 

resfriamento de aços era acompanhada por sons parecidos com o choro do estanho 

foi feita por Erich Scheil no ano de 192912. Em 1936, Scheil e Friedich Föster 

procederam ao primeiro experimento específico para detecção de emissões 

acústicas, ao estudarem a formação de martensita no aço níquel 29%12. 

Vários mecanismos são identificados como fontes de emissão acústica. 

Em metais, são identificados mecanismos como: crescimento de trinca, movimentos 

de discordâncias, deslizamento, maclagem, deslizamento dos contornos de grão, 

fratura e decoesão de inclusões. Outras fontes, chamadas freqüentemente de 

secundárias ou pseudofontes, são: vazamentos, cavitações, fricções, realinhamento 

ou crescimento de domínios magnéticos, liquefação e solidificação, e 

transformações de fase sólido-sólido.  

Não há ainda uma explicação única para as fontes de emissão acústica, 

nem uma descrição analítica completa da energia da onda de tensão na vizinhança 

de uma fonte de emissão acústica. 

 

1.1.1.a - O Ensaio por Emissão Acústica. 

 

A técnica de ensaios por emissão acústica é uma metodologia ainda em 

fase de maturação, com eficácia comprovada no monitoramento de integridade 

estrutural, detecção de vazamentos e de fraturas incipientes em equipamentos.  
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Em comparação com outras técnicas, os ensaios de emissão acústica 

possuem as seguintes vantagens: 

1) É um método dinâmico de inspeção, através do qual é possível a 

detecção do crescimento das descontinuidades; 

2) Pode detectar e avaliar a significância das descontinuidades em toda 

a estrutura, durante um único teste; 

3) É capaz de detectar descontinuidades localizadas em locais 

impossíveis de serem inspecionados por outros métodos; 

4) Torna possível a inspeção em serviço, requerendo pouco ou 

nenhum tempo de parada do equipamento em inspeção; 

5) Pode ser utilizado para prevenir falhas catastróficas de sistemas 

com descontinuidades desconhecidas. 

 

O monitoramento por emissão acústica pode ser contínuo ou intermitente, 

bem como pode envolver toda a estrutura ou apenas uma parte. 

 
Figura 01: Monitoramento por emissão acústica em um tanque de amônia (FAFEN-BA). 

A foto acima mostra a colocação dos transdutores de emissão acústica 

em um tanque de amônia para ensaio intermitente realizado em 1999, onde o ensaio 

foi realizado durante o enchimento do tanque até 85% do seu volume.  
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As principais aplicações dos ensaios por emissões acústicas são: 

1) Teste e caracterização de propriedades mecânicas; 

2) Ensaio de prova pré-serviço; 

3) Teste em serviço (requalificação); 

4) Monitoramento contínuo; 

5) Monitoramento de soldas durante o processo; 

6) Análise de assinatura mecânica; 

7) Detecção e localização de vazamentos; 

 

São conhecidos alguns aspectos relativos às propriedades do material em 

teste e à condução do teste que influenciam nas amplitudes dos sinais captados, 

sintetizados na tabela 01: 

Aspectos que tendem a aumentar a amplitude 
de resposta aos sinais de emissão acústica

Aspectos que tendem a reduzir a amplitude de 
resposta aos sinais de emissão acústica

Alta resistência Baixa resistência
Alta taxa de deformação Baixa taxa de deformação
Baixa temperatura Alta temperatura
Anisotropia Isotropia
Não homogeneidade Homogeneidade
Seções espessas Seções finas
Fratura frágil Fratura dúctil
Material que contenha descontinuidades Material sem descontinuidades
Transformações de fase martensíticas Transformações de fase controladas por difusão
Propagação de trincas Deformação plástica
Materiais fundidos Materiais trabalhados
Grãos de grandes tamanhos Grãos de pequenos tamanhos
Maclagem induzida mecanicamente Maclagem induzida termicamente  

Tabela 01: Fatores que afetam as amplitudes relativas dos sinais de emissão acústica. 

 

1.1.1.b - Equipamentos para Testes com Emissões Acústicas. 

 

Há uma grande variedade de formas e capacidades dos equipamentos de 

emissão acústica, dependendo do objeto de inspeção e complexidade do ensaio.  

No entanto, há componentes comuns a todos os equipamentos para 

inspeções que utilizem emissão acústica: os sensores, os pré-amplificadores, os 

amplificadores e os filtros. 
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Os sensores possuem a função de detectar os pequenos movimentos 

mecânicos da superfície do objeto em teste e convertê-los em sinais elétricos. 

Assim como os transdutores utilizados para inspeção por ultra-som, os 

sensores de emissão acústica utilizam cristais piezelétricos para efetuar a conversão 

eletromecânica. Podem ser ressonantes ou de faixa larga. 

Os principais fatores a serem considerados na escolha de um sensor de 

emissão acústica são: 

• Freqüência de operação; 

• Sensibilidade; 

• Características físicas e ambientais. Por exemplo, nos ensaios onde o 

objeto estiver em alta temperatura devem ser usados guias de onda para 

isolar o sensor do ambiente. 

Os sinais de emissão acústica são de baixa intensidade, sendo, portanto, 

susceptíveis a variadas interferências. Minimizam-se essas indesejáveis 

interferências amplificando o sinal tão logo saiam dos sensores. Os sinais são 

geralmente amplificados em 40 dB, por meio de pré-amplificadores. Alguns sensores 

possuem pré-amplificadores incorporados. 

Para que os pré-amplificadores funcionem, é necessária uma alimentação 

de corrente contínua, geralmente fornecida no próprio cabo utilizado para receber os 

sinais de emissões acústicas. 

 
Figura 02: Transdutor de emissão acústica com pré-amplificador incorporado13. 
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A escolha da faixa de freqüência a ser utilizada, através de filtros, é 

essencial à análise precisa dos sinais de emissão acústica, uma vez que as fontes 

são diversas, com freqüências variando de faixa audível até cerca de 50 MHz. 

Embora o espectro de freqüências analisado varie com as características do objeto 

em análise, comumente são utilizados filtros de banda passante, com faixas de 100 

a 300 KHz. 

 
Figura 03: Placa de aquisição de dados com processador digital de sinais e filtros incorporados. 

O processamento dos sinais de emissão acústica vem mudando bastante 

durante a última década, devido ao avanço no desempenho dos 

microcomputadores. 

A digitalização dos dados exige uma grande quantidade de bits, pois a 

taxa de amostragem recomendada para que se tenha uma boa reprodução do sinal 

é de quatro vezes a maior freqüência encontrada. Uma vez que os sinais 

provenientes de trincas possuem freqüências características entre 150 e 300kHz, 

devem ser amostrados pelo menos a 1.000.000 de pontos por segundo (4 

amostragens por comprimento de onda). Além disto, são necessários 16 bits por 

ponto para que haja uma fiel reprodução das amplitudes dos sinais (65.536 valores 

diferentes). 

No entanto, como nos ensaios de emissão acústica há somente o ruído 

de fundo na maior parte do tempo, o processamento dos dados é baseado em 

eventos (pulsos) de emissão acústica. Dessa forma, um sinal de emissão acústica 

somente é amostrado quando sua amplitude excede um limiar definido (variando de 

30 dB para ambientes silenciosos a 45 dB em locais onde o ruído de fundo é muito 

alto), até o momento em que a sua envoltória seja novamente inferior ao limiar. 

Desta forma, além de ser salva uma considerável quantidade de espaço para 

armazenamento, ainda é evitada a aquisição de ecos. 
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Uma vez amostrados, os eventos são analisados segundo diversos 

critérios. O mais utilizado atualmente é o MONPAC4, criado em 1983 pelo grupo de 

usuários MONPAC (formado por indústrias petrolíferas e de fertilizantes, entre elas a 

Monsanto, e pela empresa de inspeção Physical Acoustics Corporation, PAC, 

advindo daí a sigla MONPAC).  

Este critério é baseado em uma série de ensaios, todos feitos segundo os 

mesmos parâmetros, em 5.000 vasos de pressão. O mesmo utiliza a área sob a 

envoltória do sinal retificado (chamado de intensidade do sinal) para a determinação 

de dois parâmetros: a severidade e o índice histórico. A severidade representa o 

valor médio dos 10 sinais com maiores valores de intensidade, enquanto o índice 

histórico é uma comparação entre a intensidade dos últimos 20% (ou 20, o que for 

menor) dos eventos e a intensidade média de todos os eventos. Com base em 

testes realizados, foi possível construir o diagrama mostrado na Fig. 04, onde os 

valores do índice histórico representam a abscissa e os de severidade, a ordenada, 

separando o plano em 5 regiões (A,B,C,D,E), relacionadas ao comprometimento da 

integridade estrutural decorrente da presença de defeitos (Tabela 02).  

Após a condução do ensaio, os valores de severidade e índice histórico 

encontrados são sobrepostos ao gráfico, para determinar em que regiões se 

encontram. Dependendo da região, ações diferentes devem ser tomadas. 

Paralelamente à análise, os sistemas de processamento dos sinais 

possuem recursos para determinar a localização dos defeitos, através de 

triangulação. 
Classificação Ação recomendada

A Pequenos defeitos. Anotar para referência em ensaios futuros.

B Anotar para referência em ensaios futuros e checar por 
defeitos superficiais, como corrosão e pitting .

C
Defeitos que requerem inspeção imediata. Avaliação pode ser 
baseada em análise adicional de dados, retestes, ou exames 

não destrutivos complementares.

D Defeitos significantes que requerem inspeção imediata, 
utilizando métodos não destrutivos complementares.

E Grandes defeitos que requerem parada imediata e exames por 
ensaios não destrutivos.  

Tabela 02: Regiões de classificação de defeitos, segundo o critério MONPAC. 
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Figura 04: Regiões de classificação do critério MONPAC. 

 

1.1.2 - Efeito Kaiser. 

 

Uma característica importante das emissões acústicas é a resposta 

irreversível nos metais. Uma vez atingido um determinado patamar de carga e tendo 

sido acomodadas as fontes de emissões acústicas, não serão mais detectados 

sinais, mesmo nos casos em que o carregamento é removido e posteriormente 

reaplicado, até que o patamar seja excedido. Este comportamento é chamado de 

efeito Kaiser12, em homenagem ao pesquisador que relatou o fato. 

O grau de presença do efeito Kaiser varia entre os metais, podendo até 

desaparecer completamente. Esta exceção ao efeito Kaiser é conhecida como efeito 

Felicity, sendo a razão Felicity12 um indicador quantitativo do grau de quebra do 

efeito Kaiser. É representada pelo quociente entre a carga aplicada e a carga 

anterior. 

Foi notado que o efeito Kaiser falha principalmente nos casos em que os 

mecanismos dependentes do tempo controlam as deformações, bem como quando 

ocorrem processos de corrosão e fragilização por hidrogênio. 
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A primeira aplicação do efeito Kaiser foi no desenvolvimento de uma 

metodologia para diagnóstico de falhas em vasos de pressão, através da qual o 

objeto é submetido a uma série de carregamentos até atingir a pressão de teste 

hidrostático. Como resultado, as emissões durante o teste hidrostático servem de 

ferramenta para medição dos danos sofridos durante o período de trabalho 

precedente. Esta metodologia ficou conhecida como corolário de Dunegan12. 

  

1.1.3 - Efeitos dos Ruídos de Fundo nos Ensaios de Emissão Acústica. 

 

A ocorrência de ruídos é inerente aos ensaios de emissão acústica. Estes 

sinais podem ser contínuos ou intermitentes, e suas fontes podem ser internas ou 

externas ao objeto em teste. 

Para que um ensaio de emissão acústica detecte emissões provenientes 

somente dos defeitos, o reconhecimento e a separação dos ruídos são 

fundamentais. A maioria dos sistemas de monitoramento por emissão acústica utiliza 

filtros passa alta com freqüência de corte 100 kHz, abaixo da qual está presente a 

maioria das fontes de ruídos. O uso de faixas mais estreitas de freqüências e 

freqüências de corte mais altas reduziria ainda mais a presença de ruídos, mas tal 

procedimento não é recomendado, por inibir a detecção dos sinais provenientes da 

estrutura. 

Em geral, a detecção de ruídos é feita através da comparação entre os 

sinais obtidos no local de teste e os sinais obtidos em laboratório ou ambiente 

silencioso. Também são utilizados os níveis médios dos sinais detectados, 

anteriormente ao início dos ensaios, para determinação do ruído no local. 

As fontes mais comuns de ruídos são classificadas como hidráulicas, 

mecânicas e elétricas. Como fontes de ruídos hidráulicos, podem ser citados os 

vazamentos (caracterizados por sinais contínuos de grande amplitude), as 

cavitações, os fluxos turbulentos de fluidos e as evaporações, fenômenos estes que 

devem ser evitados durante o teste. Caso não seja possível, as freqüências 

correspondentes a cada fonte de ruído devem ser determinadas e, através de filtros, 

inibidas. 
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Os ruídos mecânicos ocorrem principalmente quando há movimento 

relativo entre componentes. Fontes comuns de ruídos mecânicos incluem 

rolamentos com pistas desgastadas, fricção entre partes do equipamento (incluindo 

o movimento de chapas adjacentes presas por rebites ou parafusos), e máquinas de 

ciclo alternativo (principalmente) ou rotativo.  

Mesmo em ambientes silenciosos podem ser observados ruídos 

mecânicos. Comumente em máquinas servo-hidráulicas o conjunto de válvulas está 

acoplado diretamente ao cilindro. A operação destas válvulas produz ruídos 

intermitentes de grandes amplitudes. Nestes casos deve-se colocar o conjunto de 

válvulas separado da máquina de teste e utilizar mangueiras para o transporte do 

fluido. Outra fonte são as garras utilizadas principalmente em ensaios de tração. À 

medida que o corpo de prova é carregado, as garras deslizam relativamente aos 

garfos, uma vez que os recartilhamentos as prendem ao corpo de prova, produzindo 

ruídos. Nestes casos, devem ser utilizadas conexões por pinos. 

Os ruídos mecânicos possuem características que podem ser utilizadas 

para seu isolamento das fontes de emissões acústicas provenientes de trincas. Em 

geral, possuem baixas freqüências e pequenos tempos de subida, definido como o 

intervalo entre o instante que o sinal ultrapassa o limiar e o instante em que atinge a 

amplitude máxima.  

A presença de fontes de interferência eletromagnética pode também 

resultar em ruídos durante um ensaio de emissão acústica, por alterar os sinais 

elétricos da instrumentação de teste. Constituem fontes de ruído elétrico: lâmpadas 

fluorescentes, circuitos de motores elétricos, máquinas de solda, e ligamentos e 

desligamentos automatizados por relés com cargas indutivas. Nestes casos, são 

detectados grandes pulsos elétricos que podem conter as maiores amplitudes e 

freqüências dentre os sinais observados. 
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Para que sejam diminuídos os efeitos das fontes de ruídos elétricas, faz-

se necessário um bom isolamento dos sensores, pré-amplificadores, cabos e 

amplificadores principais através da colocação dos mesmos dentro de caixas feitas 

de metais de alta condutividade, aterradas adequadamente. 

 

1.1.4 - Parâmetros Utilizados na Análise dos Sinais de Emissão Acústica. 

 

As formas de onda dos sinais de emissão acústica são influenciadas por 

vários fatores, a saber: 

• Características da fonte; 

• Caminho entre a fonte e o sensor; 

• Características do sensor; 

• Sistema de medição. 

Os sinais provenientes do avanço nas frentes de trincas são discretos, 

possuem amplitudes bem maiores que as do ruído de fundo e são de curta duração, 

sendo bastante separados no tempo. Em geral, as amplitudes máximas crescem 

rapidamente e decrescem de maneira aproximadamente exponencial. Para que 

sejam distinguidos dos ruídos de fundo, é necessário o estabelecimento de um limiar 

a partir do qual é feita a aquisição dos dados. 

O primeiro parâmetro obtido dos sinais é o número de eventos. Um 

evento é um pulso individual produzido por mudanças locais no material. A 

contagem de um evento é o número de vezes que o sinal ultrapassa um limiar. 

A atividade de emissão acústica é relacionada à rápida emissão de 

energia no material. Dessa forma, a medida de energia liberada relaciona-se à 

energia dos sinais, a qual é proporcional ao quadrado da amplitude. 

O tempo de subida é contado entre o momento em que o sinal ultrapassa 

o limiar aquele em que atinge o pico de amplitude. De maneira análoga, o tempo de 

decaimento é tomado entre o pico e o momento em que o sinal retorna a um nível 

inferior ao limiar. 

Na Fig. 05 estão sintetizados os principais parâmetros obtidos dos sinais 

de emissão acústica. 
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Figura 05: Parâmetros obtidos de um evento de emissão acústica. 

 

1.1.5 - Fontes de Emissões Acústicas em Materiais Metálicos. 

 

A deformação plástica é a principal fonte de emissão acústica em 

materiais metálicos. O início da plastificação, principalmente perto da tensão de 

escoamento, é o momento em que há a maior taxa de emissões, assim como são 

observadas as maiores amplitudes médias quadráticas dos sinais. 

Embora a maior parte das emissões ocorra quando do escoamento, são 

observados casos em que a atividade é alta mesmo antes que o material comece a 

escoar, devido a deformações plásticas localizadas. Em outros casos, a máxima 

ocorrência de emissões ocorre na região plástica, devido a vários mecanismos, tais 

como a ocorrência de maclagem ou fratura em inclusões frágeis. 

Outra fonte de sinais de emissão acústica são as propagações de frentes 

de trincas, as quais são mais facilmente detectáveis em materiais frágeis e em 

materiais compostos, que fraturam de forma repentina, liberando energia em níveis 

superiores aos encontrados nos materiais dúcteis. Já nestes últimos, plastificação 

que ocorre à frente das trincas absorve parte da energia necessária à sensibilização 

dos sensores de emissão acústica, resultando em sinais de baixa intensidade e 

menor atividade. 
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Outro aspecto que influencia a atividade dos sinais é a maneira como os 

materiais são carregados. Ensaios em laboratório de corpos de prova entalhados, 

por exemplo, são feitos sob condições de controle do deslocamento, i.e., são feitos 

com deslocamento constante; já testes de campo são feitos basicamente em 

condições de controle da carga, i.e., são submetidos a taxas de carregamento 

constantes. Isto é verificado, por exemplo, em experimentos feitos na liga de 

alumínio 221912, onde há uma significante diferença nas atividades de emissão 

acústica devido aos dois tipos de condições de controle. Sob condições de controle 

por carga, a atividade de emissão acústica exibe um aumento repentino à medida 

que a fratura torna-se iminente. Este fenômeno não é observado em condições de 

controle por deslocamento, levando às diferenças observadas6 quando da 

implementação dos modelos desenvolvidos em laboratório para inspeções em 

campo. 

 

1.2 - Mecânica da Fratura Elasto-Plástica. 

 

Os parâmetros obtidos para determinação do comportamento à fratura 

através da mecânica da fratura linear elástica possuem boa concordância com 

resultados experimentais, quando utilizados em materiais frágeis ou com limitada 

deformação plástica. Este modelo assume que a energia necessária à formação de 

novas superfícies (faces da trinca em propagação) é fornecida pelo decréscimo na 

energia potencial de ligação entre os átomos. 

Porém, nos materiais de grande tenacidade, i.e., capazes de absorver 

grande quantidade de energia plasticamente antes de romper, os resultados teóricos 

não concordam com os resultados experimentais, pois nesses metais há uma zona 

plastificada à frente da trinca, Fig. 06, envolta por material não plastificado, que 

absorve parte da energia necessária à formação de novas superfícies. Desta forma, 

as tensões permitidas nestes materiais são superiores, para um mesmo tamanho de 

trinca, àquelas necessárias para propagar trincas em materiais de baixa tenacidade. 

O avanço da frente da trinca ocorre somente quando do escoamento generalizado 

do material. 
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Figura 06: Raio da zona plastificada à frente da trinca. 

 

Nestas condições, embora a resistência do material ao carregamento 

permaneça constante (não podendo, portanto, ser utilizada como parâmetro), a 

deformação do objeto e o deslocamento de abertura de trinca (crack-opening 

displacement – COD – também conhecido por crack tip opening displacement – 

CTOD), continuam a crescer continuamente até a ocorrência de falha. Portanto, é 

mais sensata a utilização dessa medida como parâmetro para determinar o 

comportamento à fratura de materiais tenazes. 

Para calcular o valor do CTOD, é necessário conhecer o modelo de 

plasticidade da ponta da trinca feito por Dugdale, para um estado plano de tensões. 

Segundo Dugdale14, as regiões plásticas tomam a forma de fitas estreitas que se 

estendem a distâncias R a partir de cada ponta da trinca (vide Fig. 07). A trinca 

possui comprimento 2c e é permitido seu crescimento elástico até uma distância 2a; 

no entanto, uma tensão interna é aplicada na região axc <<  para fechar a trinca. 

Pode ser demonstrado que essa tensão interna deve ser igual à tensão de 

escoamento do material, de forma que axc <<  representa regiões de plasticidade 

local.  
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Figura 07: Modelo de plasticidade da ponta da trinca de Dugdale. 

 

Combinando os campos de tensões internas que envolvem as regiões 

plásticas com o campo externo de tensões associado à tensão σ que age sobre a 

trinca, Dugdale demonstrou que: 
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onde σe é a tensão de escoamento. 

Como a=c+R, obtém-se 
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Quando a tensão aplicada satisfizer a condição σ << σe, a equação (1.2) 

reduz-se a: 
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Utilizando o modelo de Dugdale, é possível calcular o deslocamento de 

abertura da trinca 2V(c). Goodier e Field14 demonstraram que: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

e

e

E
c

cV
σ
πσ

π
σ

2
secln

8
)(2   (1.4) 

Quando σ << σe, combinando as eqs. (1.2 – 1.4), obtém-se 

eE
KcV
σ⋅

=
2

)(2 ,  (1.5) 

onde aK πσ= , e representa o fator de intensidade de tensões. Logo, a tenacidade 

à fratura do material pode ser dada por: 
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e

c

E
KcV
σ2

)(* = ,  (1.6) 

onde V*(c) é o deslocamento crítico de abertura da trinca (CTODc). Deve-se salientar 

que V(c) pode ser calculado sob condições de elasticidade e plasticidade, enquanto 

que Kc (fator crítico de intensidade de tensões) é válido somente em regime linear 

elástico. É importante esclarecer que os campos de deformação e os deslocamentos 

de abertura de trinca associados com a ponta da trinca irão variar com a 

configuração (tamanho, formato, dentre outros) do corpo de prova. Portanto, um 

único valor de CTODc para um dado material não pode ser definido, uma vez que 

este será afetado pela geometria do corpo de prova utilizado nos testes14. 

Os ensaios para determinação do CTOD crítico são padronizados pela 

norma BS 7448 15,16. 

 

1.3 - Geometria Fractal. 

 

De acordo com a geometria Euclidiana, os objetos (planos, esferas, 

linhas, quadrados, cubos, etc.) são contínuos, lineares e homogêneos, necessitando 

de uma, duas ou três coordenadas para serem representados. Estes objetos 

possuem dimensões inteiras, cujos valores (1, 2 ou 3) dependem das formas do 

objeto representado. Porém, os objetos reais (linhas costeiras, árvores, contornos de 

nuvens, flocos de neve, etc.) apresentam aspectos, tais como rugosidades ou 

descontinuidades, que não podem ser descritos através da geometria Euclidiana. 

Para resolver esse problema, introduziu-se uma nova dimensão, chamada dimensão 

fractal17, que pode assumir valores fracionários em vez de apenas números inteiros. 

Uma interpretação conceitual poderosa da dimensão fractal é que ela pretende 

apresentar medida de complexidade do objeto em estudo18. 

Um fractal pode ser definido simplesmente como um objeto que se mostra 

auto-similar sob graus diversificados de ampliação e apresentando a mesma 

estrutura em todas as escalas. Assim, uma parte pequena do objeto replica a 

estrutura total. Os fractais com estruturas que compreendem cópias exatas deles 

mesmos em todas as ampliações, ou seja, que possuem uma auto-similaridade 
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exata, são chamados de fractais regulares. Já aqueles que contêm um elemento 

estatístico ou aleatório, ou seja, cada parte pequena tendo as mesmas propriedades 

estatísticas como o todo, são chamados de fractais randômicos, não sendo, 

portanto, exatamente auto-similares e sim estatisticamente auto-similares19. 

 

1.3.1 - Dimensão Fractal e o Método de Contagem de Caixas. 

 

A dimensão fractal de um objeto diz o respeito de suas propriedades 

geométricas não topológicas. Mede a quantidade relativa de detalhes ou 

rugosidades que ocorrem dentro de uma faixa de intervalo de medida da superfície 

do objeto. No caso de uma curva, quanto mais tortuosa e rica em detalhes, maior 

será sua dimensão fractal. Ela é utilizada para quantificar a variação do 

comprimento, área ou volume com as mudanças nas escalas dos intervalos de 

medida18. 

O cálculo da dimensão fractal pode ser feito através do método de 

contagem de caixas. Neste método, considera-se um dado conjunto de pontos em 

um espaço de dimensão d e recobrem estes pontos com hiper-cubos de lado δ. Para 

d=2, os hiper-cubos correspondem a quadrados, como mostrado na Fig. 08. Define-

se a dimensão de Hausdorff20 (também chamada de dimensão de Hausdorff-

Besicovitch ou dimensão fractal) como 

( )δ
δ

δ 1log
)(loglim

0

ND
→

= , (1.7) 

onde N(δ) é o número mínimo de hiper cubos (caixas) de lado δ necessários para 

cobrir todo o conjunto de pontos A, ou seja, N(δ) varia segundo D−δ  para 0→δ . 
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Figura 08: Ilustração do método de contagem de caixas para quatro valores de δ. 

Assim, pode-se escrever 

( ) DCN −≅ δδ , (1.8) 

A equação (1.8) pode ser reescrita da seguinte forma 

)log()/1log())(log( CDN += δδ  (1.9) 

a qual está na forma de uma reta, cujo coeficiente angular, D, é a dimensão de 

contagem de caixas do conjunto. Esta forma é propícia ao cálculo da dimensão 

fractal de contagem de caixas de uma grande variedade de objetos fractais, através 

da representação gráfica de log(N(δ)) versus log(1/δ) para hiper-cubos com vários 

valores de lado δ. 

Na Fig. 09 é mostrado um gráfico para determinação da dimensão por 

contagem de caixas de um sinal de emissão acústica obtido em um ensaio CTOD. 
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Figura 09: Contagem de caixas e respectiva regressão linear de um sinal de emissão acústica. 

 

1.3.2 - Análise Re-escalada de Alcance de Hurst (R/S) 

 

Estudando o rio Nilo e os problemas relacionados com armazenamento 

de água, Hurst criou o método (R/S)21, que resulta em uma medida confiável de 

alguns aspectos estatísticos de registros de séries temporais correlacionados que 

satisfaçam distribuição não estocástica. De acordo com Mandelbrot22 e Feder19, a 

análise por (R/S) pode ser introduzida, como se segue. 

Dada uma série temporal {x(1), x(2), ..., x(t)} de um fenômeno natural 

registrado em tempos discretos ao longo do intervalo τ, calcula-se o valor médio da 

série no período τ: 

∑
=

=
τ

τ τ 1

)(1
t

txx . (1.10) 

Em seguida, define-se X(t,τ) o desvio acumulado de x(t) a partir da média 
τ

x , dado 

por 

{ }∑
=

−=
t

u
xuxtX

1

)(),(
τ

τ . (1.11) 
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A partir desta expressão, o alcance R é definido como a diferença entre 

os valores máximo e mínimo X(t,τ): 

),(min),(max)( τττ tXtXR −= , (1.12) 

onde τ≤≤ t1 . Considerando S o desvio padrão da série temporal com função do 

intervalo τ 

{ } ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= ∑

=

τ

ττ
1

21 )(
t

xtxS , (1.13) 

Hurst notou que o alcance re-escalado observado, R/S, é bem descrito para um 

grande número de fenômenos naturais pela seguinte relação empírica 

( )Hc
S
R τ.= , (1.14) 

onde H é o expoente de Hurst. Para registros gerados a partir de processos 

estatisticamente independentes com variância finita, pode ser mostrado que23,18  

2
1

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= τπ

S
R  (1.15) 

A equação (1.15) pode ser escrita como 

( ) ( ) )(logloglog 101010 cHHS
R += τ , (1.16) 

e assim sendo representado em um gráfico os valores de log10(R/S) versus log10(τ), 

pode-se obter, se houver, na região de escala, uma linha reta cujo coeficiente 

angular é o expoente H de Hurst. A relação (válida somente para processos 

Gaussianos) entre o expoente de Hurst e a dimensão do traço X(t) é 

simplesmente19: 

D=2 - H (1.17) 

Da eq. (1.17), pode-se ver que para um movimento Browniano fracionário, 

com H=0,5, a dimensão fractal deve ser 1,5. Um expoente de Hurst de 0,5<H<1,0 

corresponde a um perfil como uma curva que possui comportamento persistente, 

enquanto que para 0<H<0,5, há um comportamento anti-persistente. 

Um cálculo de H, usando a eq. (1.17), é mostrado na Fig. 10, onde se 

observa a existência de duas regiões de escala, caracterizadas pelas duas 

regressões lineares. 
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Figura 10: Análise de Hurst, com regiões de escala, para um sinal de emissão acústica. 

 

1.3.3 - Dimensão de Cobertura Mínima. 

 

A dimensão de cobertura mínima24 é definida para curvas, estando 

relacionada à sua estrutura fractal. Assim, considera-se uma função y=f(t) real e 

contínua, determinada dentro de um intervalo fechado [a;b]. Representando a 

divisão do intervalo em segmentos de igual tamanho δ, tem-se um conjunto {ti} 

m
ab

mi bttatt )(
10 ];...[}{ −==<<<== δ  (1.19) 

Deseja-se determinar a área mínima necessária para cobrir f(t) no intervalo [a,b] com 

retângulos de base δ e alturas Ai(δ), onde Ai(δ) são dados pela diferença entre os 

valores máximo e mínimo da função f(t) dentro do intervalo  [ti−1; ti], conforme 

mostrado na Fig. 11. 
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Figura 11: Cobertura mínima da função f(t) com retângulos de base δ. 

 

Logo, a área mínima de cobertura será: 

∑ ∑
= =

==
m

i

m

i
ii ASS

1 1

)()()( δδδδµ , (1.20) 

a qual para funções contínuas satisfaz a relação 
µδδ

δ

DS −

→

2

0
~)(lim , (1.21) 

onde Dµ  é a dimensão de cobertura mínima. Para funções contínuas, Dµ =DT=1. 

Assim, definindo Vf para 

∑
=

≡
m

i
if AV

1

)(δ , (1.22) 

podemos escrever 
µ

µ δδδδδδ µ −− ∴≡ ~)(~)()( 2
f

D
f VVS  quando 0→δ , (1.23) 

 

onde: 

1−= µµ D  (1.24) 

é chamado índice de variação. 
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1.3.4 - Análise de Flutuação sem Tendências (DFA). 

 

Para calcular o expoente α, associado à análise de flutuação sem 

tendências (DFA) de uma série temporal u(i) (i=1,2,...,Nmax), define-se inicialmente o 

sinal integrado y(j)25: 

∑
=

><−=
j

i

uiujy
1

])([)( , (1.25) 

onde 

∑
=

>=<
max

1max

)(1 N

j

iu
N

u  (1.26) 

Em seguida, divide-se a série y(j) em caixas de tamanhos iguais n e, em 

cada caixa, ajusta-se a uma função polinomial yfit(i), chamada de tendência local. 

Para uma DFA de ordem l (DFA-1, se l=1; DFA-2, se l=2, etc.), a função polinomial 

de ordem l deve ser aplicada para o ajuste. No presente trabalho será utilizado DFA-

1, o qual será chamado doravante somente de DFA. 

A tendência da série y(i) é então removida através da subtração de y(i) 

pela tendência local yfit(i) em cada caixa, calculando, assim, a função de flutuação 

sem tendência Yn(i), que é dada por: 

)()()( iyiyiY fitn −= . (1.27) 

Para um dado tamanho de caixa n, calcula-se a média quadrática da flutuação: 

[ ]

max

1

2
max

)(
)(

N

iY
nF

N

i
n∑

==  (1.28) 

Calculando o valor de F(n) para vários tamanhos n de caixas (escalas 

diferentes), obtém-se uma relação entre F(n) e n, que na região de escala é dada 

por  F(n)~nα, onde α é o expoente de DFA. 

O expoente α, caracteriza a propriedade de correlação do sinal. Se α=0,5, 

o sinal é não correlacionado, correspondendo a um ruído branco, enquanto para 

α>0,5 tem persistência e para α<0,5, anti persistência. 
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CAPÍTULO 2 - MATERIAIS E MÉTODOS. 

2.1 - Material Utilizado e Corpos de Prova. 

 

Todos os ensaios foram realizados utilizando corpos de prova feitos de 

aço carbono ASTM A 516 grau 60. Este aço é comumente utilizado em vasos de 

pressão e outros equipamentos utilizados em instalações industriais. 

As características deste material são determinadas pela norma ASTM26, 

algumas delas reproduzidas a seguir: 

Limite de Resistência a Tração 415 – 550 Mpa
Limite de Escoamento 220 Mpa
Alongamento 21%

Carbono 0,21%
Manganês 0,6 – 0,9%
Fósforo 0,04%
Enxofre 0,04%

Propriedades mecânicas

Composições

 
Tabela 03: Características do aço carbono ASTM A 516 grau 60. 

Foram utilizadas duas chapas de aço para confecção dos corpos de 

prova. Uma chapa de 270 por 380 mm, e uma outra chapa de 135 por 1.981 mm, 

ambas de espessura de ½ polegada (12,7 mm). Constatou-se através da análise 

metalográfica (Fig. 12) que os grãos do material não apresentavam orientação 

preferencial, quando vistos na direção do comprimento e da largura. Foi observada 

somente a deformação dos grãos como resultado do processo de laminação. 
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Figura 12: Metalografias da chapa na direção do comprimento e da largura. Ampliação de 50x. 

 

Os corpos de prova entalhados no metal de base foram obtidos a partir do 

corte e usinagem da chapa. Já os corpos de prova entalhados no metal de solda e 

na zona termicamente afetada foram confeccionados a partir de uma chapa cortada 

e unida por cordão de solda central, ao longo do comprimento. Este procedimento 

resultou no arqueamento da chapa na direção do comprimento e no desalinhamento 

angular entre as partes unidas. Além destes defeitos, a junta soldada apresentou 

desalinhamento linear entre as chapas, ao longo do cordão de solda. 

 
(a)

 
(b) 

Figura 13: (a) Arqueamento da chapa ao longo do comprimento e (b) Desalinhamento angular. 
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Figura 14: Detalhe do desalinhamento linear entre as partes da junta soldada. 

 

Para que fossem solucionados os problemas, a chapa foi deformada 

plasticamente em uma prensa, para retirar o empeno e o desalinhamento angular, 

sendo posteriormente retificada em uma fresa de topo, reduzindo a espessura dos 

corpos de prova, para retirar o desalinhamento linear. 

Para eliminar a possibilidade da presença de outros defeitos no corpo de 

prova, foram feitos ensaios não destrutivos nas chapas, antes dos cortes. No metal 

de base, destinado a todos os corpos de prova, procedeu-se ao ensaio por ultra-som 

do tipo pulso-eco normal (Fig.15). As juntas soldadas, utilizadas para os corpos de 

prova entalhados no metal de solda e na zona termicamente afetada, foram 

inspecionadas pelas técnicas pulso-eco angular e TOFD (time of flight diffraction) 

automatizado (Fig. 16). 

 
Figura 15: Análise do cordão de solda por ultra-som angular. 
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Figura 16: Ensaio de TOFD automatizado no cordão de solda. 

Os corpos de prova de metal de base foram construídos de acordo com a 

norma BS 744815, e os corpos de prova de metal de solda e zona termicamente 

afetada de acordo com a norma BS 744816, com as dimensões nominais 

apresentadas na figura 17: 

 
Figura 17: Dimensões dos corpos de prova CTOD de acordo com a norma BS 7448. 

 

Para os corpos de prova cujos entalhes foram feitos no metal de solda e 

na zona termicamente afetada, têm-se os seguintes diagramas (Fig. 18): 
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(a) 

 
(b) 

Figura 18: Localização do entalhe (a) na junta soldada e (b) na zona termicamente afetada. 

 

Como resultado dos problemas de arqueamento e desalinhamento da 

chapa com junta soldada, os corpos de prova com entalhe no metal de solda e zona 

termicamente afetada tiveram suas dimensões (largura e comprimento) reduzidas, 

para que mantivessem as proporções exigidas pela norma, em face de suas 

espessuras reduzidas. Da mesma maneira, as profundidades dos entalhes foram 

modificadas. 

Foram considerados na análise experimental 13 corpos de prova do metal 

de base, 11 do metal de solda e 12 da zona termicamente afetada. Os 

procedimentos aqui detalhados seguem a seguinte nomenclatura: 

• Os corpos de prova de metal de base, metal de solda de 

zona termicamente afetada possuem, em seus nomes de 

arquivos, as iniciais da região onde foi feita o entalhe. 

Dessa forma, os corpos de prova de metal de base 

possuem iniciais dos arquivos correspondentes MB, os de 

metal de solda, MS, e os de zona termicamente afetada 

ZTA. 
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• Os números dos corpos de prova seguem após o prefixo 

indicador do tipo de ensaio, i.e., MB06 indica o corpo de 

prova 06 com entalhe no metal de base; 

• Após a indicação do número do corpo de prova, nos 

arquivos são indicadas as regiões analisadas. Para isto, foi 

utilizada a seguinte nomenclatura: RE indica regime 

elástico; RP indica regime plástico e RM, regime de 

máxima emissão. Por exemplo, o arquivo MS08RE refere-

se à análise na região elástica do corpo de prova 08 com 

entalhe no metal de solda; 

A extensão dos arquivos, quando numéricas, indica o canal a que se refere o sinal. 

Nos outros casos, utiliza-se a extensão DAT. 

Na Fig. 19 é mostrado um corpo de prova com os transdutores e na tabela 

04 as dimensões de todos os corpos de prova ensaiados. 

 
 

Figura 19: Corpos de prova com entalhe no metal de solda (acima, com transdutores) e no 
metal de base (abaixo). 
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 CP W(mm
) B(mm) S(mm) a0 

(mm)  CP W(mm) B(mm) S(mm) a0 
(mm)  CP W(mm) B(mm) S(mm) a0 

(mm)
MB-01 25,4 12,7 101,6 12,7 MS-01 20,3 10,0 101,6 10 ZTA-01 20,0 10,0 80 10
MB-02 25,2 12,8 101,6 12,7 MS-02 20,0 10,0 80 10 ZTA-02 20,1 10,0 80 10
MB-03 25,2 12,7 101,6 12,7 MS-03 20,0 10,0 80 10 ZTA-03 20,0 10,0 80 10
MB-04 25,5 12,8 101,6 12,7 MS-04 20,0 10,0 80 10 ZTA-04 20,0 9,9 80 10
MB-05 25,2 12,7 101,6 12,7 MS-05 20,1 10,1 80 10 ZTA-05 20,1 9,9 80 10
MB-06 25,4 12,7 101,6 12,7 MS-06 20,2 10,1 80 10 ZTA-06 20,0 10,0 80 10
MB-07 25,4 12,7 101,6 12,7 MS-07 20,2 10,0 80 10 ZTA-07 20,0 10,0 80 10
MB-08 25,4 12,7 101,6 12,7 MS-08 20,2 9,8 80 10 ZTA-08 17,0 8,5 68 8,6
MB-09 25,1 12,7 101,6 12,7 MS-09 20,0 9,7 80 10 ZTA-09 20,0 9,9 80 10
MB-10 25,4 12,7 101,6 12,7 MS-10 20,2 10,1 80 10 ZTA-10 17,1 8,4 68 8,6
MB-11 25,4 12,7 101,6 12,7 MS-11 20,0 10,1 80 10 ZTA-11 20,0 10,0 80 10
MB-12 25,3 12,7 101,6 12,7 ZTA-12 20,0 10,0 80 10
MB-13 25,2 12,7 101,6 12,7  

Tabela 04: Dimensões dos corpos de prova, mostrados na Fig. 20. A dimensão z é 
sempre igual a 1,1mm. 

 
Figura 20: Corpos de prova em posições de ensaio. 

Após a usinagem dos corpos de prova e dos entalhes, foram nucleadas 

trincas por fadiga em cada corpo de prova, até que o comprimento da trinca ao 

(somando a profundidade do entalhe à trinca nucleada) atingisse o valor exigido pela 

norma. 

Os corpos de prova MB13, MS11 e ZTA03 sofreram tratamento térmico 

para alívio de tensões após a usinagem, de maneira que pudessem ser 

inspecionadas as influências que este tratamento teria na emissão dos sinais. 
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2.2 - Equipamento de Ensaio. 

 

Os testes foram feitos em duas máquinas de ensaio: uma Instron 1332, 

com capacidade máxima de 25.000 kgf, pertencente ao Laboratório de Propriedades 

Mecânicas da COPPE/UFRJ e uma MTS 810, com capacidade máxima de 10.000 

kgf, pertencente ao IME. 

 

(a)      (b) 
Figura 21: (a) máquina de teste servo-hidráulica MTS 810; (b) máquina de teste servo-

hidráulica Instron 1332. 

A Instron é capaz de carregamento até 25.000 kgf e a MTS, de 10.000 kgf. A 

utilização destas máquinas, bem como a velocidade de deslocamento nos ensaios, 

são mostradas nas Tabelas 05 e 06. 
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Data  CP Modelo 
equipamento Data  CP Modelo 

equipamento Data  CP Modelo 
equipamento

23/10/2002 MB-01 Instron 1332 8/11/2002 MS-01 Instron 1332 22/7/2003 ZTA-01 MTS-810
25/10/2002 MB-02 Instron 1332 8/11/2002 MS-02 Instron 1332 22/7/2003 ZTA-02 MTS-810
25/10/2002 MB-03 Instron 1332 8/11/2002 MS-03 Instron 1332 23/7/2003 ZTA-03 MTS-810
5/11/2002 MB-04 Instron 1332 8/11/2002 MS-04 Instron 1332 22/7/2003 ZTA-04 MTS-810
5/11/2002 MB-05 Instron 1332 MS-05 22/7/2003 ZTA-05 MTS-810

MB-06 Instron 1332 23/7/2003 MS-06 MTS-810 22/7/2003 ZTA-06 MTS-810
23/7/2003 MB-07 MTS-810 22/7/2003 MS-07 MTS-810 22/7/2003 ZTA-07 MTS-810
23/7/2003 MB-08 MTS-810 23/7/2003 MS-08 MTS-810 ZTA-08
23/7/2003 MB-09 MTS-810 23/7/2003 MS-09 MTS-810 22/7/2003 ZTA-09 MTS-810
23/7/2003 MB-10 MTS-810 22/7/2003 MS-10 MTS-810 ZTA-10
23/7/2003 MB-11 MTS-810 23/7/2003 MS-11 MTS-810 ZTA-11

MB-12 ZTA-12
23/7/2003 MB-13 MTS-810  

Tabela 05: Datas dos ensaios e equipamentos utilizados. 

 CP V desloc. 
(mm/min)  CP V desloc. 

(mm/min)  CP V desloc. 
(mm/min)

MB-01 - MS-01 0,5 ZTA-01 0,5
MB-02 0,5 MS-02 0,5 ZTA-02 0,7
MB-03 0,5 MS-03 0,5 ZTA-03 0,5
MB-04 0,5 MS-04 0,5 ZTA-04 0,5
MB-05 0,5 MS-05 ZTA-05 0,03
MB-06 MS-06 0,5 ZTA-06 0,8
MB-07 0,5 MS-07 0,08 ZTA-07
MB-08 0,2 MS-08 0,5 ZTA-08
MB-09 0,08 MS-09 0,5 ZTA-09 0,3
MB-10 0,5 MS-10 0,2 ZTA-10
MB-11 0,5 MS-11 0,5 ZTA-11
MB-12 ZTA-12
MB-13 0,5  

Tabela 06: Velocidades de deslocamento. 

Os ensaios foram conduzidos a três pontos, com controle por 

deslocamento, sendo obtidos os dados paramétricos, com freqüência de 2 Hz, da 

célula de carga e do extensômetro instalado na abertura do entalhe (vide Fig. 22). 
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Figura 22: Corpo de prova (metal de base) instalado na máquina Instron, com transdutores e 

extensômetro. 

Os ensaios foram conduzidos até que fosse atingida a carga máxima 

suportada pelo corpo de prova (Fig. 23), ou até que a abertura do entalhe fosse 

superior à máxima abertura do extensômetro. 

 
Figura 23: Metal de base após ensaio. Notar região plastificada. 
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Após o término dos ensaios, os corpos-de-prova foram mergulhados em 

nitrogênio líquido para fragilização do material, sendo então quebrados. Após isto, 

as superfícies de fratura foram fotografadas e mensuradas as distâncias entre as 

superfícies e as trincas de fadiga (a0) para efeito de cálculo do CTOD de carga 

máxima, de acordo com a norma ASTM E-1820-9927. Para validar as regiões 

selecionadas à análise, no que concerne ao estágio de propagação das trincas nos  

corpos de prova, procedeu-se o cálculo do CTOD de iniciação, de acordo com a 

norma BS 744816, utilizando cinco corpos de prova de cada localização de entalhe 

(metal de base, metal de solda e zona termicamente afetada). O primeiro ponto das 

curvas se refere ao princípio da deformação plástica e o último, ao ponto de carga 

máxima (vide Fig. 24) . Os outros pontos se situam dentro desta faixa de abertura de 

extensômetro. 

 
Figura 24: Pontos utilizados para determinação do CTOD de iniciação. 

 

A tabela 07 mostra os resultados obtidos para o CTOD de iniciação. 
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Ponto Corpo 
de prova

Abertura 
(mm)

Carga 
(kN)

∆a 
(mm)

CTOD 
(mm)

1 9 0,2 699 0,05 0,01
2 8 0,75 857 0,07 0,17
3 10 1,26 913 0,56 0,29
4 7 1,76 916 0,92 0,46
5 11 1,87 898 1,56 0,47

1 7 0,25 841 0,04 0,02
2 10 0,75 1001 0,05 0,16
3 8 1,25 942 0,19 0,29
4 9 1,76 873 0,44 0,4
5 6 2,26 1032 0,53 0,59

1 5 0,2 799 0,05 0,07
2 9 0,75 849 0,06 0,17
3 4 1,25 1079 0,26 0,05
4 2 1,5 1053 0,38 0,38
5 6 1,75 955 0,47 0,47

Metal de base

Metal de solda

Zona termicamente afetada

 
Tabela 07: Valores de CTOD de iniciação obtidos. 

Para cálculo do ∆a, os corpos-de-prova foram aquecidos a 350 ºC por 

uma hora para oxidação da superfície de crescimento estável da trinca de fadiga e 

posterior mensuração conforme detalhe da Fig. 24 após quebra dos CPs em 

temperaturas criogênicas. 

Representando os valores de CTOD e de ∆a, procede-se a cálculos de 

regressão linear. Nos gráficos também são postos os valores das linhas de 

construção (“blunting line”), que referem-se às deformações plásticas que ocorrem 

nas pontas das trincas de fadiga, anteriormente ao início das propagações. Das 

intersecções entre as linhas de construção e das regressões lineares, são obtidos os 

valores de CTOD de iniciação (vide Figs. 25, 26 e 27). 
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Para os cálculos do CTOD, foram utilizadas as equações constantes da 

norma BS 744827 para corpos de prova de seção retangular, a saber: 
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Onde: 

δ  - Deslocamento de abertura da ponta da trinca (CTOD) [mm]; 

F – Força aplicada [N]; 

σE – Tensão de escoamento [MPa]; 

υ - Coeficiente de Poisson;  

E – Módulo de elasticidade [MPa]; 

Vp – Componente plástico da abertura do extensômetro [mm]; 

S – Separação entre roletes de carga [mm]; 

B – Espessura do corpo de prova [mm]; 

W – Largura efetiva do corpo de prova [mm]; 

a0 – Comprimento médio da trinca original [mm]; 

z – Distância do suporte do extensômetro ao corpo de prova [mm]. 
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Figura 25: Determinação do CTOD de iniciação para os corpos de prova de metal de base. 
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Figura 26: Determinação do CTOD de iniciação para os corpos de prova de metal de solda. 
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Figura 27: Determinação do CTOD de iniciação para os corpos de prova de zona termicamente 

afetada. 

 

2.3 - Metodologia da Aquisição de Dados. 

 

A aquisição dos dados de emissão acústica foi feita através de uma placa 

DSP-4 PCI®, fabricada pela PAC® – Physical Acoustics Corporation. Esta placa é 

capaz de adquirir sinais em taxas de até 10 MHz. Possui também a capacidade de 

captar simultaneamente oito dados paramétricos, os quais podem ser armazenados 

em intervalos fixos e/ou quando da ocorrência de eventos. A unidade utilizada 

contava com dois módulos opcionais: um para processamento digital dos sinais e 

outro para captura das formas de onda. Foi adquirido ainda o software específico 

para aquisição de sinais através desta placa, o DiSP® – Digital Spartan. Este 

software controla todas as funções da placa, mostra os sinais processados em 

formato de texto e de gráficos, e localiza as fontes de emissão acústica. 
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A placa de aquisição dos sinais foi instalada em um PC, mostrado na Fig. 

28, com as seguintes configurações: 

• Processador: Pentium III 933 MHz; 

• Memória: 256 MB DIMM; 

• Discos rígidos: um de 20 GB e um de 40 GB 

 
Figura 28: Equipamento para aquisição de dados. 

Em todos os ensaios foram adquiridos os formatos de onda e os 

seguintes parâmetros por evento: tempo de subida, contagens, energia e amplitude 

máximas, freqüência média do sinal e nível médio de ruído. 

Nos primeiros ensaios (MB01 a MB06, MS01 a MS04) foi utilizada 

freqüência de aquisição dos dados 10 MHz. Em análise posterior, constatou-se que 

este procedimento levava a arquivos muito grandes. Então, optou-se por reduzir a 

freqüência de amostragem para 1 MHz. Nestes ensaios foi utilizado como acoplante 

cola a quente, mas a dificuldade em retirar os sensores após a conclusão dos 

ensaios e a baixa intensidade dos sinais, quando da calibração, levou a uma 

reformulação dos métodos de fixação, utilizando fixadores magnéticos, conforme a 

Fig. 29, possibilitando o acoplamento por óleo, o que propiciou amplitudes mais altas 

dos sinais. 
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        (a)            (b) 

Figura 29: Métodos de fixação e acoplamento dos sensores: (a) por cola a quente e (b) por 
fixadores magnéticos, com acoplamento por óleo. 

 

Foram utilizados quatro sensores: dois do modelo S9220 e dois do 

modelo R-15l. Os sensores tipo S9220 foram postos perto da trinca e conectados 

aos canais 1 e 2. Já os R-15l foram colocados nas pontas do corpo de prova e 

conectados aos canais 3 e 4. Uma vez que não possuem pré-amplificadores 

incorporados, os sensores S9220 foram conectados a pré-amplificadores, modelo 

0/2/4, ajustados para 40 dB de amplificação sem filtro.  

Os limiares para eliminação do ruído em cada ensaio são fornecidos na 

tabela 08. A calibração dos sensores foi realizada através de um recurso na placa de 

auto ajuste (AST – automatic sensor test). O procedimento consiste em enviar um 

pulso em um determinado sensor e captar a intensidade dos sinais recebidos nos 

outros.  

Também foram feitas calibrações utilizando o método da quebra de 

grafite, segundo a norma ASTM E-97628, sendo rejeitados os valores abaixo de 

80dB para os sensores S9220 e de 90dB para os sensores R-15l. 

As curvas de respostas dos sensores são dadas pelos gráficos 

representados na Fig. 30. 
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Figura 30: Resposta de freqüência dos sensores utilizados. (a) R-15l e (b) S9220. 

 

O sistema DiSP® é baseado em eventos. Isto quer dizer que os sinais 

não são adquiridos continuamente (quando ocorre um evento de emissão acústica). 

Ao ultrapassar um limiar, a amplitude do sinal do evento ativa a aquisição dos dados 

e o sistema de processamento digital responsável pelos parâmetros levantados. 

Esta aquisição finaliza quando o sinal captado permanece abaixo do limiar por um 

tempo superior ao programado. 

Os eventos são armazenados dentro de um único arquivo com extensão 

DTA. Nele constam os sinais captados, os dados paramétricos adquiridos, a 

concatenação temporal dos eventos, e os parâmetros do sinal (tempo de subida, 

energia do evento, etc.). 

Neste formato, não é possível recompor o sinal, pois não podem ser 

vistos os dados de amplitudes. Para sanar este problema, recorreu-se a outro 

programa que veio junto com o DiSP®: o DiSP-TRA® (Digital Spartan  - Transient 

Analysis). Este programa possui a capacidade de ler o arquivo DTA e extrair dele os 

dados de amplitudes. Porém, como o sistema é baseado em eventos, a saída do 

DiSP-TRA® é no formato de vários arquivos, cada qual representando um evento, e 

cujas extensões representavam o canal em cujos sinais foram adquiridos (ex.: 

MB1264.003 refere-se ao 1264º evento do canal 3 no metal de base. 

Além disto, o sistema DiSP® possui um limite para o tamanho dos 

arquivos com as amplitudes, definido no parâmetro “hit lenght” (tamanho do evento). 

Neste parâmetro, determinam-se quantos pontos serão adquiridos por evento, 

independente da sua duração. Foi então este parâmetro ajustado para 15.000 

pontos, valor máximo. 
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Tendo em vista as baixas amplitudes dos sinais captados, os tamanhos 

inadequados dos eventos (1.000 pontos) e a ocorrência de defeitos nos arquivos,  

não foi possível analisar os dados provenientes dos corpos de prova MB01 a MB06 

e MS01 a MS05. 

Os valores dos parâmetros utilizados durante os ensaios são mostrados 

na Tabela 08. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
MB-01 Cola quente - - - - 20 20 20 20 10 10 10 10 1k 1k 1k 1k 20 20 20 20 400 400 400
MB-02 Cola quente 61 73 84 84 20 20 20 20 10 10 10 10 1k 1k 1k 1k 20 20 20 20 400 400 400
MB-03 Cola quente 65 65 85 85 30 30 30 30 10 10 10 10 1k 1k 1k 1k - - - - - - -
MB-04 Cola quente 65 65 85 85 15 15 15 15 2 2 2 2 1k 1k 1k 1k 20 20 20 20 400 400 400
MB-05 Cola quente 65 65 85 85 15 15 15 15 2 2 2 2 1k 1k 1k 1k 20 20 20 20 400 400 400
MB-06 Cola quente 65 65 85 85 15 15 15 15 2 2 2 2 1k 1k 1k 1k 20 20 20 20 400 400 400
MB-07 Óleo 85 80 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
MB-08 Óleo 85 80 100 98 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
MB-09 Óleo 80 80 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
MB-10 Óleo 85 85 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20
MB-11 Óleo 80 80 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
MB-12 20 20 20 20 2000 2000 2000
MB-13 Óleo 80 85 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
MS-01 Cola quente 79 85 94 90 15 15 15 15 2 2 2 2 1k 1k 1k 1k 20 20 20 20 400 400 400
MS-02 Cola quente 69 79 83 81 15 15 15 15 2 2 2 2 1k 1k 1k 1k 20 20 20 20 400 400 400
MS-03 Cola quente 74 87 90 84 15 15 15 15 2 2 2 2 1k 1k 1k 1k 20 20 20 20 400 400 400
MS-04 Cola quente 69 80 82 81 15 15 15 15 2 2 2 2 1k 1k 1k 1k 20 20 20 20 400 400 400
MS-05
MS-06 Óleo 85 85 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
MS-07 Óleo 90 90 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
MS-08 Óleo 85 85 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
MS-09 Óleo 85 85 100 95 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
MS-10 Óleo 90 90 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
MS-11 Óleo 90 90 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
ZTA-01 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
ZTA-02 Óleo 90 90 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
ZTA-03 Óleo 90 90 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
ZTA-04 Óleo 90 90 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
ZTA-05 Óleo 85 85 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
ZTA-06 Óleo 85 85 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
ZTA-07 Óleo 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
ZTA-08 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
ZTA-09 Óleo 85 85 100 100 45 45 45 45 1 1 1 1 15k 15k 15k 15k 20 20 20 20 400 400 400
ZTA-10
ZTA-11
ZTA-12
(*) valores de amostragem em milhões de amostras por segundo (MSPS - mega samples per second).

Filtro LP (kHz) Filtro HP (kHzLimiar Amostragem (*)Calibraçao (dB)
Acoplante CP

Hit  Length

 
Tabela 08: Parâmetros de calibração do equipamento de emissão acústica durante os 

ensaios. 
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Analisando posteriormente os sinais, notou-se que 15.000 pontos é o 

número adequado para a fiel representação de um evento, pois este conseguia ser 

inteiramente reconstituído. Porém, esta maneira de o software DiSP-TRA® 

armazenar os valores de amplitudes possuía dois inconvenientes: 

• Os eventos não estavam concatenados no tempo. Sabe-se, pelo 

número do arquivo, qual evento é representado, mas é 

desconhecido o momento do ensaio em que ocorreu o evento; 

• Os intervalos desejados de análise compreendem vários eventos. 

Como os eventos são separados em arquivos, havia a necessidade 

de serem justapostos todos os arquivos (eventos) desejados em 

um único arquivo. 

Novamente, foram introduzidos novos procedimentos para superar tais 

obstáculos. 

O primeiro procedimento consistiu em utilizar outro programa do pacote 

DiSP®, o AT2ASC®, para converter os dados paramétricos de carga e deformação 

em formato texto. Desta forma, foi possível a construção dos gráficos: carga versus 

deformação, carga versus tempo, e deformação versus tempo. 

Para determinar quais arquivos representavam os eventos ocorridos no 

momento desejado para análise, recorreu-se a uma função do DiSP® que mostra 

em formato texto (e, opcionalmente, salva em arquivo) os tempos de início da 

aquisição dos formatos de onda. 

Com base nos gráficos de carga versus tempo, foi possível determinar os 

intervalos desejados para análise. Uma vez conhecidos tais intervalos, consultava-se 

o arquivo obtido do DiSP® para determinar quais eventos (e, por conseqüência, 

arquivos com amplitudes) deveriam ser examinados. 

Restava ainda outro problema a ser solucionado: como juntar os arquivos 

de eventos. Foi criada uma rotina no Matlab® que é capaz de ler seqüencialmente 

os arquivos com nomes dentro de um intervalo programado (ex.: MB001.003 a 

MB419.003) e armazenar todos os dados em um único arquivo. 

Feito isso, notou-se que o arquivo resultante era composto em cerca de 

90% por dados nulos, o que inviabilizaria o processamento. Para corrigir este 

problema, desenvolveu-se uma rotina em Fortran® que lê o arquivo original e 
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armazena em outro arquivo somente seqüências que apresentem menos de cinco 

valores nulos consecutivos.  
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CAPÍTULO 3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES. 
 

3.1 -  Considerações Gerais. 

 

Em um ensaio CTOD, inicialmente o corpo de prova resiste ao esforço 

aplicado de maneira linear e elástica. Atingido um determinado patamar de carga, é 

mais vantajoso ao material absorver a energia aplicada sobre ele através da 

formação de novas superfícies, do que armazenar essa energia sob a forma elástica. 

A partir deste momento, o corpo de prova não mais resiste de forma linear, embora a 

tensão aplicada seja inferior à tensão necessária para escoar o material. Este fato é 

evidenciado nos gráficos de carga versus tempo. 

É objetivo deste ensaio, portanto, diferenciar o momento em que os 

corpos de prova ensaiados passam a propagar as trincas neles inseridas, através da 

análise dos sinais de emissão acústica por eles emitidos. A determinação dos vários 

regimes de deformação foi feita com base nos gráficos de carga versus tempo, 

conforme explanado no capítulo anterior. Para melhorar a precisão das análises, e 

poder comparar o método aplicado aos resultados obtidos anteriormente por 

Camerini7, foram os gráficos carga versus tempo sobrepostos a gráficos de taxa de 

eventos versus tempo (Fig. 31). A sobreposição ocorreu de forma que os gráficos 

estivessem em escala, com os valores numéricos de carga (em kgf) 

correspondentes aos valores numéricos de eventos por segundo, e ambos 

ocorressem no mesmo tempo. 
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Figura 31: Gráfico carga versus tempo sobreposto ao gráfico taxa de eventos x tempo, para o 

corpo de prova MB 10. 

Uma vez que é desejável, em uma possível implementação do método, a 

detecção incipiente do regime crítico de propagação das trincas, procurou-se, 

durante a determinação dos intervalos, escolher aqueles correspondentes ao início 

do regime plástico. Já para o regime elástico foram selecionados todos os eventos 

correspondentes, em face da baixa taxa de emissão neste regime. 

Conforme mostra a Fig. 31, há um aumento significativo nas emissões 

nos momentos em que se iniciam as propagações das fraturas dos corpos de prova. 

O comportamento do material após este pico, porém, é diverso: em alguns corpos de 

prova a taxa de eventos é mantida, enquanto que, em outros, esta decai. 

Além destes procedimentos, procurou-se, nos casos em que a máxima 

emissão não ocorria logo no início da plasticidade, tomar os pontos correspondentes 

aos regimes de máxima taxa de emissões, os quais foram comparados aos regimes 

elásticos e plásticos correspondentes. 

Foi observada também uma grande disparidade no número de eventos 

captados pelos sensores R-15l e S9220, mostrada de forma sumária na Tabela 09. 
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1 2 3 4
MB07 29 19 7716 6629
MB08 3 2 6004 9486
MB09 1 0 4916 5563
MB10 4 4 2721 7785
MB11 24 15 8495 8402
MB13 5 13 13503 13357
MS06 9 5 7838 9745
MS07 0 0 7706 2517
MS08 46 35 4744 5437
MS09 8 15 7376 5718
MS10 2 3 7598 7494
MS11 77 57 14784 15434
ZTA01 7 3 9032 980
ZTA02 0 0 4747 4747
ZTA03 74 57 12678 1226
ZTA04 9 14 5224 5140
ZTA05 1 0 11417 11416
ZTA06 7 7 158 11237
ZTA09 0 0 5105 5376

CP Eventos por canal

 
Tabela 09: Número de eventos observados nos canais. 

Com base nestes dados, decidiu-se por não se analisar os dados provenientes dos 

canais 1 e 2 (correspondentes aos sensores S9220), tendo em vista o reduzido 

número de eventos. 

Durante a análise, verificou-se que os resultados divergiam entre os 

canais 3 e 4. Separando os gráficos de taxas de emissões para cada canal, 

verificou-se também que o canal 3 apresentava comportamento anômalo, com 

baixas taxas de emissão (vide Fig. 32). Com base nestes resultados, optou-se por 

eliminar, também, os dados provenientes do canal 3. 
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Figura 32: Distribuição dos eventos nos canais 3 e 4. Referente ao CP MB10. 

A principal limitação observada na coleta do conjunto de eventos a ser 

analisado residiu no intervalo de tempo referente ao regime linear elástico. Uma vez 

que este intervalo é compreendido entre o início do carregamento e o momento 

onde o corpo de prova afasta-se da linearidade, não é possível juntar um número 

maior de eventos para produzir quantidades maiores de pontos, possibilidade 

existente na análise do regime plástico. Além disto, os eventos existentes no regime 

elástico possuem pequena duração. 

Esta limitação resultou em uma quantidade de pontos da ordem de 

270.000, após o procedimento de corte dos sinais nulos, que é menor que o 

conjunto de dados dos regimes plásticos, da ordem de 1.000.000  

Para evitar grandes discrepâncias entre os arquivos de um mesmo 

ensaio, para os regimes elástico e plástico, tomou-se a precaução de limitar o 

número de eventos justapostos, uma vez que, além de o regime plástico possibilitar 

a coleta de um maior número de eventos, os eventos referentes ao regime plástico 

possuíam maiores durações. Da experiência com a manipulação dos arquivos, 

decidiu-se por limitar o número de eventos em 600. 
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Na Tabela 10 são mostrados os intervalos selecionados, os números de 

pontos não nulos, os valores de CTOD correspondentes, calculados com base nas 

cargas máximas dos intervalos, os valores de CTODc (CTOD crítico) e os valores do 

CTOD de iniciação, dos ensaios considerados. 

Região Início Fim Pontos CTOD 
(mm)

CTOD 
crítico 
(mm)

CTOD 
iniciação 

(mm)
Elástica 00:00:59 00:01:10     283.582 0,00126
Plástica 00:01:24 00:01:57     983.249 0,16548
Elástica 00:01:51 00:02:22     421.792 0,00126
Plástica 00:02:57 00:03:24   1.177.090 0,03603
Elástica 00:00:49 00:00:56     115.455 0,00151
Plástica 00:01:14 00:01:57     818.483 0,26021
Elástica 00:00:57 00:01:02       73.383 0,00137
Plástica 00:01:26 00:02:16     469.574 0,32866

Emissão máxima 00:04:19 00:04:56      836.472 1,27677

Elástica 00:01:14 00:01:26     362.717 0,00133
Plástica 00:01:45 00:02:34   2.365.321 0,27878
Elástica 00:00:47 00:00:56     238.468 0,00295
Plástica 00:01:26 00:01:55     620.030 0,21510
Elástica 00:01:04 00:01:13     270.417 0,00307
Plástica 00:01:39 00:01:59     943.319 0,13191
Plástica 00:02:34 00:02:59     412.875 0,33434
Elástica 00:01:26 00:01:45     348.857 0,00381
Plástica 00:03:05 00:03:30     478.488 0,12284
Elástica 00:01:20 00:01:33     340.711 0,00313
Plástica 00:02:34 00:02:53     679.526 0,33742
Elástica 00:00:31 00:00:43     351.019 0,00371
Plástica 00:01:14 00:01:33     811.162 0,19103
Elástica 00:00:49 00:01:02     218.027 0,00387
Plástica 00:01:57 00:02:10     342.152 0,25354

Emissão máxima 00:03:08 00:03:24      619.452 0,76196

0,13

0,45356

0,18

0,09

2,00945

0,79720

0,52786

1,38202

1,30048

0,91470

1,34823

1,42588

0,52337

0,97483

1,87547

 
Tabela 10: Corpos de prova, regiões, intervalos, números de pontos não nulos, CTOD 

calculados, CTOD críticos e CTOD de iniciação. 

Para determinação dos intervalos, levaram-se em consideração a taxa de 

emissões, os saltos nos valores de carga (que evidenciem acomodações entre os 

roletes e o corpo de prova), e o início dos regimes elástico e plástico. Na maior parte 

dos ensaios, as maiores taxas de emissão ocorreram tão logo os corpos de prova 

entravam em regime plástico. Naqueles corpos de prova que atingiam os máximos 

patamares de emissão após o início do regime plástico, foram analisados também 

estes intervalos, de maneira a determinar se possíveis mudanças nos expoentes são 

devidas à ocorrência de fratura ou simplesmente pela ocorrência de uma maior taxa 

de emissões (bem como sinais de maiores amplitudes). 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 10, as regiões 

escolhidas para regime elástico são anteriores ao CTOD de iniciação. Logo, conclui-
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se que estas regiões representam intervalos onde as respectivas trincas ainda não 

iniciaram suas propagações. Já as regiões selecionadas para o regime plástico 

apresentaram valores de CTOD bastante inferiores ao CTOD crítico. Portanto, para 

efeitos de futuras implementações dos métodos, tais regiões são propícias, uma vez 

que, caso detectados, os defeitos constantes destas regiões estarão em estágio 

inicial. Para efeito de comparação, as regiões correspondentes aos regimes de 

emissão máxima apresentam valores de CTOD maiores que os correspondentes 

CTOD críticos.  

Na Fig. 33 estão mostrados os intervalos de tempo típicos característicos 

das regiões a serem examinadas. 

 
Figura 33: Regiões selecionadas para análise. Região verde: regime elástico; região vermelha: 

regime plástico; região amarela: regime de máxima emissão. 

Inicialmente, procedeu-se a uma seqüência de testes numéricos para 

determinação do número mínimo de pontos a serem utilizados na análise pelo 

método R/S. Em cada resultado obtido, calcularam-se os expoentes de Hurst nas 

duas regiões de escala, o erro e o coeficiente de correlação R, através de regressão 

linear.  

O corpo de prova selecionado para tais testes foi o metal de base 07, 

sendo consideradas emissões com 10.000, 25.000, 50.000, 125.000 e 250.000 

pontos, para os regimes plástico e elástico. No regime plástico, devido ao grande 

número de eventos, foram considerados sinais com 500.000 pontos. Nestes testes, 



Caracterização de Sinais de Emissão   
Acústica em Ensaios de CTOD por Análise Fractal Resultados e discussões 
 

 
  55  

os arquivos originais referentes aos regimes elástico e plástico possuíam, 

respectivamente, 283.000 e 983.000 pontos. 

 

 
Figura 34: Análise de Hurst e regressões lineares para os conjuntos de 10.000, 25.000, 50.000. 

125.000, 250.000 e 283.000 (arquivo original) pontos. Regime elástico. 
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Figura 35: Análise de Hurst e regressões lineares para os conjuntos de 10.000, 25.000, 50.000. 

125.000, 250.000, 500.000 e 983.000 (arquivo original) pontos. Regime plástico. 
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Os resultados das regressões lineares, mostradas nas Figs. 34 e 35, nas 

regiões de escala para os regimes elástico e plástico estão dispostos na Tabela 11. 

H Erro R H Erro R
10.000 0,18199 0,00476 0,99356
25.000 0,19012 0,00222 0,99857 0,35811 0,01899 0,98758
50.000 0,19382 0,00200 0,99894 0,35320 0,00994 0,99489
125.000 0,19077 0,00262 0,99821 0,38763 0,00890 0,99529
250.000 0,19162 0,00250 0,99847 0,38254 0,00462 0,99825
Original 0,19523 0,00235 0,99856 0,38902 0,00472 0,99838

H Erro R H Erro R
10.000 0,17064 0,00397 0,99278
25.000 0,18703 0,00226 0,99825
50.000 0,17319 0,00226 0,99831 0,30184 0,00841 0,99500
125.000 0,17058 0,00228 0,99821 0,35301 0,00846 0,99516
250.000 0,16574 0,00171 0,99905 0,35537 0,00618 0,99744
500.000 0,16855 0,00230 0,99815 0,35789 0,00333 0,99913
Original 0,16453 0,00179 0,99900 0,35679 0,00330 0,99897

Regime elástico
Região 1 Região 2Pontos

Pontos Região 1 Região 2
Regime plástico

 
Tabela 11: Variação nos expoentes de Hurst, dependendo do número de pontos, para as 

regiões de escala encontradas nos regimes elástico e plástico. 

Decorrente da discrepância observada entre os expoentes obtidos nos 

arquivos com 125.000 pontos, decidiu-se limitar a este número o mínimo de pontos 

para análise de Hurst, eliminando os ensaios cujos pontos fossem inferiores 

(MB10RE e MB11RE). 

Teste semelhante foi procedido nos outros métodos. Como resultado, 

notou-se que os métodos de contagem de caixas e de cobertura mínima apresentam 

convergência confiável com apenas 50.000 pontos. Já o método DFA necessita de 

um número semelhante de pontos aos utilizados no método de análise R/S para que 

seja obtida uma segunda região de escala. 
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3.2 - Características dos Sinais. 

 

Nas figuras 36 a 38 são mostrados os sinais captados durante os ensaios 

nos corpos de prova 07 de metal de base, 06 de metal de solda, e 02 de zona 

termicamente afetada. Mostram-se, também, nas figuras 39 a 41, os respectivos 

espectros de freqüências. 

Os sinais possuem amplitudes que variam entre 0,25 mV e –0,25 mV. 

Possui freqüências que variam entre 50 e 200 kHz, com maiores amplitudes na 

região de 100 kHz. 

Adicionalmente, foram feitas aproximações nos sinais referentes aos 

regimes elástico e plástico do corpo de prova MB07 (Fig. 42). 

Com o propósito de aprimorar a separação entre os regimes de 

deformação, no corpo MB07, os sinais foram tratados, eliminando ruídos através dos 

procedimentos: retificação, amaciamento por FFT de 5 pontos (representado por 

FFT 5 PTS) e média móvel de 5 pontos (representado por MM 5 PTS). 
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  (a)       (b) 

Figura 36: Amplitudes dos sinais emitidos pelo corpo de prova metal de base 07 em (a) regime 
elástico e (b) regime plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (a)       (b) 

Figura 37: Amplitudes dos sinais emitidos pelo corpo de prova metal de solda 06 em (a) regime 
elástico e (b) regime plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (a)       (b) 

Figura 38: Amplitudes dos sinais emitidos pelo corpo de prova zona termicamente afetada 02 
em (a) regime elástico e (b) regime plástico. 
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  (a)       (b) 

Figura 39: Análise espectral de Fourier para os ensaios feitos no corpo de prova metal de base 
07 em regimes (a) elástico e (b) plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (a)       (b) 

Figura 40: Análise espectral de Fourier para os ensaios feitos no corpo de prova metal de solda 
06 em regimes (a) elástico e (b) plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (a)       (b) 

Figura 41: Análise espectral de Fourier para os ensaios feitos no corpo de prova zona 
termicamente afetada 02 em regimes (a) elástico e (b) plástico. 
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  (a)       (b) 

Figura 42: Amplitudes dos sinais do corpo de prova MB 07 em (a) regime elástico e (b) regime 
plástico. 

 
Figura 43: Análises de Hurst e respectivas regressões lineares, nas regiões de escala 

encontradas, dos sinais filtrados do corpo de prova 07, regime elástico, comparados ao sinal 
original. 
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Figura 44: Análises de Hurst e respectivas regressões lineares, nas regiões de escala 

encontradas, dos sinais filtrados do corpo de prova 07, regime plástico, comparados ao sinal 
original. 
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Figura 45: Análises por contagem de caixas e respectivas regressões lineares, dos sinais 

filtrados do corpo de prova 07, regime elástico, comparados ao sinal original. 
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Figura 46: Análises por contagem de caixas e respectivas regressões lineares, dos sinais 

filtrados do corpo de prova 07, regime plástico, comparados ao sinal original. 

 

Com base nas regressões lineares dos gráficos correspondentes às 

analises por Hurst (figs. 43 e 44) e por contagem de caixas (figs. 45 e 46), é 

construída a tabela 12, onde os expoentes encontrados estão dispostos. 
MB 07
Filtro H1 H2 D
Original 0,19523 0,38902 1,68946
FFT 5pts 0,21037 0,48132 1,27201
MM 5pts 0,19624 0,43083 1,46717
Retificado 0,67936 0,8051
MB 07
Filtro H1 H2 D
Original 0,16453 0,35679 0,66186
FFT 5pts 0,17531 0,45919 1,12609
MM 5pts 0,17124 0,42912 1,14878
Retificado 0,66704 0,80199

Regime elástico

Regime plástico

 
Tabela 12: Expoentes de Hurst e dimensões fractais por contagem de caixas nas regiões 

de escala observadas dos testes com filtros no corpo de prova MB07, nos regimes 
elástico e plástico. 
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Da análise da Tabela 12, podem ser tiradas as seguintes conclusões: 

• Os expoentes resultantes da retificação dos sinais proporcionam os 

resultados mais discrepantes dentre os filtros aplicados; 

• Nas duas regiões de escala (H1 e H2), não foram observadas 

diferenças apreciáveis entre os regimes elástico e plástico, nem 

entre os resultados dos filtros FFT de 5 pontos e média móvel de 5 

pontos, frente aos sinais originais; 

• Os expoentes de contagem de caixas foram alterados com a 

aplicação dos processos de filtragem utilizados. No regime plástico, 

as maiores alterações foram percebidas quando da aplicação dos 

métodos FFT de 5 pontos e média móvel de 5 pontos, enquanto 

que no regime elástico as maiores alterações foram resultantes do 

processo de retificação dos sinais. Estas mudanças alteraram a 

estatística dos sinais. No caso da aplicação da retificação, 

apareceu uma região inexistente no sinal original. Já na aplicação 

dos métodos FFT de 5 pontos e média móvel de 5 pontos a 

segunda região, existente no sinal original, desapareceu. 

Em face destes resultados, conclui-se ser a análise dos sinais originais a 

mais adequada. 

 

3.3 - Resultados Obtidos. 

 

Em todos os corpos de prova foram feitas análises por R/S, contagem de 

caixas, DFA e cobertura mínima, em ambos os regimes, cujos resultados são 

apresentados nas Figs. 47 - 146, correspondentes aos regimes examinados. 

Em todos os casos os expoentes foram determinados considerando a 

regressão linear nas regiões de escala. Os expoentes de Hurst, como na análise 

anterior, são designados por H1 e H2, os valores de dimensão fractal por contagem 

de caixas são designados por D, os índices de variação são designados por µ, e os 

expoentes de DFA são designados por α. 
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3.3.1 - Metal de Base. 

3.3.1.a - Regime Elástico. 

Análise Re-escalada de Hurst. 

 

 

 
Figura 47: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MB07, regime elástico. 

  Região      H        Erro       R
    1      0,19523   0,00235   0,99856 
    2      0,38902   0,00472   0,99838
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Figura 48: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MB08, regime elástico. 

 

 

 
Figura 49: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MB10, regime elástico. 

  Região      H        Erro       R
    1      0,20579   0,00356   0,99703 
    2      0,43416   0,00689   0,99749

  Região      H        Erro       R
    1      0,18453   0,00470   0,99581 
    2      0,34226   0,00465   0,99852
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Figura 50: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MB11, regime elástico. 

 

 

 
Figura 51: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MB13, regime elástico. 

  Região      H        Erro       R
    1      0,19719   0,00427   0,99697 
    2      0,32020   0,00650   0,99713

  Região      H        Erro       R
    1      0,18455   0,00376   0,99669 
    2      0,39128   0,00685   0,99771
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Contagem de Caixas. 

 
Figura 52: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB07, regime elástico. 

 
Figura 53: Contagem de caixas e regressão linear correspondentes è região de escala para o 

corpo de prova MB08, regime elástico. 

   D      Erro     R
1,50473 0,00597 0,99991 

   D      Erro     R
0,72883 0,00424 0,99976 
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Figura 54: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB10, regime elástico. 

 
Figura 55: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB11, regime elástico. 

 

   D      Erro     R
0,71582 0,00478 0,99971 

   D      Erro     R
0,71332  0,0052 0,99968 
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Figura 56: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB13, regime elástico. 

Dimensão de Cobertura Mínima. 

 
Figura 57: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB07, regime elástico. 

   D      Erro     R
0,71543 0,00393 0,99982 

    µ        Erro       R
 0,91383   0,00051   0,99999 
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Figura 58: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB08, regime elástico. 

 

 
Figura 59: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB10, regime elástico. 

    µ        Erro       R
 0,93989   0,00082   0,99999 

    µ        Erro       R
 0,91276   0,00253   0,99993 
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Figura 60: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB11, regime elástico. 

 
Figura 61: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB13, regime elástico. 

    µ        Erro       R
 0,84827   0,00407   0,99956 

    µ        Erro       R
 0,93191   0,00093   0,99998 
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Análise de Flutuação sem Tendências (DFA). 

 
Figura 62: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MB07, regime elástico. 

 
Figura 63: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MB08, regime elástico. 

    α       Erro        R
 0,43646   0,00436   0,99901 

    α       Erro        R
 0,45683   0,00533   0,99851 
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Figura 64: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MB10, regime elástico. 

 

 

 

 
Figura 65: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MB11, regime elástico. 

    α       Erro        R
 0,41843   0,00900   0,99609 

    α       Erro        R
 0,42860   0,01322   0,99575 
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Figura 66: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MB13, regime elástico. 

 

 

    α       Erro        R
 0,44783   0,00950   0,99531 
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3.3.1.b - Regime plástico. 

Análise Re-escalada de Hurst (R/S). 

 

 
Figura 67: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MB07, regime plástico. 

 

  Região      H        Erro       R
    1      0,16453   0,00179   0,99900 
    2      0,35679   0,00330   0,99897 
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Figura 68: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MB08, regime plástico. 

 
Figura 69: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MB10, regime plástico. 

 

 

  Região     H        Erro       R
    1      0,16185   0,00257   0,99762 
    2      0,33966   0,00537   0,99739 

  Região      H        Erro       R
    1      0,16841   0,00196   0,99892 
    2      0,35549   0,00471   0,99807 
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Figura 70: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MB11, regime plástico. 

 
Figura 71: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MB13, regime plástico. 

  Região      H        Erro       R
    1      0,18812   0,00288   0,99790 
    2      0,40214   0,00573   0,99788 

  Região      H        Erro       R
    1      0,15778   0,00336   0,99594 
    2      0,30275   0,00422   0,99710 
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Contagem de Caixas. 

 
Figura 72: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB07, regime plástico. 

 
Figura 73: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB08, regime plástico. 

   D      Erro     R
0,67236 0,00470 0,99973

   D      Erro     R
0,67069 0,00582 0,99955
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Figura 74: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB10, regime plástico. 

 
Figura 75: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB11, regime plástico. 

   D      Erro     R
0,67856 0,00488 0,99974

   D      Erro     R
0,71101 0,00564 0,99959
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Figura 76: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB13, regime plástico. 

Dimensão de Cobertura Mínima. 

 
Figura 77: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB07, regime plástico. 

   D      Erro     R
0,63074 0,00533 0,99971

    µ        Erro       R
 0,92719   0,00061   0,99999 
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Figura 78: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB08, regime plástico. 

 
Figura 79: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB10, regime plástico. 

    µ        Erro       R
 0,92324   0,00072   0,99999 

    µ        Erro       R
 0,92092   0,00042   1,00000 
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Figura 80: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB11, regime plástico. 

 
Figura 81: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB13, regime plástico. 

 

    µ        Erro       R
 0,93462   0,00061   0,99999 

    µ        Erro       R
 0,92819   0,00061   0,99999 
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Análise de Flutuação sem Tendências (DFA). 

 
Figura 82: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MB07, regime plástico. 

 
Figura 83: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MB08, regime plástico. 

    α       Erro        R
 0,39371   0,00508   0,99867 

    α       Erro        R
 0,36364   0,00817   0,99499 
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Figura 84: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MB10, regime plástico. 

 
Figura 85: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MB11, regime plástico. 

    α       Erro        R
 0,38303   0,00352   0,99933 

    α       Erro        R
 0,46638   0,00659   0,99831 
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Figura 86: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MB13, regime plástico. 

    α       Erro        R
 0,29909   0,00409   0,99795 
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3.3.1.c - Regime de Máxima Emissão. 

Análise Re-escalada de Hurst (R/S). 

 
Figura 87: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MB11, regime de máxima emissão. 

  Região      H        Erro       R
    1      0,17334   0,00280   0,99766 
    2      0,37201   0,00479   0,99818
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Contagem de Caixas. 

 
Figura 88: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB11, regime de máxima emissão. 

Dimensão de Cobertura Mínima. 

 
Figura 89: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MB11, regime de máxima emissão. 

   D      Erro     R
0,68830 0,00458 0,99976

    µ        Erro       R
 0,92112   0,00079   0,99999 
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Análise de Flutuação sem Tendências (DFA). 

 
Figura 90: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MB11, regime de máxima emissão. 

 

     α       Erro        R
 0,39396   0,00345   0,99924 
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3.3.2 - Metal de Solda. 

3.3.2.a - Regime Elástico. 

Análise Re-escalada de Hurst (R/S). 

 
Figura 91: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MS06, regime elástico. 

  Região      H        Erro       R
    1      0,19698   0,00289   0,99807 

2 0,40948 0,01271 0,99333
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Figura 92: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MS08, regime elástico. 

 
Figura 93: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MS10, regime elástico. 

  Região      H        Erro       R
    1      0,18996   0,00405   0,99616 

2 0,36530 0,00615 0,99760

  Região      H        Erro       R
    1      0,18916   0,00328   0,99776 

2 0,41464 0,00531 0,99853
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Figura 94: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MS11, regime elástico. 

Contagem de Caixas. 

 
Figura 95: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS06, regime elástico. 

  Região      H        Erro       R
    1      0,18670   0,00308   0,99796 

2 0,35934 0,00439 0,99874

    D        Erro       R
 0,72402   0,00342   0,99987
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Figura 96: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS08, regime elástico. 

 
Figura 97: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS10, regime elástico. 

    D        Erro       R
 0,70437   0,00377   0,99987

    D        Erro       R
 0,72798   0,00451   0,99977
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Figura 98: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS11, regime elástico. 

 

Dimensão de Cobertura Mínima. 

 
Figura 99: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS06, regime elástico. 

    D        Erro       R
 1,59930   0,00563   0,99994

    µ        Erro       R
 0,93990   0,00130   0,99997 
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Figura 100: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS08, regime elástico. 

 
Figura 101: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS10, regime elástico. 

    µ        Erro       R
 0,90838   0,00101   0,99998 

    µ        Erro       R
 0,93523   0,00088   0,99998 
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Figura 102: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS11, regime elástico. 

Análise de Flutuação sem Tendências (DFA). 

 
Figura 103: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MS06, regime elástico. 

    µ        Erro       R
 0,90195   0,00176   0,99993 

    α       Erro        R
 0,46500   0,00804   0,99777 
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Figura 104: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MS08, regime elástico. 

 
Figura 105: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MS10, regime elástico. 

    α       Erro        R
 0,39105   0,00926   0,99471 

    α       Erro        R
 0,47351   0,00464   0,99909 
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Figura 106: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MS11, regime elástico. 

3.3.2.b - Regime Plástico. 

Análise Re-escalada de Hurst (R/S). 

 
Figura 107: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MS06, regime plástico. 

  Região      H        Erro       R
    1      0,17241   0,00273   0,99775 
    2      0,35621   0,00541   0,99816 

    α       Erro        R
 0,41494   0,00886   0,99525 
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Figura 108: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MS08, regime plástico. 

 
Figura 109: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MS09, regime plástico. 

 

  Região      H        Erro       R
    1      0,17699   0,00406   0,99425 
    2      0,34410   0,00798   0,99572 

  Região      H        Erro       R
    1      0,20026   0,00287   0,99816 
    2      0,40175   0,00635   0,99776 
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Figura 110: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MS10, regime plástico. 

 
Figura 111: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova MS11, regime plástico. 

 

  Região      H        Erro       R
    1      0,18570   0,00278   0,99810 
    2      0,39140   0,00391   0,99890 

  Região      H        Erro       R
    1      0,16507   0,00205   0,99892 
    2      0,33211   0,00209   0,99970 
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Contagem de Caixas. 

 
Figura 112: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS06, regime plástico. 

 
Figura 113: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS08, regime plástico. 

    D        Erro       R
 0,68637   0,00506   0,99973

    D        Erro       R
 1,45147   0,00737   0,99987
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Figura 114: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS09, regime plástico. 

 
Figura 115: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS10, regime plástico. 

    D        Erro       R
 0,70378   0,00389   0,99986

    D        Erro       R
 0,72798   0,00451   0,99977



Caracterização de Sinais de Emissão   
Acústica em Ensaios de CTOD por Análise Fractal Resultados e discussões 
 

 
  104  

 
Figura 116: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS11, regime plástico. 

Dimensão de Cobertura Mínima. 

 
Figura 117: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS06, regime plástico. 

    D        Erro       R
 0,67419   0,00427   0,99982

    µ        Erro       R
 0,92987   0,00074   0,99999 
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Figura 118: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS08, regime plástico. 

 
Figura 119: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS09, regime plástico. 

    µ        Erro       R
 0,91184   0,00036   1,00000 

    µ        Erro      R
 0,77691   0,00864   0,99772 
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Figura 120: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS10, regime plástico. 

 
Figura 121: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova MS11, regime plástico. 

 

    µ        Erro       R
 0,93606   0,00054   0,99999 

    µ        Erro       R
 0,92127   0,00066   0,99999 
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Análise de Flutuação sem Tendências (DFA). 

 
Figura 122: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MS06, regime plástico. 

 
Figura 123: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MS08, regime plástico. 

    α       Erro        R
 0,37093   0,00541   0,99830 

    α       Erro        R
 0,39444   0,01012   0,99123 
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Figura 124: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MS09, regime plástico. 

 

 
Figura 125: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MS10, regime plástico. 

    α       Erro        R
 0,41353   0,00638   0,99739 

    α       Erro        R
 0,44488   0,00365   0,99936 
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Figura 126: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

MS11, regime plástico. 

 

    α       Erro        R
 0,36164   0,00355   0,99889 
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3.3.3 - Zona Termicamente Afetada. 

3.3.3.a - Regime Elástico. 

Análise Re-escalada de Hurst (R/S). 

 
Figura 127: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova ZTA02, regime elástico. 

 

  Região      H        Erro       R
    1      0,18314   0,00230   0,99874 
    2      0,36609   0,00313   0,99949 
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Figura 128: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova ZTA04, regime elástico. 

Contagem de Caixas. 

 
Figura 129: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova ZTA02, regime elástico. 

  Região       H        Erro       R
    1      0,16948   0,00346   0,99750 
    2      0,37032   0,00969   0,99727 

    D        Erro       R
0 67419 0 00427 0 99982
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Figura 130: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova ZTA04, regime elástico. 

Dimensão de Cobertura Mínima. 

 
Figura 131: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova ZTA02, regime elástico. 

    D        Erro       R
1 65774 0 00292 0 99996

    µ        Erro       R
 0,92771   0,00061   0,99999 
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Figura 132: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova ZTA04, regime elástico. 

Análise de Flutuação sem Tendências (DFA). 

 
Figura 133: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

ZTA02, regime elástico. 

    µ        Erro       R
 0,70768   0,01228   0,99552 

    α       Erro        R
 0,44719   0,00864   0,99666 
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Figura 134: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

ZTA04, regime elástico. 

3.3.3.b - Regime Plástico. 

Análise Re-escalada de Hurst (R/S). 

 
Figura 135: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova ZTA02, regime plástico. 

  Região      H        Erro       R
    1      0,16200   0,00269   0,99821 
    2      0,31677   0,00261   0,99932 

    α       Erro        R
 0,33384   0,01199   0,99046 
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Figura 136: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova ZTA04, regime plástico. 

Contagem de Caixas. 

 
Figura 137: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova ZTA02, regime plástico. 

  Região      H        Erro       R
    1      0,17405   0,00207   0,99880 
    2      0,37031   0,00576   0,99819 

    D        Erro       R
 0,69824   0,01458   0,99761 



Caracterização de Sinais de Emissão   
Acústica em Ensaios de CTOD por Análise Fractal Resultados e discussões 
 

 
  116  

 
Figura 138: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova ZTA04, regime plástico. 

Dimensão de Cobertura Mínima. 

 
Figura 139: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova ZTA02, regime plástico. 

0,69824   0,01458   0,99761
    D        Erro       R 
 0,69200   0,00549   0,99965

    µ        Erro       R
 0,92588   0,00037   1,00000 
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Figura 140: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova ZTA04, regime plástico. 

Análise de Flutuação sem Tendências (DFA). 

 
Figura 141: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

ZTA02, regime plástico. 

    µ        Erro       R
 0,90751   0,00069   0,99999 

    α       Erro        R
 0,35740   0,00359   0,99904 



Caracterização de Sinais de Emissão   
Acústica em Ensaios de CTOD por Análise Fractal Resultados e discussões 
 

 
  118  

 
Figura 142: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

ZTA04, regime plástico. 

3.3.3.c - Regime de Máxima Emissão. 

Análise Re-escalada de Hurst (R/S). 

 
Figura 143: R/S e regressões lineares correspondentes às regiões de escala para o corpo de 

prova ZTA04, regime de máxima emissão. 

Região      H        Erro       R
    1      0,15645   0,00290   0,99760 
    2      0,32453   0,00353   0,99911 

    α       Erro        R
 0,40745   0,00645   0,99788 
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Contagem de Caixas. 

 
Figura 144: Contagem de caixas e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova ZTA04, regime de máxima emissão. 

Dimensão de Cobertura Mínima. 

 
Figura 145: Índice de variação e regressão linear correspondente à região de escala para o 

corpo de prova ZTA04, regime de máxima emissão. 

    D        Erro       R
 0,68218   0,00338   0,99987 

    µ        Erro       R
 0,88770   0,00146   0,99998 
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Análise de Flutuação sem Tendências (DFA). 

 
Figura 146: DFA e regressão linear correspondente à região de escala para o corpo de prova 

ZTA04, regime de máxima emissão. 

    α       Erro        R
 0,33967   0,00457   0,99829 
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3.4 - Análise dos Resultados. 

3.4.1 - Considerações Gerais. 

 

O método de carregamento em três pontos utilizando máquinas de ensaio 

sem modificações para redução dos ruídos hidráulicos e mecânicos, mostrou-se 

eficiente, com baixa emissão de ruídos, dadas as baixas amplitudes dos sinais 

amostrados, mesmo utilizando uma banda de 20 a 400 kHz (tabela 08), o que, em 

teoria, permite a passagem de emissões que não fossem provenientes da 

propagação de trincas. 

Os sensores R-15l mostraram-se adequados aos procedimentos 

executados, captando um grande número de eventos por ensaio, o que permitiu uma 

análise dos regimes de propagação da trinca. Já os sensores S9220 não 

apresentaram resultados satisfatórios, mesmo estando próximos aos entalhes, 

detectando muito poucos eventos (vide tabela 09). 

O limiar para eliminação dos ruídos, de 45 dB, foi satisfatório, permitindo a 

captação de sinais provenientes da propagação da trinca. Nos experimentos em que 

foram usados limiares de 15 e 20 dB (tabela 08), notou-se, através da análise dos 

sinais, uma grande quantidade de ruído, o que, juntamente com o pequeno número 

de pontos por evento – 1.000 – e a alta taxa de amostragem – 10.000.000 de pontos 

por segundo – impossibilitaram a análise dos dados dos ensaios que utilizaram tais 

parâmetros (tabela 08). A correção para 15.000 no número de pontos por evento e a 

utilização de uma taxa de amostragem de 1.000.000 de pontos por segundo, 

apresentaram os resultados esperados, pois os eventos possuíam durações 

menores que o número de pontos amostrados por evento (tanto que foi necessária a 

execução de um algoritmo para eliminação das seqüências nulas). O grande número 

de eventos mostra que os resultados alcançados por Camerini5, os quais foram 

observados na presente pesquisa, puderam ser obtidos mesmo com o limiar de 40 

dB, superior ao utilizado em sua pesquisa. Credita-se este fato ao avanço 

tecnológico dos equipamentos para aquisição de dados. 
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O sistema de calibração por meio do recurso AST mostrou resultados 

satisfatórios, permitindo alta repetibilidade na calibração e aferição do sistema de 

aquisição de dados, sem que haja os problemas inerentes ao método de calibração 

por quebra de grafite (choque do porta grafite na superfície do corpo de prova). O 

sistema de fixação e acoplamento através de cola a quente não proporcionou uma 

boa transferência dos sinais, do corpo de prova aos sensores. Já o sistema de 

acoplamento por óleo provou ser eficiente, com a maioria dos sensores R-15l 

possuindo resposta de 10dB (valor máximo) e mínima resposta de 95 dB. Os 

sensores S9220 apresentaram intensidades dos sinais inferiores, por volta de 90 dB, 

demonstrando a menor capacidade de adquirir sinais (vide tabela 08). 

3.4.2 - Análise dos Expoentes. 

 

Os expoentes médios calculados para cada método de análise utilizando, 

levando em consideração os regimes de carregamento e as localizações dos 

entalhes, estão apresentados nas Tabelas 13 – 16. 

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
Média 0,19346 0,37538 Média 0,16814 0,35137 Média 0,19070 0,38719 Média 0,18009 0,36511
Desvio 0,00906 0,04482 Desvio 0,01182 0,03579 Desvio 0,00441 0,02890 Desvio 0,01353 0,03018

MB11 0,17334 0,37201

H1 H2 H1 H2
Média 0,17631 0,368205 Média 0,168025 0,34354
Desvio 0,009659 0,002991 Desvio 0,008521 0,037858

ZTA04 0,15645 0,32453

Regime elástico

Máxima emissão

Metal de solda

Zona termicamente afetada

Máxima emissão

Regime elástico Regime plástico

Regime elástico Regime plástico
Metal de base

Regime plástico

 
Tabela 13: Expoentes médios de Hurst calculados por regimes e localizações de 

defeitos. 

 

Média 0,87563 Média 0,67267 Média 0,93892 Média 0,84876
Desvio 0,35173 Desvio 0,02858 Desvio 0,44038 Desvio 0,33753

MB11 0,68830

Média 1,18111 Média 0,69512
Desvio 0,67406 Desvio 0,00441

ZTA04 0,68218

Metal de base Metal de solda
Regime elástico Regime plástico Regime elástico Regime plástico

Máxima emissão

Máxima emissão

Zona termicamente afetada
Regime elástico Regime plástico

 
Tabela 14: Expoentes médios de dimensão por contagem de caixas calculados por 

regimes e localizações de defeitos. 
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Média 0,90933 Média 0,92683 Média 0,92137 Média 0,89519
Desvio 0,03607 Desvio 0,00526 Desvio 0,01899 Desvio 0,06675

MB11 0,92112

Média 0,81770 Média 0,91670
Desvio 0,15558 Desvio 0,01299

ZTA04 0,88770Máxima emissão

Regime elástico Regime plástico
Zona termicamente afetada

Metal de base Metal de solda

Máxima emissão

Regime elástico Regime plástico Regime elástico Regime plástico

 
Tabela 15: Expoentes médios do índice de variação calculados por regimes e 

localizações de defeitos. 

 

Média 0,43763 Média 0,38117 Média 0,43613 Média 0,39708
Desvio 0,01520 Desvio 0,06014 Desvio 0,03963 Desvio 0,03355

MB11 0,39396

Média 0,39052 Média 0,38243
Desvio 0,08015 Desvio 0,03539

ZTA04 0,33967

Metal de base Metal de solda
Regime elástico Regime plástico Regime elástico Regime plástico

Máxima emissão

Máxima emissão

Zona termicamente afetada
Regime elástico Regime plástico

 
Tabela 16: Expoentes médios de DFA calculados por regimes e localizações de defeitos. 

 

Com base nas tabelas 13 a 16, podem ser feitas as seguintes afirmativas: 

• Não foi observada a relação (1.17) para as regiões de escala 

observadas; 

• O método de análise R/S não foi capaz de discernir entre os 

regimes elástico e plástico, nem se o entalhe era no metal de base, 

metal de solda ou zona termicamente afetada, uma vez que as 

diferenças entre os expoentes dos regimes e dos corpos de prova 

são visíveis somente na segunda casa decimal, ocorrendo 

sobreposição em alguns casos. Em decorrência dos valores dos 

expoentes obtidos, pode-se afirmar que os sinais possuem 

comportamento persistente; 

• Não foi possível determinar diferenças, dentro do intervalo de 

confiança, entre os regimes de carregamento elástico e plástico, 

nem se o entalhe foi feito no metal de base, metal de solda ou zona 

termicamente afetada, utilizando o método de contagem de caixas; 
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através do método, foi possível contemplar a ocorrência de duas 

regiões de escala em alguns ensaios, enquanto que em outros, 

houve apenas uma;  

• O método de análise por dimensão de cobertura mínima não foi 

capaz de discernir entre os regimes elástico e plástico, nem se o 

entalhe foi feito no metal de base, metal de solda ou zona 

termicamente afetada, pois os expoentes calculados não 

apresentam diferenciação dentro do intervalo de confiança. No 

método de dimensão de cobertura mínima, houve a ocorrência de 

somente uma região de escala, observação esta adversa dos 

outros métodos; 

• Utilizando o método de análise de flutuação sem tendências não foi 

possível determinar uma separação entre os regimes de 

carregamento elástico e plástico, nem se o entalhe foi feito no 

metal de base, metal de solda ou zona termicamente afetada, uma 

vez que não há diferenças nos expoentes calculados dentro do 

intervalo de confiança; 

• Os valores de máxima emissão foram semelhantes aos valores de 

regime plástico, em todos os métodos de análise, evidenciando que 

a metodologia é válida logo no início da propagação das trincas. 

Diante das dificuldades em se estabelecer um parâmetro determinístico 

para separação entre regime e entre posições dos entalhes, uma abordagem 

adicional foi tentada. 

O desvio padrão como parâmetro característico de uma série temporal foi 

recentemente introduzido por Kurnaz29 no estudo de caracterização de climas de 

diferentes regiões dos Estados Unidos através da análise da temperatura média 

máxima diária de cada região. 

Desta forma, é exposta a tabela 17, contendo os valores médios de 

desvio padrão para cada regime e posicionamento de entalhe, assim como o desvio 

padrão dos valores médios, dos sinais normalizados. Na figuras 147 e 148, estes 

valores são dispostos em um gráfico, com os valores correspondentes de H1 e H2, 

com respectivos intervalos de confiança nos eixos x e y. 
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Localização Regime Média Desvio padrão
 Elástico 0,09868 0,02378
 Plástico 0,10080 0,00440
 Elástico 0,07199 0,03874
 Plástico 0,07668 0,04173
 Elástico 0,09569 0,00088
 Plástico 0,08403 0,02894

Metal de base

Metal de solda

ZTA
 

Tabela 17: Valores médios de desvio padrão dos sinais normalizados, por regimes e 
localizações dos defeitos. 

 

Utilizando a mesma metodologia, nas figuras 149 a 160 são feitos os 

gráficos H1 versus D, H2 versus D, H1 versus µ, H2 versus µ, H1 versus α, H2 

versus α, D versus desvio padrão, µ versus desvio padrão, α versus desvio padrão, 

D versus µ, D versus α, e µ versus α. 

 

H1 x DESVIO PADRÃO

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

0,21

0,02000 0,04000 0,06000 0,08000 0,10000 0,12000
DESVIO PADRÃO

H

MBRE
MSRE
ZTARE
MBRP
MSRP
ZTARP

 
Figura 147: Expoente H1 versus desvio padrão nos regimes elástico e plástico. 
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H2 x DESVIO PADRÃO

0,3

0,32

0,34

0,36

0,38

0,4

0,42

0,44

0,02000 0,04000 0,06000 0,08000 0,10000 0,12000
Desvio padrão

H

MBRE
MSRE
ZTARE
MBRP
MSRP
ZTARP

 
Figura 148: Expoente H2 versus desvio padrão nos regimes elástico e plástico. 

 

H1 x D

0,14

0,15

0,16
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0,18

0,19

0,2

0,21

0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9
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H
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Figura 149: Expoente H1 versus expoente D nos regimes elástico e plástico. 
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H2 x D

0,3

0,32

0,34

0,36

0,38

0,4

0,42

0,44

0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9
D

H

MBRE
MSRE
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Figura 150: Expoente H2 versus expoente D nos regimes elástico e plástico. 

H1 x µ
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Figura 151: Expoente H1 versus expoente µ nos regimes elástico e plástico. 
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H2 x µ

0,3

0,32
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0,36
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0,4
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0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1

µ

H
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Figura 152: Expoente H2 versus expoente µ nos regimes elástico e plástico. 

 

H1 x α
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Figura 153: Expoente H1 versus expoente α nos regimes elástico e plástico. 
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H2 x α

0,3
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Figura 154: Expoente H2 versus expoente α nos regimes elástico e plástico. 
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Figura 155: Expoente D versus desvio padrão nos regimes elástico e plástico. 
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µ x DESVIO PADRÃO
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Figura 156: Expoente µ versus desvio padrão nos regimes elástico e plástico. 
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Figura 157: Expoente α versus desvio padrão nos regimes elástico e plástico. 
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Figura 158: Expoente D versus expoente µ nos regimes elástico e plástico. 
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Figura 159: Expoente D versus expoente α nos regimes elástico e plástico. 
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µ x α
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Figura 160: Expoente µ versus expoente α nos regimes elástico e plástico. 

Ao analisar os gráficos (e as respectivas áreas dos expoentes) constantes 

das figuras 147 a 160, foram levantadas as seguintes considerações: 

• No gráfico H1 versus α (figura 153) os pontos correspondentes aos 

ensaios tipo MBRE e MSRE destacam-se dos demais com uma 

separação de 77,12%; 

• No gráfico D versus µ (figura 158) os pontos correspondentes ao 

ensaio tipo ZTARE destacam-se dos demais com uma separação 

de 71,97%; 

• No gráfico H1 versus desvio padrão (figura 147) os pontos 

correspondentes ao ensaio tipo MBRE destacam-se dos 

correspondentes ao do tipo MSRE com separação de 63,32%; 

• No gráfico H1 versus D (figura 149), os pontos correspondentes ao 

ensaio tipo MSRP separam-se dos demais ensaios de regime 

plástico (MBRP e ZTARP) com uma confiança de 92,60%; 
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A partir das considerações acima, é estabelecida a seguinte hierarquia 

para detecção do posicionamento dos entalhes e da diferenciação entre regimes: 

1) Com o intuito de separar os resultados correspondentes aos defeitos 

MBRE e MSRE dos demais, toma-se o gráfico H1 versus α. Neste, é possível 

predizer, com 77,12% de certeza, se um defeito detectado corresponde, em regime 

elástico, a um localizado no metal de base ou metal de solda, caso os valores 

encontrados de D e α estejam fora da zona de interferência com outros expoentes 

do referido gráfico; 

2) Para determinar se um dado defeito localiza-se na zona termicamente 

afetada da estrutura, em regime elástico, toma-se o gráfico D versus µ. Neste, é 

possível determinar a ocorrência com uma precisão de 71,97%; 

3) Em seguida, para determinar se a localização do defeito é no metal de 

base ou de solda, em regime elástico, recorre-se ao gráfico H1 versus desvio 

padrão. Neste, é possível determinar se o defeito está no metal de base com uma 

precisão de 63,32%; 

4) Eliminadas as possibilidades de o defeito referir-se a um em regime 

elástico, utiliza-se o gráfico H1 versus D para separar a possibilidade de o defeito 

estar localizado no metal de solda, relativamente aos demais (metal de base ou zona 

termicamente afetada), com uma precisão de 92,60%. 
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CAPÍTULO 4 - CONCLUSÕES. 
O monitoramento por emissão acústica e posterior análise por fractais dos 

ensaios CTOD executados no aço ASTM A-516 Grau 60, resultou nas conclusões a 

seguir: 

• A utilização de 15.000 pontos por evento e de uma taxa de 

amostragem de 1.000.000 de pontos por segundo mostrou-se 

adequada para a análise, sendo capaz de representar cada evento 

em sua totalidade, sem perdas de informações; 

• O processo de filtragem utilizado mostrou-se inadequado ao 

condicionamento dos sinais. Os sinais originais, sem quaisquer 

formas de tratamento, possibilitam resultados mais consistentes; 

• O método de análise R/S necessita, para os sinais utilizados, de 

pelo menos 125.000 para uma representação fiel dos expoentes 

calculados; Essa quantidade de pontos é necessária para que 

sejam feitas análises utilizando o método DFA. Já os métodos de 

contagem de caixas e dimensão de cobertura mínima podem ser 

aplicados com uma amostra de 50.000 pontos, sem prejuízos à 

precisão de seus expoentes, relativamente àqueles valores 

calculados com os sinais completos; 

• A relação D=2-H não foi comprovada para os regimes de escala 

utilizados; 

• O método de análise R/S não foi capaz de produzir expoentes que 

pudessem determinar o regime de carregamento, elástico ou 

plástico, ou se o entalhe é localizado no metal de base, metal de 

solda ou zona termicamente afetada, uma vez que não foram 

observadas diferenças entre os expoentes dentro do intervalode 

confiança; Da aplicação do método, pôde ser constatada a 

presença de duas regiões de escala e, dados os valores dos 

expoentes, em ambas as regiões, conclui-se que os sinais 

possuem comportamento persistente; 
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• Utilizando o método de contagem de caixas, não é possível 

determinar diferenças entre os regimes de carregamento, elástico 

ou plástico, nem se o entalhe estava no metal de base, metal de 

solda ou zona termicamente afetada, dados os valores dos 

expoentes obtidos, dentro dos intervalos de confiança. Em alguns 

ensaios, a aplicação da metodologia resultou em duas regiões de 

escala e, em outros, em uma região apenas; 

• Dentro do intervalo de confiança dos expoentes médios calculados, 

utilizando o método de dimensão de cobertura mínima, não foi 

possível discernir entre os regimes de carregamento, elástico ou 

plástico, nem se o entalhe estava no metal de base, metal de solda 

ou zona termicamente afetada. A aplicação do método resultou em 

apenas uma região de escala em todos os ensaios; 

• A aplicação do método de análise sem tendências não produziu 

expoentes separáveis, dentro do intervalo de confiança, que 

pudessem servir de parâmetros para a determinação dos regimes 

de carregamento, nem se o entalhe estava no metal de base, metal 

de solda ou zona termicamente afetada; 

• O uso conjunto de dois gráficos, incluindo gráficos referentes aos 

desvios padrão dos sinais normalizados, permite satisfatoriamente 

o estabelecimento de uma hierarquia de procedimentos para 

separação dos regimes e de posicionamento dos entalhes. 
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Como sugestões para trabalhos posteriores e complementares a este, são 

dadas as seguintes: 

• Utilização dos mesmos procedimentos adotados em equipamentos 

reais, como vasos de pressão e tubulações, para avaliação dos 

resultados obtidos; 

• Aplicação do critério MONPAC6 nos mesmos intervalos utilizados, 

para comparação de resultados; 

• Aplicação de outros filtros, diversos dos utilizados, de maneira a 

avaliar a possibilidade de maiores separações entre os regimes; 

• Utilização de outros métodos de análise, como, por exemplo, DFA-

2. 
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