CASE STUDY

Melhorar práticas de segurança
usando ultrassons para deteção
de fugas de gás
eŸüƚč±ŸŞŅÚåĵŸƚųčĜųåĵŞų±ƋĜÏ±ĵåĹƋåŧƚ±ĬŧƚåųĬƚč±ųÚåƚĵ±ĜĹŸƋ±Ĭ±ÓÅŅĜĹÚƚŸƋųĜ±Ĭţ%åƋåƋ±ųåųåŞ±ų±ųåŸŸ±Ÿüƚč±ŸæƴĜƋ±ĬØŞŅĜŸ±ĬčƚĹŸ
č±ŸåŸØŧƚ±ĹÚŅüƚč±ĵØŞŅÚåĵ±ŞųåŸåĹƋ±ųŸæųĜŅŸųĜŸÏŅŸºŸåčƚų±ĹÓ±åºŸ±ƜÚåØåŸŞåÏĜ±ĬĵåĹƋåč±ŸåŸƋņƻĜÏŅŸåĜĹā±ĵ´ƴåĜŸţeƋåÏĹŅĬŅčĜ±Úå
inspeção por ultrassons é uma das melhores ferramentas disponíveis, devido à sua versatilidade, capacidade de deteção e facilidade de
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OS PERIGOS ASSOCIADOS
ÀS FUGAS DE GÁS

O

s gases industriais são fundamentais
TEVEESTIVE±SHIQYMXEWMRHÅWXVMEW
mas, ao mesmo tempo, representam
VMWGSWTEVEEWIKYVER±EHIZMHSªWYEXS\MGMHEHI QSR¾\MHS HI GEVFSRS TSV I\IQTPS
SY ª WYE MRǼEQEFMPMHEHI K«W REXYVEP LMHVSK³RMSIRXVISYXVSW8IVTVSGIHMQIRXSWIWXEbelecidos para detetar fugas destes gases é
essencial para garantir a segurança de uma
instalação industrial e do seu pessoal.
*QFSVE I\MWXEQ QYMXSW Q³XSHSW HMJIrentes para detetar fugas, como detetores de
gás rastreadores ou o uso de soluções com
sabão, a tecnologia de ultrassons é uma das
QERIMVEWQEMWWIKYVEWIIǻGMIRXIWHIIRGSRXVEVIWXEWJYKEWIIZMXEVTSWW¸ZIMWEGMHIRXIW

COMO FUNCIONAM OS EQUIPAMENTOS
DE INSPEÇÃO POR ULTRASSOM
PARA A DETEÇÃO DE FUGAS?
9QEJYKESGSVVIUYERHSYQǼY¸HSWIHIWPSGE
de um meio para outro. Numa fuga de presWSSYZ«GYSSǼYMHS P¸UYMHSSYK«WQSZIWI
HSPEHSHEEPXETVIWWSEXVEZ³WHSSVMJ¸GMSHI
JYKETEVESPEHSHIFEM\ETVIWWS6YERHSIRXVERE^SREHIFEM\ETVIWWSL«YQEQYHER±E
RSǼY\SXSVRERHSSXYVFYPIRXS&XYVFYP´RGME
TIVXYVFEEWQSP³GYPEWHIEVTVSHY^MRHSVY¸HS
FVERGSUYIGSRX³QGSQTSRIRXIWHIFEM\EI
EPXEJVIUY´RGME3EQEMSVMEHSWEQFMIRXIWMRHYWXVMEMW IWWI VY¸HS TSHI WIV GEQYǼEHS TIPSWWSRWESWIYVIHSV&GSQTSRIRXIEYH¸ZIP
HIWWIVY¸HSTSVWIVYQEJSVQEHISRHEQEMW
longa, pode apresentar uma propagação omRMHMVIGMSREPHMǻGYPXERHSEWWMQEPSGEPM^E±SI
EMHIRXMǻGE±SHEJSRXIHEJYKE
No entanto, a componente ultrassónica
HSVY¸HSTSWWYMEXVMFYXSWUYIJEGMPMXEQEWYE
deteção e localização. Sendo um sinal fraco e
de comprimento de onda curto, a amplitude
diminui rapidamente à medida que a onda
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se afasta da fonte. Além disso, as ondas
ultrassónicas propagam-se pelo ar como
ondas longitudinais, ou seja, propagam-se
RYQEHMVI±Sǻ\E(SQSSWWIRWSVIWYPXVEWW¾RMGSWRSHIXIXEQGSQTSRIRXIWHIFEM\E
JVIUY´RGMETSHIQWIVQYMXSIǻGE^IWEPSGEPM^EV I MHIRXMǻGEV YQE JYKE QIWQS IQ EQbientes industriais muito ruidosos, pois não
são afetados por estes.

O QUE AFETA A DETETABILIDADE
DE UMA FUGA?
*\MWXIQZ«VMSWJEXSVIWUYIXSVREQYQEJYKE
HIXIX«ZIPSYRSTSVMRWTI±SYPXVEWW¿RMGE
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*\MWXIQXMTSWHIǼY\SXYVFYPIRXSIPEQMREV
3SǼY\SPEQMREVƸŇƐāƣĞÚŇƐķŇƽåĝžåƐÚåƐķ±ĻåĞŹ±Ɛ
ordenada e suave. Cada partícula segue sua linha de corrente. A velocidade, pressão e outras
propriedades permanecem constantes”.
4ǼY\SXYVFYPIRXS³Ƹo movimento caótico
ÚåƐƣķƐāƣĞÚŇƐĻŇƐŭƣ±ĮƐ±ƐƽåĮŇÏĞÚ±ÚåƐĻƣķƐÚåƒåŹķĞnado ponto varia erraticamente em magnitude
e direção. As partículas movem-se desordenadamente e formam pequenos redemoinhos”.

Os instrumentos de ultrassons não detetarão o
ǼY\SPEQMREV GSQSTSVI\IQTPSRSWHMJYWSVIWHIEVGSRHMGMSREHSTSMWMWWSMQTPMGEEEYW´RGMEHIXYVFYP´RGME&XYVFYP´RGMEKIVEYQE
JVIRXI HI SRHEW HI TVIWWS HI EPXE I FEM\E
JVIUY´RGMEUYIWITVSTEKEQTIPSEVIXSVREQ
a fuga detetável. Na maioria dos casos, fugas
TVSHY^MVSǼY\SXYVFYPIRXS3SIRXERXSI\MWXIQZEVM«ZIMWUYIEJIXEQSǼY\SIUYIHIZIQ
ser levadas em consideração para avaliar se
LEZIV«XYVFYP´RGMEWYǻGMIRXITEVETVSHY^MVYPtrassons e, portanto, que a fuga seja detetável.
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Independentemente do tamanho do furo, é
importante lembrar que um furo homogéneo
RS TVSHY^MV« XERXE XYVFYP´RGME UYERXS YQ
furo irregular. Um furo com várias arestas pode
EJIXEVSǼY\SHSǼYMHSITVSHY^MVQEMWXYVFYP´RGME.WWS³GSRLIGMHSGSQSƸefeito reed”
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&ZMWGSWMHEHIHIYQǼYMHS³EWYEVIWMWX´RGME ES ǼY\S SY WINE YQE QIHMHE HS EXVMXS
MRXIVRSHSǼYMHS5SVI\IQTPSWIGSQTEVEVmos a viscosidade da água com a do vapor,
E «KYE XIQ YQE QEMSV VIWMWX´RGME ES ǼY\S
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4W JEXSVIW UYI MRǼYIRGMEQ HMVIXEQIRXI S
ǼY\S EXVEZ³W HS SVMJ¸GMS HI JYKE WS E ZMWGSWMHEHI HS ǼYMHS S HMJIVIRGMEP HI TVIWWS
e o comprimento e secção transversal do
SVMJ¸GMS 5SV I\IQTPS GSQ E QIWQE TVIWsão, o ar escapará mais facilmente através
HIYQSVMJ¸GMSHSUYIRYQǼYMHSGSQS«KYE
SY ¾PIS  YQ JEXSV MQTSVXERXI E GSRWMHIVEV
ao analisar a viabilidade de detetar fugas de
ǼYMHSW HI EPXE ZMWGSWMHEHI 5SV I\IQTPS ES
tentar detetar uma fuga de água subterrânea, trocar a água por um gás pressurizado
ajudará bastante à detetabilidade da fuga.
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A diferença entre pressões é decisiva ao
avaliar a viabilidade de auditorias de fugas.
Quando a fuga passa de um meio para outro, passa por um diferencial de pressão, essa
mudança de pressão gera uma mudança no
ǼY\STVSTSVGMSREPESUYEHVEHSHEHMJIVIR±E
REWTVIWWÀIWI\MWXIRXIW6YERXSQEMSVSHMJIVIRGMEPHITVIWWSQEMWXYVFYP´RGMEIQEMSVE
probabilidade de deteção.
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4YXVSJEXSVUYIMRǼYIRGMEEHIXIXEFMPMHEHIHI
uma fuga é a distância a que estamos da posW¸ZIPJSRXI&MRXIRWMHEHIHSWMREPYPXVEWW¾RMGS
diminui rapidamente à medida que a distância
do local onde é gerado aumenta. Um equipamento de deteção por ultrassons está equipado com reguladores de sensibilidade que
permitem a adaptação à distância de uma
TSWW¸ZIPJYKEEX³GIVXSTSRXS6YERXSQEMSVE
EQTPMXYHIEGÅWXMGEKIVEHETIPEJYKEQIRSV
será a sensibilidade necessária para que esta
seja detetada a uma certa distância. À medida
que aumentamos a distância, precisamos de
aumentar a sensibilidade, mas quanto maior
E WIRWMFMPMHEHI QEMW I\TSWXS S IUYMTEQIRXS ³ ª MRXIVJIV´RGME KIVEHE TSV SYXVSW WMREMW
YPXVEWW¾RMGSW *\MWXIQ EGIWW¾VMSW UYI TIVmitem aumentar o alcance e o foco do instrumento sem aumentar a sensibilidade. Se o
inspetor não conseguir usar o equipamento
dentro do seu alcance de deteção, não conWIKYMV« PSGEPM^EV E JYKE  TSVXERXS TSHI WIV
interessante considerar um equipamento
&8*<FIQGSQSSYWSHI*5.UYIRSWTIVQMXEQ IWXEV QEMW TV¾\MQSW HSW TSRXSW WYWGIX¸ZIMWEJYKEWRSRSWWSEQFMIRXIMRHYWXVMEP
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 MQTSVXERXI UYI E JYKE IWXINE EGIWW¸ZIP I
uma fuga estiver escondida atrás de várias camadas de material, o som ultrassónico gerado
XIRHIV«EVIǼIXMVRIWXIWIQZI^HITIVJYVEVEW
Z«VMEWWYTIVJ¸GMIW3SVQEPQIRXISYPXVEWWSQ
ESEXMRKMVYQEWYTIVJ¸GMIVIGYTIVEWITEVGMEPQIRXIITSVSYXVETEVXIǻGETVIWSGSQSYQE
SRHEXVERWZIVWEPHIRXVSHETV¾TVMEWYTIVJ¸GMI
e não pode viajar além dela. Portanto, para

realizar inspeções em sistemas isolados, será
necessário remover o isolamento antes da
inspeção. Para fugas de volume interno, pode
XIRXEVI\IGYXEVYQEMRWTI±SGSQYQQ¾HYPS
de contato para determinar a área onde o som
³TIVGIFMHSGSQEQEMSVEQTPMXYHIEGÅWXMGE
UYIWIV«E«VIEQEMWTV¾\MQEHEJSRXIHEJYKE
&S MRWTIGMSREV JYKEW RYQ IWTE±S GSRǻREHS
siga todos os procedimentos de segurança
necessários. A concentração de gases pode
ser alta e qualquer erro pode ser fatal.

TÉCNICAS DE INSPEÇÃO
O método usado para localizar fugas é coRLIGMHSGSQSƸďŹŇžžƐƒŇƐĀĻå”, que se refere ao
uso dado à sensibilidade do equipamento de
deteção, de forma a localizar a fonte da fuga.
6YERHS TSWW¸ZIP S R¸ZIP WSRSVS TIVGIFMHS
RS ³ MVVMXERXI TEVE SW SYZMHSW S IUYMTEQIRXSWIV«GSRǻKYVEHSGSQEWIRWMFMPMHEHI
Q«\MQE Ƹgrossƹ TEVE XSVR«PS WYWGIX¸ZIP E
qualquer onda ultrassónica incidente. Uma
ZEVVIHYVE HI  KVEYW WIV« I\IGYXEHE HE
IWUYIVHETEVEEHMVIMXEIHIGMQETEVEFEM\S
TEVEXIRXEVPSGEPM^EVTSWW¸ZIMWJYKEW
O som relativo a uma fuga será semelhante ao de um sopro, uniforme e constante. Uma
vez detetado esse som, deve-se abordar a
fuga. Para isso, deve-se mover na direção em
UYI E QEMSV EQTPMXYHI EGÅWXMGE ³ TIVGIFMHE
 QIHMHE UYI RSW ETVS\MQEQSW HE JYKE E
EQTPMXYHIEGÅWXMGEIQMXMHETSVIPEEYQIRXEI
SIUYMTEQIRXSTSHIWIVWYXYVEHS RIWWIQSQIRXSRSWEFIV¸EQSWQEMWIQUYIHMVI±S
ir, pois a leitura seria a mesma durante toda a
ZEVVIHYVETSVMWWSUYIªQIHMHEUYIEZERçamos em direção à fuga, devemos diminuir a
WIRWMFMPMHEHIHSIUYMTEQIRXS ƸĀĻåƹ
Ao diminuir a sensibilidade e varrer a
frente de onda, poderemos determinar novamente para onde nos devemos mover. Esse
processo de diminuir gradualmente a sensibilidade para ir na direção certa é conhecido
GSQSƸmétodo de ajuste”.
IQTVI UYI JSV HMJ¸GMP HIXIVQMREV E HMVIção do som da fuga, diminua a sensibilidade

do equipamento para que quase não perceba
RIRLYQWSQI\GIXSUYERHSIWXMZIVEETSRXEV
TEVEEJYKE EWWMQESZEVVIVEWYEJVIRXITSderá desenhar virtualmente a direção da fuga.
Uma vez perto da fonte da fuga e após a
setorização da área de ultrassons, coloque o
EGIWW¾VMSTEVEEGSRǻVQE±SHIJYKEW WIS
WIY IUYMTEQIRXS XMZIV YQ I JE±E YQE ZEVredura detalhada a uma curta distância. Estes acessórios bloqueiam os ultrassons, de
modo a que estes só sejam detetados quando estamos mesmo em frente a eles.
*Q «VIEW HI HMJ¸GMP MRWTI±S TSHI WIV
necessário continuar a ajustar a sensibilidade
para evitar a repercussão dos ultrassons geraHSWTIPEJYKESYSYXVEWJYKEWTV¾\MQEW5SHI
YWEV JIVVEQIRXEW UYI ENYHEQ E GSRǻVQEV E
fuga, bloqueando os ultrassons gerados por
estas. Essas ferramentas podem ser um pano,
uma luva ou a própria mão, qualquer sólido.
Podem ser usados módulos especializados, como um microfone parabólico para
pesquisas a longa distância, um módulo de
GYVXS EPGERGI TEVE JYKEW HI Z«GYS SY FEM\E
TVIWWS SY WSRHEW ǼI\¸ZIMW TEVE TIWUYMWEW
IQ«VIEWHIHMJ¸GMPEGIWWS

CONCLUSÃO
Quando usados adequadamente, os instrumentos de inspeção por ultrassons são ferramentas muito poderosas para detetar fugas
de gás de todos os tipos e podem contribuir
WMKRMǻGEXMZEQIRXI TEVE QIPLSVMEW HI WIKYrança em qualquer ambiente industrial.
Embora o uso deste equipamento seja
bastante simples e intuitivo, é sempre aconWIPL«ZIP UYI SW TVSǻWWMSREMW HS WIXSV VIGIbam formação adequada, aumentando a sua
capacidade de localizar fugas, reduzindo o
tempo necessário para isso.
Os equipamentos de inspeção por ultrassons não geram distorções, pois são passiZSWRIQHIWTIVH¸GMSWGSQS³SGEWSHSWEbão, tornando-os numa tecnologia altamente
versátil e não invasiva, recomendada para
qualquer tipo de ambiente industrial.
5SV ÅPXMQS QEW RS QIRSW MQTSVXERXI
os equipamentos de inspeção por ultrassons
usados para deteção de fugas também podem ser usados para tarefas importantes em
programas de manutenção, como inspeção
HI Z«PZYPEW MRWTI±ÀIW IP³XVMGEW HI FEM\E
média e alta tensão, inspeção de sistemas a
vapor e na monitorização da condição e luFVMǻGE±SHIVSPEQIRXSWWIQHÅZMHEYQE
JIVVEQIRXE ZIVW«XMP I IǻGE^ UYI HIZI IWXEV
presente em qualquer ambiente industrial. M
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