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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO DE TESTES POR ULTRASSOM EM SUBSTITUIÇÃO AOS ENSAIOS 
MECÂNICOS REALIZADOS EM PEÇAS SOLDADAS NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA. 
Atualmente, a indústria do ramo automobilístico, em especial no Brasil, vem passando por uma 
grande reformulação no que diz respeito à tecnologia e custo. Tudo isso vem ocorrendo em 
razão à chegada de firmas antes desconhecidas no Brasil, onde novas tecnologias vindas tanto 
de empresas asiáticas quanto europeias, vem transformando o automóvel brasileiro em 
diversos aspectos. Além disso, a partir de dois mil e quatorze, todos os carros aqui fabricados, 
deverão sair da linha de produção com itens antes opcionais, caso do airbag e do freio ABS. 
Nesse panorama, entende-se que mais do que nunca, competir no ramo automotivo brasileiro é 
algo que inspira muita atenção. Sabe-se que os automóveis e suas peças estão repletos de 
pontos de solda, as quais, necessariamente, precisam ter sua qualidade assegurada, a fim de 
garantir não só a durabilidade do produto em si, mas também, a segurança de seu consumidor. 
Para isso, a engenharia, procura sempre métodos de se assegurar a qualidade, tendo nos 
ensaios, uma maneira de entender e prevenir problemas de fabricação. Portanto, tais ensaios 
são aplicados de forma geral, para assegurar a excelência dos materiais e peças em questão. 
Mesmo havendo a preocupação com a qualidade, as preocupações com o custo não podem 
ser deixadas de lado, já que isso também representa um forte diferencial para a obtenção de 
espaço no mercado. Com o objetivo de demonstrar uma opção aos ensaios mecânicos, que em 
muitos casos são destrutivos, e acabam tirando qualquer possibilidade de utilização posterior 
das peças ensaiadas, vem à tona o uso do ultrassom, um ensaio não destrutivo, usado em 
peças prontas ou inacabadas, com alto grau de precisão, e em muitos casos, representando 
grande economia. O ultrassom, apesar de fazer parte de uma vertente sofisticada da 
engenharia atual, nada mais é do que um fenômeno físico simples, que nos rodeia o tempo 
todo no dia-a-dia, já que o mesmo consiste em ondas sonoras de alta frequência. Essa técnica 
já é utilizada no mercado há alguns anos e consiste no uso de um aparelho dotado de um 
transdutor, que emite ondas sonoras na ordem de pelo menos 20 kHz, que quando incidem 
sobre a peça, é capaz de detectar descontinuidades oriundas de defeitos de fabricação ou 
desgaste por uso excessivo ou inapropriado. Aplicando-se ao campo automotivo, tem-se a 
análise de juntas soldadas, que podem sofrer vários tipos de intempéries, as quais prejudicam 
sua eficácia em diferentes aspectos, seja no cumprimento de normas técnicas, seja no 
atendimento à segurança do consumidor, ou ainda, em sua aparência final. Conclui-se, 
portanto, que o uso racional dessa técnica, traz benefícios no que diz respeito a custos, tempo 
e segurança. Palavras-chave: Ensaio por Ultrassom, Ensaio não destrutivo, Solda por 
Resistência. 


