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Introdução: O ultrassom tem ampla aplicação no setor siderúrgico. Seu uso vai desde
testes simples como para detecção de trincas e porosidades, até ensaios para detecção
de macro inclusões. Seu método fácil de baixo custo viabiliza sua aplicação. A
inviabilização fica por conta do equipamento e mão de obra especializada, pois nem
sempre é fácil encontrar no mercado um profissional experiente ,qualificado e treinado
para realização do ensaio. Se por um lado a mão de obra é escassa por outro fica o
incentivo, pois a remuneração as vezes é bem atraente. Objetivo: O Ensaio de
ultrassom assim como outros ensaios não destrutivos tem como objetivo, a detecção de
defeitos internos nos materiais preservando a integridade do material e podendo ser
aplicado diretamente na estrutura e na peça acabada. Metodologia: Durante o
desenvolvimento do trabalho foi usado um aparelho de ultrassom DIO 562 da
fabricado pela empresa STARMANS, assim como o bloco padrão de calibração para
certificação dos parâmetros tanto do aparelho quanto do método. Durante o trabalho
será apresentados os parâmetros necessários para um boa inspeção e confiabilidade da
inspeção. Todos os resultados foram testados em laboratório e posteriormente na área
de produção.   Resultados: Resultado irá explorar de forma pratica resultados obtidos
durante ensaios laboratoriais em peças solidificadas, bloco padrão, assim como meios
de calibração de certificação do aparelho. O trabalho não visa pesquisar ou obter
informações de pesquisa, mas sim apresentar para os ouvintes a tecnologia. Conclusão:
O Ensaio pode ser bastante aproveitado se aplicados métodos e meios adequados, o
mercado esta cada vez mais preocupado com a qualidade dos produtos, além da
segurança envolvida setores como automobilístico e aviação demonstram ainda mais
por se tratarem de aplicações mais nobres.
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