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                                  ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 
 
 Ensaios Não Destrutivos (END) são técnicas utilizadas na inspeção de materiais e equipamentos sem danificá-los, 
sendo executadas nas etapas de fabricação, construção, montagem e manutenção. 
 
Os END estão entre as principais ferramentas do controle da qualidade de materiais e produtos e são amplamente 
utilizados nos setores de petróleo/petroquímico, químico, aeroespacial, siderúrgico, naval, eletromecânico e de papel 
e celulose, entre outros. Eles contribuem para a qualidade dos bens e serviços, redução de custo, preservação da 
vida e do meio ambiente, sendo fator de competitividade para as empresas que os utilizam. 
 
Os END incluem métodos capazes de proporcionar informações a respeito do teor de defeitos de um determinado 
produto, das características tecnológicas de um material, ou ainda, da monitoração da degradação em serviço de 
componentes, equipamentos e estruturas. 
 
Para obter resultados satisfatórios e válidos, os seguintes itens devem ser considerados como elementos 
fundamentais para os ensaios: 
- Pessoal treinado, qualificado e certificado 
- Equipamentos calibrados 
- Procedimentos de execução de ensaios qualificados com base em normas e critérios de aceitação previamente 
definidos e estabelecido. 
 
Além do uso industrial, tem crescido significativamente a aplicação dos END para a conservação de obras de arte, 
assim como na agropecuária - controle da camada de gordura de bovinos e suínos - e a própria utilização, 
largamente difundida, na medicina. 
 
Comparativamente, podemos afirmar que o "controle da qualidade" que o médico faz de um corpo humano, na 
avaliação da saúde ou da patologia de um paciente, é o mesmo aplicado na indústria, só que para materiais e 
produtos. 
 

As principais técnicas de Ensaios Não Destrutivos (END) oferecidos pela vedam!nas são: 
 

 Correntes Parasitas 

 Emissão Acústica 

 Radiografia, Radioscopia e Gamagrafia 

 Ensaio Visual 

 Estanqueidade 

 Líquido Penetrante 

 Partículas Magnéticas 

 Ultrassom 

 Termografia 
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