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1. RESUMO 

 Empresas e indústrias que prestam serviços precisam apresentar altos níveis 

de limpeza que atendam requisitos como o baixo custo do processo, isenção de 

riscos a saúde de seus funcionários e que não gere impactos ao meio ambiente. A 

técnica de limpeza por transdutores de ultrassom, além de garantir uma limpeza 

integra da peça, não faz utilização de elementos químicos, tornando-se um processo 

vantajoso, econômico e rápido. 

 Este trabalho visa, a partir da compreensão do fenômeno de cavitação, a 

modelagem, a simulação e o “know-how” de fabricação de trandutores de potência 

aplicados na limpeza de peças automotivas.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 Transdutores são dispositivos que convertem uma forma de energia em outra. 

Logo, os trandutores ultrassônicos de potência convertem tensões elétricas 

alternadas em ondas ultrassônicas e vice-versa (1)(2). Os transdutores podem ser 

convencionais ou de potência. Os convencionais são geralmente aplicados para 

obtenção de imagens médicas e geram sinais de baixa potência. Já os transdutores 

ultrassônico de potência geram ondas de alta intensidade provocando notáveis 

alterações físicas no meio incidente, dentre elas a cavitação. As implosões de 

bolhas no processo de cavitação permitem remover sujeiras (como graxas e 

gorduras) em todas as regiões da peça, e a vibração mecânica facilita a decantação 

da sujeira. A figura 1 é uma representação esquemática da formação dessas bolhas. 

 

 

Figura 1. Representação esquemática de um tanque de limpeza por ultrassom. 

  

 Os transdutores de ultrassom de potência para limpeza são constituídos por 

cerâmicas piezelétricas, as quais quando submetidas a um campo elétrico, 

produzem tensões mecânicas que alteram o meio quando as cargas elétricas e a 
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rede cristalina do material interagem. Este fenômeno é conhecido com “efeito 

piezoelétrico”. O “efeito piezoelétrico” está relacionado à simetria dos cristais e a 

condição para o seu aparecimento é que o material não apresente centro de simetria 

(1)(2).  

 Para atingir as exigências do projeto e dimensionar o transdutor com as 

melhores características, são necessárias técnicas de simulações que podem ser 

analíticas ou numéricas (3)(4). Os principais parâmetros a serem medidos são: 

frequência de ressonância, deslocamento da superficie frontal do transdutor e 

obtenção da curva de impedância elétrica. Tais parâmetros estão relacionados com 

a performance do transdutor de potência.   

  

3. OBJETIVOS 

 Este trabalho visa a modelagem e construção de  um transdutor de ultrassom 

de potência para aplicação em limpeza de peças automotivas. 

 

4. METODOLOGIA 

 A metodologia consiste na simulação de um transdutor ultrassônico de 

potência utilizando o método dos elementos finitos, método da matriz distribuida e 

construção de um protótipo. Na simulação serão obtidos a curva de impedância 

elétrica, a frequência central do transdutor, a curva de condutividade elétrica e o 

deslocamento da superfície frontal do transdutor.  

 A construção de transdutores de ultrassom é obtida com cerâmicas 

piezelétricas tensionadas por massas metálicas.  

 Esses transdutores devem ser projetados como ressonadores de meio 

comprimento de onda. Para atingir as exigências do projeto e dimensionar o 

transdutor com as melhores características, são necessárias técnicas de simulações 

e medidas elétricas e mecânicas. Para a realização das simulações serão utilizados 

o software MatLab e Ansys, um computador de mesa, livros e artigos científicos. 

 Após a construção do protótipo e as verificações das medidas elétricas e 

mecânicas, serão realizados ensaios experimentais de limpeza e verificação do 

fenômeno. 

    5. DESENVOLVIMENTO  

 Foram obtidas as curvas de condutividade e impedância elétrica, da 

frequência central a fim de determinação dos materiais a serem utilizados na 



construção do protótipo. Com a frequência central da cerâmica e a velocidade de 

propagação da onda ultrassônica no material proposto o desenho com as dimensões 

do protótipo é apresentado.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A figura 2 mostra esquematicamente a montagem do transdutor de potência para 

limpeza. De acordo com as simulações, o melhor material a ser utilizado é alumínio 

(para a parte metálica) e cerâmica dura (PZT) com frequência central de ressonância 

(f) de 47 kHz. Como a velocidade de propagação do som (c) no aluminio é de 

5500m/s então pela fórmula , onde λ é o comprimento de 

onda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 2. Transdutor de potência para limpeza 
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