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RESUMO

As propriedades magnéticas dos materiais ferromagnéticos são bastante 

influenciadas pelo estado microestrutural  e o estado de tensões. Dessa forma, o 

monitoramento  do  comportamento  magnético  dos  materiais  estruturais  pode  ser 

utilizado para a caracterização de seu estado interno. Este trabalho desenvolve um 

sistema  de  medição  experimental  para  a  realização  de  ensaios  não-destrutivos 

baseados na avaliação das características magnéticas do material e sua correlação 

com o estado de tensões e microestrutura. O sistema foi aplicado na avaliação da 

degradação microestrutural  causada por  deformação plástica a frio  do aço A516 

grau 60,  provocada pelo  processo de laminação.  Foi  projetado e  construído  um 

sensor  para  realizar  simultaneamente  a  magnetização  e  o  monitoramento  do 

comportamento magnético do material  inspecionado.  Parâmetros operacionais do 

sensor como frequência, corrente e espessura da camada de ar entre o sensor e a 

superfície do material  foram estudados através da simulação com o método dos 

elementos  finitos.  Entre  os  ensaios  realizados  pelo  sistema  está  o  ensaio  de 

anisotropia magnética, que obtém o valor da densidade de fluxo em vários ângulos 

em relação à direção de laminação. O ensaio de histerese realiza o levantamento do 

ciclo  de  histerese do material,  de  onde é  possível  extrair  os  parâmetros  campo 

coercitivo e perdas de histerese, que apresentam correlação direta com o grau de 

deformação plástica. O ensaio de energia magnetocristalina fornece uma avaliação 

direta da anisotropia entre os eixos paralelo e perpendicular à direção de laminação. 

O ensaio de análise dos ciclos menores de histerese utiliza excitação triangular, o 

que viabiliza uma avaliação direta da permeabilidade magnética diferencial, que é 

bastante sensível ao estado interno do material e fornece uma visualização de como 

o  processo  de  magnetização  é  influenciado  pela  deformação  plástica  e  pelas 

tensões residuais. Os ensaios apresentaram resultados coerentes com o estado final 

provocado  pelo  processo  de  laminação  a  frio  e  com a  literatura,  caracterizando 

satisfatoriamente o estado do material estudado.

Palavras-chave:  Ensaios  não-destrutivos.  Propriedades  magnéticas.  Deformação 

plástica a frio. Tensões residuais.



ABSTRACT

The magnetic properties of ferromagnetic materials are greatly influenced 

by the microstructure and stresses. Thus, the evaluation of the magnetic behavior of 

structural materials can be used for characterization of its internal state. This paper 

develops a experimental measurement system for non-destructive testing based on 

the evaluation of the magnetic characteristics of the material and its correlation with 

the  state  of  stress and its  microstructure.  The system was  used to  evaluate the 

microstructural degradation caused by plastic deformation of A516 grade 60 steel, 

through cold rolling process. A sensor was designed and built to perform both the 

magnetization and the monitoring of magnetic behavior of the material tested. Sensor 

operating  parameters  such  as  frequency,  current  and  thickness  of  the  air  gap 

between the sensor and the surface of the material were studied by simulation with 

finite element method. Among the tests performed by the system is the testing of 

magnetic  anisotropy,  which  gets  the  value  of  the  flux  density  at  various  angles 

relative to the rolling direction. The hysteresis test obtains the hysteresis loop of the 

material from which it is possible to extract the magnetic parameters coercive field 

and hysteresis  losses,  which  have  a  direct  correlation  with  the  degree of  plastic 

deformation. The magnetocrystalline energy testing provides a direct assessment of 

anisotropy between the axes parallel and perpendicular to the rolling direction. The 

testing of analysis of minor hysteresis loops uses triangular excitation, which enables 

a direct assessment of the differential magnetic permeability, which is very sensitive 

to the internal state of the material and provides a visualization of how the process of 

magnetization is influenced by plastic deformation and residual stresses . The tests 

showed results consistent with the final state caused by the process of cold rolling 

and similar research on the literature, providing an satisfactory characterization of the 

state of the studied material.

Keywords:  Non-destructive  testing.  Magnetic  properties.  Cold  rolling.  Residual 

stresses.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação e justificativa

No  contexto  da  avaliação  não-destrutiva  de  materiais  estruturais,  é 

notável  o  crescente  desenvolvimento  de  métodos  baseados  em  fenômenos 

magnéticos,  principalmente  nas  últimas  décadas.  A  principal  razão  para  esse 

interesse, tanto científico como tecnológico deve-se ao fato de que o comportamento 

magnético  desses  materiais  é  consideravelmente  sensível  ao  seu  estado 

microestrutural,  o  que  torna  possível  uma  avaliação  indireta  do  estado  de 

degradação  através  do  monitoramento  das  características  magnéticas,  sem 

necessidade  de  remover  amostra  de  material,  ou  causar  qualquer  tipo  de  dano 

estrutural ou superficial. (Jiles, 1988).

Observa-se  na  literatura  científica  uma  considerável  produção  de 

trabalhos  acerca  das  correlações  existentes  entre  características  magnéticas  e 

estado  microestrutural  de  materiais  ferromagnéticos,  o  que  provê  embasamento 

teórico e continua a fomentar o desenvolvimento de novos métodos.

Trabalhos  já  publicados  (apresentados  no  capítulo  3  deste  trabalho) 

demonstram o êxito e a grande variedade de aplicações de técnicas magnéticas na 

avaliação  de  materiais  submetidos  a  diferentes  fatores  de  degradação 

microestrutural, como: deformação plástica, tratamentos térmicos, fluência, fadiga e 

trincas. (Buttle et al, 2006).

Em vista desse cenário, tem-se uma importante  motivação tecnológica 

para este  trabalho: o desenvolvimento de um sistema  de medição  experimental 

capaz de realizar ensaios não-destrutivos baseados em fenômenos magnéticos, e 

implementá-lo como ferramenta para a avaliação da degradação microestrutural em 

aços. Dessa forma, o sistema dá início a realização de novos métodos de ensaios 

não-destrutivos e linhas de estudo no CENDE - Centro de Ensaios Não Destrutivos, 

do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da UFC.

Do ponto de vista  científico,  observa-se na literatura uma ausência de 

consenso sobre as melhores diretrizes para o projeto  de  sensores utilizados em 

métodos não-destrutivos magnéticos. 
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Tem-se nesse ponto uma notável oportunidade, e este trabalho também 

visa desenvolver uma abordagem de projeto para sensores utilizados em métodos 

macromagnéticos, considerando suas variáveis operacionais, baseada na simulação 

com o método dos elementos finitos e na comparação com dados experimentais. 

1.2 Objetivos

Abaixo  estão  relacionados  os  principais  objetivos  que  guiam  este 

trabalho:

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema experimental para  realização de  ensaios não 

destrutivos magnéticos e implementá-lo na avaliação da degradação microestrutural 

causada por deformação plástica a frio em aços

1.2.2 Objetivos específicos

1) Projetar, construir e configurar o  sistema de medição para os ensaios 

não-destrutivos magnéticos.

2) Aplicar o sistema na avaliação da degradação microestrutural causada 

por deformação plástica a frio em aço estrutural.

3) Comparar os resultados obtidos pelos diferentes ensaios magnéticos 

realizados pelo sistema com os resultados descritos na literatura.
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1.3 Organização dos capítulos

O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica acerca do processo de 

magnetização em materiais ferromagnéticos. 

O capítulo 3 apresenta a revisão dos principais estudos científicos que 

serviram  de  base  para  este  trabalho,  sobre  a  influência  da  degradação 

microestrutural  nas características  magnéticas  dos aços e  os  principais  métodos 

magnéticos.

O capítulo 4 descreve os procedimentos experimentais e os métodos de 

análise utilizados neste trabalho.

O capítulo 5 apresenta os resultados numéricos do modelamento e da 

simulação do sensor para ensaios não-destrutivos macromagnéticos.

O  capítulo  6  apresenta  os  resultados  experimentais  obtidos  com  as 

técnicas realizadas pelo sistema de medição desenvolvido neste trabalho e seus 

respectivos comentários.

O  capítulo  7  relaciona  as  principais  conclusões  obtidas  a  partir  da 

avaliação dos resultados dos capítulos 5 e 6.
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. Definições básicas

2.1.1. Campo magnético

Michell  (1750) e Coulomb (1785), definiram empiricamente que a força 

entre dois pólos magnéticos é inversamente proporcional ao quadrado da distância 

entre os mesmos:

F=
μ0 p1 p2

4π r 2                                                       Eq. 2.1

Onde μ0  é a permeabilidade do vácuo, equivalendo a 4π x 10 -7   Wb/Am, 

p1  e p2  são as intensidades dos pólos e r é a distância entre os mesmos.

Por definição, o campo magnético é expresso em A/m:

H =
p1

4π r 2                                                           Eq. 2.2

A  fig.  2.1  mostra  as  linha  de  campo  magnético  em  uma  barra 

magnetizada. Por convenção, as linhas partem do pólo norte para o pólo sul.

Figura 2.1.  Linhas de campo magnético em uma barra magnetizada
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2.1.2. Fluxo magnético e densidade de fluxo

O fluxo magnético é definido pela equação:

Φ=μ0 HA                                                            Eq. 2.3

Onde A é a área interceptada pelo campo magnético, H. A variação do 

fluxo magnético induz uma voltagem em um circuito que o  intercepta, fenômeno que 

pode ser descrito pela lei de Faraday:

v=−d Φ
dt

                                                           Eq. 2.4

Quando um campo magnético H é aplicado a um material,  a resposta 

magnética do material é chamada densidade de fluxo ou indução magnética, B. A 

relação entre B e H é uma propriedade do material, a permeabilidade magnética. B 

pode ser expressa pelas seguintes equações:

B=Φ/A                                                              Eq. 2.5

B=μ H                                                               Eq. 2.6

B=μ0(H+M )                                                   Eq. 2.7

Onde M é a magnetização, uma propriedade do material,  definida pela 

equação 2.8, que depende dos momentos magnéticos individuais de íons, átomos e 

moléculas e de como eles interagem.

M =m /V                                                            Eq. 2.8.

Onde m é o momento magnético e V é o volume.
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Em  geral,  a  densidade  de  fluxo  interna  ao  material  é  diferente  da 

densidade de fluxo no seu exterior. Se o fluxo dentro é menor do que o fluxo fora, o 

material é dito diamagnético, como Bi e He, onde os átomos e íons tem momento 

magnético nulo. Se o fluxo interno é ligeiramente maior do que o fluxo externo, o 

material  pode ser paramagnético,  como Na e Al  ou antiferromagnético,  como os 

óxidos  MnO  e  FeO,  os  constituintes  desses  materiais  apresentam  momento 

magnético. Nos paramagnéticos, os momentos são orientados aleatoriamente e nos 

antiferromagnéticos,  são  orientados  antiparalelamente  uns  aos  outros.  Nos  dois 

casos a magnetização total é nula. 

No caso de o fluxo interno ser muito maior do que o fluxo externo, tem-se 

os materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos. Nos ferromagnéticos (Fe, Co, Ni e 

Gd), os momentos magnéticos dos átomos tendem a se alinhar na mesma direção. 

Ferrimagnéticos são como os antiferromagnéticos, no sentido que seus momentos 

magnéticos se alinham antiparalelamente,  entretanto,  aqui  alguns dos momentos 

são maiores que os outros, de modo que o material apresenta uma magnetização 

líquida diferente de zero. Os materiais ferromagnéticos e os ferrimagnéticos tendem 

a concentrar as linhas de fluxo no seu interior. A  figura 2.2 mostra a diferença nos 

momentos magnéticos desses materiais.

Figura 2.2. Momentos magnéticos nos diferentes materiais magnéticos (Spaldin, 2010)
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2.2.  Materiais ferromagnéticos e seu processo de magnetização

Os  materiais ferromagnéticos possuem um momento magnético 

permanente na ausência de um campo externo.  Os momentos magnéticos 

permanentes nos materiais ferromagnéticos resultam dos momentos magnéticos 

atômicos devido aos spins dos elétrons desemparelhados. Há também uma 

contribuição do momento magnético orbital, pequeno em comparação com o 

momento de spin. (Cullity, 1972).

Em um material ferromagnético, o pareamento de interações faz com que 

os momentos magnéticos de spin global de átomos adjacentes se alinhem uns com 

os outros, mesmo na ausência de um campo magnético externo. Esse alinhamento 

mútuo de spins existe ao longo de regiões relativamente grandes no cristal, 

chamadas domínios  magnéticos.  A  teoria  dos domínios  foi  formulado  por  Weiss 

(1907). Cada um deles está separado por paredes, onde a direção de magnetização 

varia gradualmente. 

Um material ferromagnético que não foi magnetizado consiste de um 

grande número de domínios magnéticos com orientação magnética aleatória, tal que 

a magnetização líquida total é nula (Chikazumi,1964; Jiles,1991) , como mostrado na 

fig. 2.3:

 

Fig 2.3. Magnetização de um material ferromagnético. À medida que o campo magnético aumenta, os 

domínios melhor alinhados com o campo crescem às custas dos outros domínios. (Spaldin, 2010)
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A figura  2.3  mostra  que  um campo magnético aplicado externamente 

tende a alinhar os momentos magnéticos individuais dos domínios. Os domínios 

melhor alinhados com a direção do campo magnético externo irão crescer em 

volume, às custas dos outros domínios (Becker,1939). A amostra se torna 

magnetizada, à medida que as paredes se movem entre domínios adjacentes 

(Jiles,1991). 

Quando o campo magnético externo é removido, os domínios não são 

necessariamente revertidos às suas posições originais (Becker,1939). Isso se deve 

ao fato de que as paredes de domínios podem ter encontrado obstáculos enquanto 

se moviam, utilizando energia para superar esses obstáculos, também chamados de 

pontos de ancoragem (Chikazumi,1964). Uma vez que a parede tenha superado o 

obstáculo, não há retorno após o campo externo ter cessado. É um movimento 

irreversível. A  redução  do  campo  magnético  aplicado  a  zero  não  reduz  a 

magnetização  de  um  material  ferromagnético  a  zero.  O  material  ferromagnético 

demonstra comportamento magnético mesmo quando o campo é reduzido a zero e 

então  é  revertido.  O  material  apresenta  um  efeito  de  histerese.  O  gráfico  da 

densidade de fluxo em relação ao campo magnético é o chamado ciclo de histerese 

magnética. 

Figura 2.4. Ciclo de histerese magnética típico de um material ferromagnético.

Na figura 2.4, o valor Br representa a indução remanente, que é a indução 

magnética residual após o campo ser reduzido a zero. Hc é o campo coercitivo, valor 

de campo necessário para levar a indução a zero. 
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Materiais com altos valores de campo coercitivo, e que apresentam ciclos 

de histerese largos são denominados magneticamente duros, enquanto os materias 

com pequeno valor de campo coercitivo são chamados de magneticamente macios 

(Cullity, 1972). 

O  ciclo  de  histerese  em  que  o  material  é  levado  até  a  indução  de 

saturação é chamado ciclo maior de histerese. Os ciclos em que o material não foi  

levado até a saturação são chamados de ciclos menores (Cullity, 1972).

Formação do domínios magnéticos

A formação de domínios magnéticos se deve aos arranjos individuais das 

cinco energias básicas envolvidas no ferromagnetismo, definidas abaixo, de modo 

que a energia total seja mínima. 

A energia de troca se origina da troca de forças de natureza quântica ou 

interações spin-spin, responsáveis pelo ferromagnetismo (Heisenberg,1928). O 

mínimo de energia de troca é obtido  quando os spins de elétrons desemparelhados 

são paralelos, o que não é possível no mesmo orbital.

A energia magnetostática alcança um mínimo quando a magnetização 

de um domínio magnético é paralela ao campo magnético externo (Becker,1939; 

Chikazumi,1964). 

A energia magnetocristalina está  relacionada  com  a  anisotropia 

magnética, e se torna mínima quando a magnetização de um domínio magnético é 

alinhada com o eixo de fácil magnetização, como <100> no Fe (Chikazumi,1964).

A energia magnetoelástica ou magnetostrictiva está relacionada com a 

interação  entre  deformação da rede cristalina e a direção de magnetização do 

domínio. É mínima quando a rede é deformada de forma que o domínio é alongado 

ou contraído na direção de magnetização (Becker,1939). 

A energia de parede é relacionada ao fato de que paredes de domínio 

tem uma determinada energia por unidade de área e por unidade de espessura de 

parede, porque os momentos atômicos não são paralelos uns aos outros ou a um 

eixo de fácil magnetização.

A formação de uma determinada configuração de domínios é resultado da 

minimização da soma dessas cinco energias, embora todas possam não estar em 

seus respectivos valores mínimos (Stefanita,1999).
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Paredes de domínio de 180° e 90

Paredes de domínio são zonas de transição de momento magnético, que 

separam regiões de momentos magnéticos distintos. 

Figura 2.5. Parede de domínio de 180°, onde é possível observar a transição do 

momento magnético entre dois domínios (Cullity, 1972)

Quando os momentos magnéticos em cada lado da parede são opostos, 

as paredes são denominadas paredes 180⁰  (Fig.2.5), enquanto paredes com 

defasagem de momentos de 90⁰ (Fig.  2.6)  são chamadas paredes de 90⁰ 

(Chikazumi,1964; Cullity,1972). 

Figura 2.6. Parede de domínio de 90° (Spaldin, 2010)
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Niquel apresenta  paredes de  109⁰ e paredes de  71⁰ (Cullity,1972).  As 

paredes de domínio 90⁰ tem campos de tensões associados, pois como suas 

magnetizações estão defasadas de 90⁰, há espaçamentos na rede ligeiramente 

maiores na direção de magnetização. A deformação resultante dificulta o movimento 

das paredes de domínio 90⁰, tornando-as menos competitivas do que as paredes de 

180⁰, que apresentam maior velocidade e consequentemente, maior facilidade de 

movimentação. (Tebble,1955).

A magnetização é um resultado de movimentação de paredes de domínio 

e  rotação  de  domínios.  A  fig  2.7  mostra  uma  divisão  aproximada  da  curva  de 

magnetização  em  relação  a  cada  um  desses  processos.  A  movimentação  de 

paredes de domínio é o principal processo até o que se denomina “joelho” da curva 

de magnetização. A partir daí até a saturação, a rotação de domínios predomina. 

Nessa região, é necessário realizar trabalho para vencer as forças de anisotropia e 

altos valores  de campo magnético são necessários  para provocar  uma pequena 

variação na magnetização, M. (Cullity, 1972).

Figura 2.7: Partes da curva de magnetização. Na primeira parte, a movimentação de paredes 

predomina, enquanto na segunda parte, a rotação de domínios predomina. (Cullity, 1972)

Os cristais  reais  de  materiais  apresentam imperfeições que funcionam 

como restrições à movimentação das paredes de domínio. Essas restrições são em 

geral  de  dois  tipos:  inclusões  ou  tensões  residuais.  Essas  restrições  à 

movimentação das paredes são descontinuidades magnéticas e tem um gradiente 

de energia magnetostática associado. 
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Quando uma parede de domínio  intersecta uma imperfeição cristalina, 

esse gradiente de energia é eliminado e a parede se estabelece em um mínimo de 

energia  local.  Com  isso,  a  parede  tende  a  ficar  “ancorada”  nesse  ponto  e  é 

necessário inserir energia através do campo magnético aplicado para que a parede 

continue a se mover. (Fig. 2.8).

Quando a parede se move, os chamados domínios de fechamento, que 

se formam para eliminar  o gradiente de energia magnetostática,  ficam ligados à 

descontinuidade, de modo que se deformam à medida que a parede se move. O 

campo  magnético  necessário  para  descolar  os  domínios  de  fechamento  da 

descontinuidade de modo a permitir o prosseguimento da movimentação da parede 

de domínio é o campo coercitivo. (Cullity,1972) (Spaldin, 2010).

Figura 2.8. Interação entre parede de domínio e descontinuidade magnética. Domínios de fechamento 

se formam para neutralizar o gradiente de energia magnetostática. (Spaldin, 2010)

Esse descolamento  descontínuo dos domínios  de fechamento  provoca 

um salto discreto na densidade de fluxo. Esse fenômeno é conhecido como efeito 

magnético de Barkhausen (1919). A fig. 2.9 mostra o efeito Barkhausen na curva de 

magnetização.
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Figura 2.9. Saltos descontínuos na densidade de fluxo, caracterizando o Efeito magnético de 

Barkhausen (Spaldin, 2010)

Quando o campo magnético é removido, os domínios giram em direção 

ao eixo de fácil magnetização. Entretanto, as paredes de domínio não são capazes 

de reverterem-se totalmente às suas posições originais e como resultado, a curva de 

magnetização sofre o efeito de histerese.

2.3. Anisotropia magnética

O  valor  da  magnetização  de  saturação,  Ms,  é  uma  característica  do 

material insensível à estrutura. Entretanto, o formato da curva de magnetização e do 

ciclo  de  histerese  do  material  é  fortemente  influenciado  pela  estrutura  e  pela 

anisotropia  (Cullity,1972).  O  material  apresenta  uma  anisotropia  intrínseca, 

denominada anisotropia magnetocristalina.  Entretanto,  pode-se induzir  anisotropia 

magnética através de fatores como conformação mecânica, deformação plástica e 

tratamentos térmicos.

A magnetização em cristais ferromagnéticos tende a se dar em direções 

preferenciais,  chamadas eixos  de fácil  magnetização.  Nesses eixos,  é  mais  fácil 

tanto magnetizar quanto desmagnetizar o material. Para o ferro com estrutura cúbica 

de corpo centrado, o eixo de fácil magnetização  é <100>, que corresponde à aresta 

do cubo. A diagonal do cubo é o eixo de mais difícil  magnetização, enquanto as 

outra direções, como a diagonal da face, são eixos de magnetização intermediária. 

(fig. 2.10).
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Figura 2.10: Eixos de magnetização para o Fe ccc. Fácil <100>, Médio <110> e Difícil <111>  

(Cullity, 1972)

A figura 2.11 mostra as curvas de magnetização para um eixo de fácil 

magnetização e um eixo de difícil magnetização. Ambos atingem a saturação a um 

mesmo  valor  de  magnetização,  embora  na  direção  de  fácil  magnetização  seja 

necessário um menor valor de campo magnético. 

Figura 2.11: Diferença entre eixos de fácil e difícil magnetização em um material ferromagnético 

(Spaldin, 2010).
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A área sob a curva de magnetização equivale à energia magnetocristalina 

associada ao eixo  e  uma forma de medir  a  anisotropia  magnética  é  através  do 

cálculo da diferença entre áreas para duas curvas de magnetização (Cullity, 1972). 

Este método serviu de base para um dos ensaios realizados neste trabalho.

2.4. Magnetostricção e o efeito magnetoelástico

Joule  (1842) observou  que  os  domínios  magnéticos  sofrem variações 

volumétricas durante a magnetização, gerando tensões mecânicas. Villari observou 

o efeito contrário, a variação da magnetização do material  devido a aplicação de 

tensões  (reportado em Cullity,  1972), chamado magnetostricção reversa ou efeito 

magnetoelástico. 

Figura 2.12: Efeito magnetoelástico ou magnetostricção reversa. A aplicação de tensão trativa tende 

a alinhar os domínios paralelamente à direção de tensão. Tensão compressiva tende a alinhar os 

domínios perpendicularmente à direção de tensão(Buttle, 2006)

Em geral, sob tensão, há um aumento no número de paredes de 180⁰, na 

direção da tensão se a tensão é trativa, e um efeito oposto no caso de tensão 

compressiva (Fig.2.12).  Os  ensaios  propostos  neste  trabalho  baseiam-se 

fundamentalmente no efeito magnetoelástico e na dinâmica de movimentação das 

paredes de domínio.
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2.5. Efeito pelicular

O efeito pelicular é a tendência de uma corrente alternada se distribuir em 

um  condutor  de  tal  forma  que  a  densidade  é  maior  próximo  à  superfície, 

decrescendo à medida que a profundidade aumenta. Considerando uma excitação 

senoidal e uma permeabilidade independente do campo magnético, a profundidade 

padrão eletromagnética pode ser expressa pela equação 2.9 (Vecchio et al, 2002)

δ=√ 2ρ
ωμ                                                             Eq. 2.9

Onde ρ é a resistividade do material, ω é a frequência angular da corrente 

de excitação e μ é a permeabilidade magnética. Como o campo magnético calculado 

para o circuito é diretamente proporcional à corrente de excitação, isso significa que 

quanto maior  a  frequência,  mais superficial  é  a  penetração do campo, e  quanto 

menor a frequência, maior a penetração do campo magnético. A equação calcula o 

valor de profundidade para o qual o campo magnético é 1/e (~37%) do seu valor na 

superfície (Cullity, 1972). A influência do efeito pelicular no campo magnético gerado 

pode ser visualizado nos resultados do capítulo 5 deste trabalho.



37

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Métodos magnéticos constituem uma importante classe de ensaios não-

destrutivos,  sendo  utilizados  para  avaliação  de  defeitos  e  continuamente 

desenvolvidos  no  que  tange  à  caracterização  do  estado  microestrutural  dos 

materiais.  Isto  deve-se  principalmente  à  grande  sensibilidade  das  propriedades 

magnéticas à alterações microestruturais. (Bhattacharya, 1999). 

Qualquer irregularidade interna é uma provável causa de atraso na 

movimentação das paredes de domínio, promovendo variações descontínuas na 

magnetização (Becker,1939;  Mclure,1976).  Isso  permite  que  as  alterações 

microestruturais,  seja  devido  a  influências  mecânicas,  tratamentos  térmicos  ou 

composição química, possam ser avaliadas através da observação das propriedades 

magnéticas, sem a necessidade de causar dano estrutural ou superficial ao material 

ou componente.

Pode-se classificar os métodos em duas categorias: macromagnéticos e 

micromagnétcos (Buttle, 2006).

3.1. Métodos macromagnéticos

O  métodos  de  avaliação  não-destrutiva  baseados  no  fenômeno  do 

magnetismo são  classificados  como macromagnéticos  quando  os  parâmetros  de 

análise utilizados são referentes à movimentação de uma grande quantidade de 

paredes de domínio.  

Análise do ciclo de histerese

Todos os materiais ferromagnéticos exibem histerese na densidade de 

fluxo sob um campo magnético alternado. Segundo Buttle et al, 2006, os principais 

fatores que provocam alterações no ciclo de histerese são: o campo magnetizante, a 

frequência  de  excitação,  a  temperatura,  a  composição  do  material,  o  estado 

microestrutural e as tensões residuais. 

Propriedades  do  ciclo  de  histerese  como  permeabilidade,  campo 

coercitivo e perdas de histerese são sensíveis à fatores como tensão, deformação, 
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tamanho  de  grão,  tratamentos  térmicos  e  a  presença  de  fases  secundárias  e 

precipitados (Jiles, 1988). 

Dessa forma, os métodos baseados em histerese se mostram adequados 

para a determinação de propriedades mecânicas e microestruturais dos aços.

Tratamentos térmicos

 Inicialmente,  Mikheev observou a influência  de  diferentes  tratamentos 

térmicos e da dureza no ciclo de histerese (Mikheev et al, 1975, 1977, 1978, 1981). 

Kuznetsov também avaliou a influência da têmpera e endurecimento no formato do 

ciclo de histerese (1982). 

A formação de martensita provoca o endurecimento da rede, dificultando 

a dinâmica das paredes de domínio. Isso se reflete em um ciclo de histerese mais 

largo, com maior campo coercitivo e maiores perdas, quando comparado com uma 

amostra recozida, para uma mesma densidade de fluxo máxima. Para um mesmo 

campo aplicado, a martensita alcança menores valores de densidade de fluxo do 

que a amostra recozida. Ou seja, há uma diminuição da permeabilidade.

O  recozimento  provoca  um  aumento  da  permeabilidade  magnética 

(Cullity, 1972), fazendo com que o ciclo de histerese gire no sentido anti-horário e 

tenha menores perdas de histerese do que para o material em condição deformada. 

Quanto maior  o  tempo de recozimento,  mais  o  ciclo  gira  no  sentido  anti-horário 

(Martinez et al, 2006).

Tensões e deformação plástica

Um material ferromagnético sujeito à tensões experimentará variações na 

sua magnetização total mesmo na ausência de campo magnético externo 

(Chikazumi,1964). Isso ocorre porque os domínios magnéticos são influenciados por 

tensões e pela deformação interna resultante no material. 

Os domínios magnéticos experimentam variações de volume induzidas 

por tensão de  modo  análogo  ao  efeito  da  aplicação de um campo magnético 

externo. À medida que a tensão elástica interna aumenta, o campo requerido para 

mover uma parede de domínio sobre um obstáculo, bem como o gradiente de 

energia de parede, aumentam (Chikazumi,1964).
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Em  um  estudo  sobre  trilhos  ferroviários,  Vekser  (1975)  observou  o 

comportamento do efeito magnetoelástico nas propriedades do ciclo de histerese, 

através  do  monitoramento  da  permeabilidade.  Pyatunin  e  Slavov  verificaram  a 

correlação entre microtensões e textura na magnetização dos aços (1978). 

Novikov e Fateev estudaram o efeito de tensões dinâmicas e estáticas 

nas características magnéticas dos aços e concluíram que as tensões dinâmicas 

provocam variações diferentes na densidade de fluxo, dependendo da amplitude de 

campo magnético. (1982). Jiles e Atherthon (1984) pesquisaram o efeito das tensões 

na magnetização. 

A deformação plástica distorce permanentemente a estrutura cristalina, 

quando  a  tensão  de  cisalhamento  crítica  é  atingida  em  um  plano  de 

escorregamento. A distorção provocada pelo escorregamento dos planos, formam 

discordâncias, alterando o espaçamento interplanar, criando campos de deformação 

e consequentemente, causando alterações volumétricas nos domínios magnéticos. 

Ao mesmo tempo em que os campos de deformação de discordâncias 

contribuem para a redistribuição da deformação dentro do grão, também alteram a 

textura magnética do material. Tensões elásticas intergranulares se ajustam quando 

as  discordâncias  aparecem  nos  contornos  de  grão  (Tangri,1972),  reduzindo  a 

concentração de tensões. Discordâncias  começam a se formar antes mesmo que o 

limite de escoamento macroscópico seja atingido (Moorthy,1999).

A geração de discordâncias e os campos de tensão associados a elas 

dificultam o processo de magnetização, e isso se reflete no ciclo de histerese do 

material  (Trauble  et  al,  1969).  Com o aumento  da deformação plástica  a frio,  a 

magnetização se  torna mais  difícil,  devido  à presença de campos de tensões e 

emaranhados de discordâncias,  o que faz com que o material  atinja uma menor 

densidade de fluxo para um mesmo valor de campo magnético. 

No caso de se comparar uma amostra não-deformada e uma deformada 

para a mesma densidade de fluxo máxima, observa-se que o ciclo de histerese se 

torna mais largo para a amostra deformada, ou seja, aumentam o campo coercitivo e 

as perdas por histerese, além de girar no sentido horário (Cullity, 1972). 

É possível haver variações microestruturais não uniformes ao redor de 

campos de tensões residuais (Blaow,2004). Isso ocorre porque os grãos dentro de 

uma  amostra  policristalina  se  deformam  de  forma  diferente,  dependendo  da 
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orientação cristalográfica em relação à direção da tensão aplicada.  Enquanto se 

deformam, os grãos podem reter tensões elásticas intergranulares (Murr,1975).

Processos  de  deformação  plástica  realizados  através  de  aplicação 

uniaxial  de  tração  ou  compressão  são  considerados  processos  de  deformação 

plástica  uniforme.  Já  a  deformação  plástica  por  laminação,  por  exemplo,  é  um 

processo de deformação plástica não-uniforme, devido às grandes cargas impostas 

pelos  cilindros  laminadores.  A  deformação  superficial  é  diferente  da  interna  e  o 

processo  provoca  tensões  residuais  no  material.  Isso  exige  uma  inspeção  mais 

rigorosa  e  multiparamétrica  do  material,  devido  ao  efeito  combinado  de 

discordâncias e tensões elásticas (Cullity, 1972).

Campo coercitivo

O campo coercitivo (Hc) é um parâmetro do ciclo de histerese bastante 

sensível ao estado microestrutural. Apresenta correlação com o tamanho de grão, 

composição química e deformação plástica. Em geral, o valor de Hc é inversamente 

proporcional  ao  tamanho  de  grão  (Ranjan,  1987),  (Wilcock,  1987).  Isso  ocorre 

porque o contorno de grão atua como uma região de ancoragem das paredes de 

domínio, dificultando a dinâmica da magnetização. 

Nos  aços,  dois  fatores  microestruturais  importantes  que  afetam  a 

histerese magnética são o tamanho de grão e a densidade de discordâncias (Sablik 

et al, 2004). Como a intensidade da ancoragem das paredes de domínio se reflete 

no valor do campo coercitivo, este parâmetro magnético pode ser utilizado como 

fator de avaliação não-destrutiva do material (Sablik, 2001).

Com um grão maior, a área de contorno é menor, e tem-se menor área de 

pontos de ancoragem, minimizando as perdas por histerese o que diminui o valor do 

campo coercitivo. Mikheev e Gorkunov (1985) observaram que o campo coercitivo 

apresenta correlação direta com a raiz quadrada da densidade de discordâncias.     

Bussiere (1986) apresenta uma correlação direta de Hc com o volume de 

inclusões.  Entretanto,  pequenas deformações podem causar  pouca variação nas 

características magnéticas (Maker e Tanner, 1998). 

O efeitos da deformação plástica podem ser observados no aumento das 

perdas por histerese. Com o aumento do grau deformação e a geração de mais 
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discordâncias,  campos de tensões e bloqueios à movimentação das paredes de 

domínios, à área interna do ciclo de histerese aumenta (Sablik, 2001).

Efeito magnetoelástico

Buttle e Scruby (2001) mostraram que o efeito magnetoelástico pode ser 

utilizado  para  diagnosticar  o  efeito  de  tensões  residuais  em  aços,  através  do 

monitoramento da magnetização. Maker e Tanner (2000) observaram o efeito das 

tensões residuais na variação da permeabilidade e da magnetostricção dos aços. 

Takahashi (2005) sugere a avaliação da deformação plástica através do 

monitoramento  de  ciclos  menores  de  histerese,  sem  necessidade  de  saturar  o 

material.  Em  geral,  a  presença  de  tensões  residuais  compressivas  alinha  os 

domínios  perpendicularmente  à  direção  de  aplicação  da  tensão,  o  que  torna  a 

magnetização mais difícil nessa direção. Para as tensões residuais trativas, o efeito 

é  contrário,  pois  os  domínios  se  alinham  paralelamente  à  direção  de  tração, 

facilitando a magnetização.

Anisotropia magnética

As propriedades magnéticas de um material dependem da direção onde é 

feita a medição, fenômeno conhecido como anisotropia magnética, caracterizada 

pela presença de eixos de fácil magnetização (Chikazumi,1964). 

As variações na anisotropia magnética não se devem apenas às tensões 

residuais, ou à influência das discordâncias, que alteram a configuração dos 

domínios magnéticos, mas também devido à textura cristalográfica e 

heterogeneidades microestruturais (Six et al, 1934; Stefanita,2001)

Os ensaios que analisam a distribuição de densidade de fluxo em relação 

à direção na amostra, com o intuito de avaliar a anisotropia magnética, em geral 

utilizam  um  sensor  como  o  da  figura  3.1,  onde  uma  bobina  de  magnetização 

enrolada em um núcleo ferromagnético é utilizada para aplicar um campo magnético 

no material. 
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O sensor é rotacionado, sobre a amostra, provocando a magnetização do 

material  em diferentes direções. As bobinas leitoras enroladas no yoke fornecem 

valores de voltagem induzida, utilizados para calcular parâmetros magnéticos como 

densidade de fluxo e permeabilidade magnética.

Figura 3.1: Sensor utilizado em medidas de anisotropia direcional, composto por yoke, bobina de 

magnetização e bobinas leitoras (Buttle et al, 2006).

Análise harmônica não-linear

Brailsford  (1960),  observou  que  se  o  campo  magnético  aplicado  no 

material  é  senoidal,  a  variação  da  densidade  de  fluxo  não  será  senoidal,  mas 

apresenta uma forma de onda distorcida, que varia de acordo com a profundidade 

no material e apresenta harmônicos do campo magnético aplicado. 

Kwun e Burkhardt (1987),  mostraram que os valores das amplitudes do 

terceiro e quinto harmônicos da curva de voltagem induzida obtida no permeâmetro 

diminuem à medida que o grau de deformação plástica do material  inspecionado 

aumenta. O efeito é oposto quando se trata de tensões elásticas. (Figura 3.2). 

Dessa forma, pode-se avaliar o estado de deformação plástica a partir 

dos resultados dos harmônicos.
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Figura 3.2: Amplitudes dos harmônicos em relação a aplicação de tensões ou deformação plástica. 

Tendem a diminuir com o aumento do valor da deformação plástica e sofrem o efeito oposto para a 

tensão elástica (Lucas e Mckeighan, 2001).

Ensaio magnético adaptativo

Um novo método não-destrutivo baseado nas propriedades magnéticas 

dos ciclos menores de histerese de materiais ferromagnéticos foi apresentado por 

Tomás em 2004. O método é denominado MAT (Magnetic Adaptive Testing) e é 

baseado na medição sistemática de ciclos menores de histerese.  Neste método, 

utiliza-se excitação triangular, o que faz com que a voltagem induzida na bobina 

leitora seja diretamente proporcional à permeabilidade diferencial (Tomás, 2004). A 

diferença essencial entre o ensaio do material pelo método tradicional do ciclo maior 

de histerese e o MAT é mostrado na figura 3.3. 

A  parte  esquerda  da  figura  3.3  representa  o  método  tradicional  de 

histerese. Neste método, é obtido o ciclo de cada amostra estudada e o estado do 

material pode ser descrito através dos parâmetros do ciclo, como campo coercitivo, 

Hc, indução remanente, Br, como funções de uma variável independente, como a 

deformação plástica, ε. 
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Figura 3.3: Comparação entre o método convencional de histerese (esquerda) e o MAT (direita) 

(Tomás e Vértesy, 2012).

A parte direita da figura mostra o volume de dados capturados no MAT. 

Neste caso,  uma família  de ciclos menores é capturada para cada amostra e o 

estado do material pode ser descrito através da variação dos valores de qualquer 

dos pontos ou inclinação dos ciclos menores. Ou seja, a densidade de fluxo como 

função do campo naquele ponto e da amplitude de campo daquele ciclo. Valendo o 

mesmo para a permeabilidade magnética. O MAT utiliza basicamente o esquema de 

medição da figura 3.4.

Figura 3.4: Cadeia de medição utilizada para o MAT

O  MAT  se  utiliza  das  chamadas  funções  degradação,  como  a 

permeabilidade diferencial,  μdiff, (ΔB/ΔH),  sua derivada em relação ao campo,  μ'F 

(dμdiff/dH),  sua  derivada  em relação  à  amplitude  de  campo,  μ'A  (dμdiff/dHmáx)  e 

também seus valores recíprocos. O objetivo ao definir as funções degradação é de 
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utilizá-las  como  parâmetro  de  monitoramento  da  degradação  microestrutural, 

relacionado sua variação à variação do grau de degradação do material.

No caso da deformação plástica, Tomás e Vértesy,  (2012) observaram 

que o perfil de voltagem induzida na bobina leitora tende a se achatar nos picos, 

com o aumento da deformação plástica, refletindo a diminuição da permeabilidade 

magnética devido à geração de discordâncias e campos de tensão residual. (Fig.3.5)

Tomás  et  al,  (2009)  observaram  que  em  pontos  do  ciclo  onde  a 

permeabilidade diferencial é alta, as funções degradação recíprocas são bastante 

sensíveis, embora bastante dependentes da taxa de magnetização, dH/dt. Por outro 

lado, em pontos do ciclo onde a permeabilidade diferencial é pequena, como perto 

da  saturação,  a  sensibilidade  das  funções  degradação  recíprocas  é  baixa,  mas 

pouco dependente de dH/dt.

Figura 3.5: Influência da deformação plástica no perfil de voltagem induzida. O aumento do grau de 

deformação provoca um achatamento nos picos de voltagem induzida (Tomás e Vértesy, 2012)

Tomás e Vértesy (2012) compararam diferentes parâmetros de métodos 

não-destrutivos magnéticos obtidos a partir da inspeção de amostras de  aço baixo 

carbono elongadas  por tensão uniaxial. Do método tradicional de histerese foram 

obtidos os valores de campo coercitivo (Hc), permeabilidade máxima (nesse estudo 

utilizaram 1/μmáx) e perdas de histerese (Wh). Do método RMB (Ruído Magnético 

de  Barkhausen),  obtiveram  o  parâmetro  1/RMS,  equivalente  ao  inverso  da  raiz 

quadrática média da voltagem induzida. 
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Do MAT, obtiveram os valores das funções degradação 1/μ e 1/μ' (onde μ 

é a permeabilidade diferencial e μ' é sua derivada em relação ao campo, H). Todos 

os  parâmetros  analisados  tendem  a  aumentar  com  o  aumento  do  grau  de 

deformação plástica uniaxial.

Figura 3.6: Comparação entre parâmetros magnéticos dos métodos: histerese (1/μmáx, Hc), 

Barkhausen (1/RMS) e MAT (1/μ e 1/μ') (Tomás e Vértesy, 2012).

Os  resultados  (fig.3.6),  mostraram  que  em  geral,  os  métodos 

apresentaram as mesmas correlações com os estados das amostras, o que mostra 

a  utilidade  e  equivalência  dos  métodos  magnéticos.  Entretanto,  a  comparação 

demonstrou claramente que os parâmetros do MAT refletem o estado do material 

com maior sensibilidade. Concluiu-se então que as funções degradação são muito 

mais sensíveis à degradação microestrutural  do que os parâmetros dos métodos 

mais tradicionais, como o ciclo de histerese e o ruído magnético de Barkhausen.

O  MAT  tem  obtido  êxito  em  diferentes  situações,  como  deformação 

plástica,  (Vértesy  et  al,2007),  (Stupakov  e  Tomás,  2006),  (Vértesy  et  al,  2008). 

Envelhecimento (Vértesy et al, 2008), fragilização devido à deformação (Tomás et al, 

2009, 2010), tratamentos térmicos (Tomás et al, 2011), fadiga de baixo ciclo (Tomás 

e Vértesy, 2012) e detecção de descontinuidades (Tomás e Vértesy, 2012). 
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3.2. Métodos micromagnéticos

Os  métodos  de  avaliação  não-destrutiva  classificados  como 

micromagnéticos são aqueles em que os parâmetros de análise utilizados referem-

se  à  movimentação  de  uma  quantidade  relativamente  pequena  de  paredes  de 

domínio, obtidos a partir de uma magnetização pontual. A seguir, são descritos dois 

métodos micromagnéticos, dos quais o primeiro foi utilizado neste trabalho.

Ruído magnético de Barkhausen

O efeito magnético de Barkhausen é um fenômeno caracterizado pelas 

variações descontínuas na magnetização em um material ferromagnético submetido 

a um campo magnético variável (Bozorth, 1951). Foi inicialmente constatado pelo 

físico alemão Heinrich Barkhausen em 1919. Aplicando um campo magnético 

variável a uma barra de ferro enrolada por uma bobina, (fig.  3.7),  Barkhausen 

observou que durante a magnetização da barra, pulsos elétricos eram induzidos na 

bobina, perceptíveis devido ao ruído no auto-falante ligado aos terminais da bobina. 

A maior parte da atividade de RMB acontece em regiões da curva de 

histerese próximas ao campo  coercitivo Hc (Jiles,  1988).  Predominantemente, o 

ruído  magnético  de  Barkhausen  é  produzido  pelo  movimento  irreversível  das 

paredes de domínio de 180°(Becker,1939; Chikazumi,1964), acontecendo na região 

de maior inclinação da curva de magnetização. 

Fig.3.7: Sistema utilizado por H. Barkhausen. O campo alternado induz uma variação descontínua de 

voltagem na bobina, perceptível através do auto-falante ligado aos terminais da bobina         

(Cullity, 1972).
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Com o avanço da magnetização, outros fatores começam a influenciar, 

como a movimentação das paredes de 90°, a rotação dos domínios e a aniquilação 

de paredes. Quando o processo se aproxima da saturação magnética, o movimento 

das paredes cessa (Jiles, 1988). 

A magnetização de um material ferromagnético se dá, em seu ciclo de 

histerese, através de uma sequência  aleatória de movimentos descontínuos das 

paredes de domínios magnéticos, provocando  o ruído magnético de Barkhausen. 

(RMB) (Bozorth, 1951). Esse fenômeno pode ser detectado através de um sensor 

indutivo em contato com o material. 

A  bobina  do  sensor  experimenta  pulsos  elétricos  aleatórios  durante a 

magnetização do material (Chikazumi,  1964). A análise estatística  do sinal  RMB 

pode fornecer informações sobre a interação entre as  paredes de domínios  e a 

configuração de tensões, ou sobre a microestrutura do material (Shah, 1987). 

O  que  caracteriza  o  ruído  magnético  de  Barkhausen  são  os  saltos 

irreversíveis das paredes de domínio sobre obstáculos locais, como contornos de 

grão, discordâncias, heterogeneidades ou outras imperfeições (fig. 3.8). 

Figura 3.8: Saltos descontínuos na magnetização, devido à interação das paredes de domínios com 

obstáculos internos, como contornos de grão, discordâncias, heterogeneidades ou outras 

imperfeições (Cullity, 1972).

Efeitos de tensões

Devido à alta sensibilidade à tensões, o  RMB pode ser usado como 

técnica não-destrutiva para a avaliação de tensões e deformações elásticas 

(Yi,1993), bem como deformações plásticas (Kwun,1984; Stefanita,1999).
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Tensões elásticas e magnetização

 Os obstáculos também são influenciados pela tensão (Stefanita,2000). 

Efeitos de deformação elástica influenciam mais o RMB do que efeitos de 

deformação plástica (Stefanita,2000). De forma que, o sinal RMB associado com a 

movimentação das paredes de domínio é mais intenso na direção da tensão trativa 

do que na direção da tensão compressiva (Krause,1996). A aplicação de tensões 

provoca  um  realinhamento  dos  domínios  magnéticos,  devido  ao  efeito 

magnetoelástico e o RMB é sensível à mudança na anisotropia magnética resultante 

do efeito de tensões (Capó-Sanchez et al, 2007).

Deformação plástica

 O efeito que as discordâncias tem na configuração do domínios 

magnéticos pode ser confirmado pelas abruptas e complexas variações nos 

parâmetros do  sinal  RMB, bem como na distribuição de altura de pulso, 

características do estágio primário da deformação plástica, chamado 

microescoamento, que ocorre com o início da formação de discordâncias em alguns 

grãos (Moorthy,1999;  Stefanita,2000).

Os campos de deformação criados promovem um aumento nos domínios 

magnéticos localizados em regiões de contorno de grão. Os sinais RMB nessas 

regiões tem maior probabilidade de serem mais intensos do que os provenientes de 

domínios magnéticos de menor tamanho, dentro dos grãos. Perez-Benitez et  al, 

(2008) apresenta um estudo sobre RMB e campo de tensões ao redor de um defeito.

Com o progresso da deformação, atingindo o regime plástico, muitas 

discordâncias são geradas, e a movimentação das mesmas formam emaranhados, 

favorecendo o aparecimento de mais campos de deformações, criando novas 

distribuições de tensões, o que também é refletido no sinal RMB (Stefanita,2008).

As tensões residuais, sejam compressivas devido ao processo de 

laminação, ou nos contornos de grão ou entre os planos cristalográficos, também 

influem na anisotropia magnética das amostras e consequentemente no sinal RMB.

(Chikazumi,1960).  Parâmetros  como  a  energia  do  sinal  RMB  apresentam  boa 

correlação com o nível de tensões residuais (Capó-Sanchez et al, 2012).
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Tamanho de grão

O RMB também foi  utilizado para analisar tamanho de grão (Anglada-

Rivera et al, 2001). Bertotti et al (1990), investigou o efeito do tamanho de grão no 

RMB, observando que os contornos de grão atuam como pontos de ancoragem das 

paredes de domínio. Ng et al (2003), confirmou que um grande número de contornos 

de grão resultam em emissões RMB mais intensas. Amostras com pequeno 

tamanho de grão apresentam sinais RMB de maior amplitude devido a atuação dos 

contornos como pontos de ancoragem. 

Krause et al (1996)  sugeriu que o número de paredes de 180° aumenta 

na presença de tensões trativas, e analisou matematicamente a energia 

magnetoelástica nessas condições. Krause então deduziu uma tensão limite que 

depende do tamanho do grão e que aumenta com o número de paredes de domínio 

existentes. Concluiu então que a intensidade do RMB é fortemente relacionada com 

o tamanho do grão e com os contornos de grão.

Ng et al (2003)  avançou a ideia de que a interação entre paredes de 

domínio e os emaranhados de discordância tem uma influência maior no perfil do 

sinal RMB do que a interação entre as paredes de domínio e os contornos de grão. 

Os pesquisadores concluíram essa afirmação devido ao aparecimento de picos 

secundários nos sinais RMB. O tamanho do grão influencia o número de defeitos na 

amostra e também as propriedades magnéticas (Sakamoto,1987). Ranjan et al 

(1987)  mostrou que o número de pulsos RMB é inversamente proporcional ao 

tamanho do grão no Ni recozido. 

Gatelier-Rothea et al (1998)  reportou uma diminuição no sinal RMB 

quando o tamanho de grão em amostras ferrosas aumentou.Tiito et al (1976) 

também observou que o tamanho de grão é inversamente proporcional ao sinal 

RMB, investigando o comportamento magnético de amostras de aço com diferentes 

tamanhos de grão. Entretanto, precipitados fosforosos nos contornos de grão podem 

agir como pontos de ancoragem para as paredes de domínio, aumentando o número 

de pulsos RMB mesmo em amostras com grãos maiores, como observado em aços 

descarbonetados (Ranjan et al, 1987). 
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Composição química e transformações de fases

As variações de composição também influenciam o sinal RMB. Kameda et 

al (1987) observou variações no sinal RMB devido a transformações de fases, como 

precipitação de carbetos ou segregação de impurezas intergranulares após 

tratamento térmico em aços carbono. 

Jiles (1988) investigou aços carbono da série AISI 10xx, mostrando como 

o sinal RMB varia com o teor de carbono devido ao aumento do número de pontos 

de ancoragem provocado pelos carbetos. As lamelas de carbetos provocam maior 

ancoragem das paredes, quando comparadas aos carbetos esferoidizados. Jiles 

também observou que após tratamentos térmicos, perlita, bainita e martensita 

provenientes de um aço AISI 4340 apresentam diferenças nos sinais RMB obtidos 

(Jiles, 1988). 

A interação entre o sinal RMB e defeitos internos do material, bem como o 

teor de carbono em aços é mostrado em Pérez-Benitez et al (2005) e Pérez-Benitez 

e Padovese (2010). Em Normando et al (2010), a técnica do RMB é utilizada em 

conjunto com outras técnicas como ultrassom e correntes parasitas para a detecção 

de fases deletérias em aços inoxidáveis duplex.

Emissão magneto-acústica (EMA)

Quando paredes de domínio de 90° se movem durante a magnetização, a 

magnetostricção provoca uma redistribuição da deformação da rede. Esse processo 

gera ondas mecânicas, redistribuindo tensões elásticas no material.  Essas ondas 

mecânicas são denominadas emissão magneto-acústica e podem ser detectadas 

através  de  um  sensor  piezoelétrico  acoplado  à  superfície  de  um  material 

ferromagnético durante o processo de magnetização, como no esquema da figura 

3.9. 

Este  tipo  de  emissão  acústica  foi  primeiramente  detectada  durante  a 

magnetização do Ni (Lord, 1975) e durante o carregamento elástico do Fe (Higgins e 

Carpenter,  1978).  Kusanagi  et  al  (1979) e Theiner  et  al  (1979)  observaram uma 

dependência da emissão magnetoacústica sobre a tensão aplicada, e Shibata et al 

(1979, 1980 e 1981) demonstrou que a EMA poderia ser utilizada como técnica de 

avaliação não-destrutiva de materiais ferromagnéticos. 



52

Figura 3.9: Esquema de medição da EMA. O material é magnetizado através de um campo alternado 

e o sinal acústico é capturado por um sensor piezoelétrico. Após isso é amplificado e filtrado 

(Kikuchi et al, 2011).

Paredes de domínio de 180° não geram emissão magneto-acústica, pois 

não  há  variação  líquida   de  deformação  quando  o  deslocamento  angular  do 

momento magnético é de 180° através de uma parede (Buttle et al, 2006). Em aços 

ferríticos,  a  magnetização  se  dá  principalmente  através  da  movimentação  de 

paredes de 180°, o que faz com que seja necessária uma grande amplificação da 

emissão  magneto-acústica.  A  emissão  magneto-acústica  é  bastante  sensível  à 

presença de tensões residuais (Shibata e Ono, 1981). A figura 3.10 mostra o formato 

típico do sinal de emissão magnetoacústica.

Figura 3.10: Formato do sinal de EMA (cinza), provocado por um campo magnético com excitação 

triangular (preto), durante um período de 1 segundo (Kikuchi et al, 2011).

Por  se  basear  no  monitoramento  de  uma  onda  mecânica  elástica,  o 

ensaio de emissão magneto-acústica não sofre interferências de correntes parasitas, 

ao contrário do ensaio por RMB (Bhattacharya, 1999). 
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Os principais fatores que influenciam a EMA são o sistema de medição, a 

frequência  de  excitação,  presença  de  tensões  residuais,  composição  química, 

microestrutura, tratamento térmico, percentual de trabalho a frio e banda de filtragem 

(Shibata e Ono, 1981). Ou seja, é necessário realizar com considerável precisão a 

medição  da  emissão  magnetoacústica,  levando  em  consideração  a  interação 

complexa  entre  todos  os  fatores  citados,  de  modo  a  evitar  interpretações 

equivocadas.

As técnicas de medição de tensões residuais, como difração de raios-X e 

ruído  magnético  de  Barkhausen  em  geral  capturam  informações  acerca  de 

profundidades  superficiais  do  material,  enquanto  a  EMA fornece informações  de 

profundidades  maiores,  embora  requeira  instrumentação  mais  elaborada, 

principalmente amplificação (Buttle et al, 2006).

 Na  indústria,  os  componentes  experimentam  diversos  processos  de 

degradação, além de estarem submetidos à tensões dinâmicas e portanto, fadiga e 

elevadas  temperaturas.  Esses  processos  provocam  alterações  microestruturais, 

levando à formação de microtrincas e à falha do componente (Wilshire e Burt, 2008).

 Piotrowski et al, (2010), estudaram a viabilidade de aplicação da EMA 

como  método  de  ensaio  não-destrutivo  em  um  ambiente  industrial.  Piotrowski 

aplicou a EMA  na avaliação de chapas espessas de aço, comparando os resultados 

obtidos em ambiente controlado, no laboratório e no ambiente industrial. O sinal foi  

processado com ferramentas estatísticas e com a Transformada Rápida de Fourier. 

Piotrowski observou que no ambiente industrial existe a interferência dos ruídos de 

fundo, mas que podem ser eliminados através de processamento matemático. Além 

disso, a técnica se mostrou eficaz na avaliação das chapas espessas.

Kikuchi  et  al,  (2011),  investigaram  as  características  de  aços  baixo 

carbono laminados a frio através da EMA. As ferramentas de processamento foram 

a  raiz  quadrática  média  do  sinal  e  a  média  móvel.  Kikuchi  observou  que  os 

parâmetros  do sinal  tendem a refletir  a  quantidade de pontos de ancoragem de 

paredes de domínio existentes na microestrutura. Para deformações de até 10%, os 

valores tenderam a aumentar gradativamente, devido ao aumento da densidade de 

discordâncias. Para maiores intensidades de deformação plástica a frio, o valor do 

sinal  de  EMA   diminuiu,  pois  o  processo  de  geração  de  discordâncias  forma 

bloqueios e emaranhados, dificultando cada vez mais a movimentação das paredes 

de domínios.
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4. METODOLOGIA

4.1 Sistema de medição

4.1.1 Desenvolvimento do sistema de medição

Para inferir indiretamente o estado de degradação de um material através 

do seu comportamento magnético é necessário observá-lo em estado magnetizado 

e compará-lo a um padrão estabelecido.

Dessa forma, um sistema de medição capaz de monitorar de modo não-

destrutivo a influência da degradação microestrutural nas características magnéticas 

dos aços deve ser capaz de realizar duas ações:

1) Provocar a magnetização do material

2) Monitorar o comportamento magnético do material

Neste trabalho foi desenvolvido um sensor eletromagnético que realiza as 

duas  ações  acima  simultaneamente.  O  projeto  foi  baseado  no  conceito  do 

permeâmetro,  apresentado em Cullity,(1972).  A  figura 4.1  mostra  o esquema do 

permeâmetro:

Fig. 4.1: Permeâmetro. Conceito que serviu de base para o sensor utilizado no ensaios  (Cullity,1972)

No caso do permeâmetro, uma bobina de magnetização é enrolada em 

um núcleo ferromagnético, que fecha um circuito magnético com uma amostra de 

material. 
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A variação do campo magnético aplicado ao material induz uma voltagem 

na bobina enrolada na amostra, a partir  da qual  podem ser obtidas informações 

acerca das características magnéticas do material. 

O  sensor  desenvolvido  para  este  trabalho  (Figura  4.2),  baseado  no 

permeâmetro, consiste em um núcleo ferromagnético em formato de “U” montado 

com duas bobinas de fio de cobre. O sensor fecha um circuito magnético com a 

amostra em estudo como no permeâmetro. Entretanto, com o intuito de favorecer 

uma inspeção de caráter não-destrutivo com viabilidade prática, o monitoramento do 

comportamento  magnético  do  material  é  feito  de  forma  indireta,  através  de  um 

bobina leitora acoplada ao yoke. 

Dessa  forma,  a  voltagem  induzida  capturada  é  referente  ao  circuito 

composto  por  yoke  e  material,  e  posteriormente  é  comparada  a  um  valor  de 

referência.  Isso  evita  a  necessidade  de  cortar  a  amostra  para  que  seja 

dimensionalmente compatível com a largura do yoke, tampouco se faz necessário 

enrolar um bobina na amostra.

Figura 4.2: Esquema do sensor projetado

4.1.2 Cadeia de equipamentos

O processo de magnetização e captura da voltagem induzida é realizado 

pela  cadeia  de  equipamentos  da  figura  4.3.  O  gerador de função controla  o 

amplificador operacional bipolar, através de uma função alternada como uma onda 

senoidal ou triangular. O amplificador  operacional  bipolar,  por  sua  vez,  aplica a 

voltagem alternada à bobina de magnetização, dentro de amplitudes pré-

estabelecidas de voltagem e corrente. 
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Fig. 4.3: Esquema geral do sistema de medição.

Devido à corrente alternada na bobina,  um campo magnético  também 

alternado é induzido no núcleo magnético em que a bobina está enrolada. Através 

do contato dos polos do núcleo com a superfície da amostra, fecha-se o circuito 

magnético,  composto  por  núcleo  e  material.  Então,  sob  influência  do  campo 

magnético variável aplicado, o material é magnetizado. O comportamento magnético 

do circuito é monitorado através da bobina leitora, também enrolada no núcleo. A 

voltagem induzida na bobina leitora é capturada por um osciloscópio. Abaixo, figura 

4.4 mostrando o sistema montado.

Figura 4.4: Sistema de medição desenvolvido para este trabalho. A) Gerador de função; B) 

Amplificador Operacional Bipolar; C) Sensor projetado; D) Osciloscópio digital.
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Abaixo, descrições mais detalhadas dos equipamentos que compõem o 

sistema:

A)  Gerador de função (Instrumento  Keithley  3390)  -  O gerador de função foi 

utilizado para fornecer ondas de excitação senoidais e triangulares. A frequência de 

excitação do campo magnético foi utilizada em  valores menores que  50 Hz. Essa 

faixa de frequência é justificada devido às menores perdas magnéticas por correntes 

parasitas e à profundidade padrão eletromagnética. Esses tópicos serão abordados 

em detalhes no capítulo 5.

B)  Amplificador operacional bipolar (Instrumento  Kepco  BOP  20-20  D):  A 

voltagem  fornecida  pelo  gerador  de  função  é  amplificada,  de  modo  a  prover  a 

corrente necessária para a magnetização. Foram utilizadas correntes de até 3,0 A.

C) Sensor magnético: Descrito anteriormente

D) Osciloscópio digital (Instrumento Agilent Infiniumm series): A voltagem induzida 

na bobina sensora foi capturada pelo osciloscópio, a uma resolução   mínima de 12 

bits e taxa de amostragem de 2,0 KHz. O osciloscópio capturou tanto o sinal da 

voltagem de magnetização como a voltagem induzida, dados necessários para a 

construção dos parâmetros de histerese.

4.2. Projeto e simulação do sensor

Buttle  et  al  (2006)  propõem  que  um  método  não-destrutivo  para  a 

inspeção de estado de tensões de um material deve levar em conta três pontos: o 

tipo  de material,  a  informação desejada e  o  componente  a  ser  inspecionado.  O 

projeto do sistema experimental descrito neste trabalho tomou como base esses três 

conceitos, estabelecendo-se da seguinte forma:

O  material:  É  necessário  conhecer  as  propriedades  físicas  e  mecânicas  da 

categoria de materiais para o qual o método será aplicado. Neste caso, os materiais 

ferromagnéticos.

A informação desejada:  Qual informação espera-se extrair dos dados obtidos. É 

necessário aqui conhecer as correlações existentes entre a característica que se 

quer  inspecionar  e  os  dados  de  saída fornecidos  pelo  sistema experimental,  de 

modo  a  projetar  as  características  operacionais  do  sistema  tal  que  viabilize  um 

diagnóstico pertinente.
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O  componente  a  ser  inspecionado:  É  importante  saber  previamente  se  as 

amostras formarão um circuito magnético aberto ou fechado. O estado superficial do 

tipo  de  amostra  estudada  é  um  fator  importante,  pois  influenciará  na  faixa  de 

frequência utilizada. Além disso, um processo de desmagnetização prévia deve ser 

aplicado às amostras, de modo a evitar interpretações equivocadas

Simulação numérica

No capítulo 5 são mostrados os resultados das simulações numéricas do 

sensor utilizando o método dos elementos finitos, levando-se em conta os fatores 

citados acima e estudando os seguintes parâmetros: 

a) Influência da frequência de excitação do campo magnético nos valores 

de densidade de fluxo e campo magnético alcançado dentro do material. 

b) Influência da corrente de magnetização aplicada à bobina de excitação 

nos valores de densidade de fluxo e campo magnético alcançado dentro do material. 

c) Influência da espessura da camada de ar entre o sensor e a amostra, 

nos valores de densidade de fluxo e campo magnético alcançado dentro do material.

d) Comparação entre dois tipos de materiais para núcleo: Ferrite e Fe-Si.

Comparação de resultados numéricos com resultados experimentais

Também no capítulo 5 são mostrados os resultados da comparação de 

dados simulados com dados experimentais. Para todas as simulações numéricas 

realizadas no capítulo 5 foi utilizado o software livre FEMM (Finite Element Method 

Magnetics), (Meeker, 2006).

4.3. Construção do sensor

O núcleo ferromagnético do sensor foi construído com lâminas de Fe-Si, 

com dimensões 37 mm x 57 mm e 0,5 mm de espessura, sobrepostas. As lâminas 

foram previamente usinadas para a retirada da perna central (Fig. 4.5). 
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As lâminas foram banhadas em verniz isolante, de modo a minimizar as 

perdas por correntes parasitas (Fig. 4.6). Foram construídos dois núcleos, um núcleo 

serviu  para a realização dos ensaios,  com bobina de excitação de 200 voltas  e 

bobina leitora de 120 voltas (Fig. 4.7). 

O outro núcleo serviu como um yoke de magnetização com duas bobinas 

de 200 voltas em série,  totalizando 400 voltas,  que foi  utillizado para a medição 

direta da curva de magnetização da amostra  recozida sem deformação, necessária 

para as simulações com elementos finitos (Fig. 4.8).

Figura 4.5: Lâminas de Fe-Si

Figura 4.6: Núcleos envernizados
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Figura 4.7: Sensor construído para os ensaios (15 mm de espessura).

Figura 4.8: Yoke  para a medição da curva de magnetização (10 mm de espessura).

4.4. Materiais

4.4.1 Descrição das amostras

Com o objetivo de implementar o sistema experimental, foi preparado um 

conjunto  de  amostras  de  aço  A516  grau  60,  material  utilizado  em  aplicações 

estruturais, como vasos de pressão e tubulações industriais. 
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A tabela 4.1 mostra a composição. As amostras foram preparadas em 

diferentes condições de deformação plástica. Foram cortadas quatro amostras com 

dimensões 100mm x 100mm. 

Tabela 4.1: Composição química do aço A516 grau 60.

As amostras P0, P4, P7 e P10 foram recozidas, a 900°C por 2h, com 

resfriamento  ao  ar.  Após  isso,  a  amostra  P4  passou  por  laminação  a  frio,  com 

redução de espessura de 4%. A amostra P7 foi  laminada a frio  com redução e 

espessura de 7% e a amostra P10 foi laminada a frio com redução de espessura de 

10%.  

A  amostra  10%,  ao final  do  processo de  laminação a  frio  apresentou 

empenamento,  e  para  que  pudesse  ser  inspecionada  com  o  sensor  com pólos 

planos,  passou  por  uma  segunda  laminação,  sem  redução  de  espessura,  para 

conformá-la a uma configuração plana. Esse procedimento provocou um estado de 

tensões diferenciado na amostra P10, que se refletiu nos resultados dos ensaios. Os 

tratamentos  térmicos  foram  realizados  no  Laboratório  de  Metalografia  e  no 

Laboratório  de  Engenharia  de  Soldagem  do  Departamento  de  Engenharia 

Metalúrgica  e  de  Materiais  da  UFC.  O  processo  de  laminação  foi  realizado  no 

SENAI-CE. Após a preparação, as amostras foram submetidas a um processo de 

caracterização metalúrgica, consistindo de análise metalográfica. 

As figuras 4.9 a), b), c) e d) mostram as microestruturas como aumento 

de 200 vezes. Nota-se que o processo de laminação provoca a formação de bandas 

de ferrita (clara) e perlita (escura).  A microestrutura em bandas de perlita e ferrita é 

indesejável,  principalmente  devido  à  degradação  do  material  caracterizada  pela 

perda de ductilidade e resistência ao impacto causada pela anisotropia. A tendência 

à formação de bandas de perlita  e ferrita  está relacionada à segregação de Mn 

durante o processo de solidificação (Caballero et al, 2006). 



62

Figura 4.9: Metalografias a) 0%, b) 4%, c) 7%, d) 10%,  e) Direções: 1- Superficial; 2-Paralela à 

deformação e 3- Perpendicular à deformação.
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4.4.2. Desmagnetização

Para  evitar  uma  magnetização  assimétrica  e  eventuais  interpretações 

equivocadas  do  estado  microestrutural,  (Buttle  et  al,  2006),  cada  amostra  foi 

desmagnetizada antes de cada medição,  utilizando o método descrito  em Cullity 

(1972).  O  método  consiste  em  submeter  a  amostra  a  ciclos  de  magnetização 

consecutivos, com amplitude de campo decrescente, como mostrado na figura 4.10. 

A desmagnetização começou com uma amplitude de campo de 3500 A/m, antes de 

todas as medições.

Figura 4.10: Desmagnetização (Cullity, 1972).

4.5. Ensaios não-destrutivos magnéticos propostos

Nesta  seção  são  apresentados os  ensaios  não-destrutivos  magnéticos 

que este trabalho se propôs a realizar utilizando o sistema de medição descrito na 

seção anterior.
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4.5.1 Ensaio de anisotropia magnética

4.5.1.1 Descrição

O objetivo  deste  ensaio  é fornecer  uma avaliação da distribuição de anisotropia 

magnética  plana  do  material,  viabilizando  a  observação  de  eixos  de  fácil 

magnetização e a comparação entre diferentes direções.

No ensaio  desenvolvido  para  este  trabalho  a  avaliação da anisotropia 

magnética  plana  consiste  na  análise  da  densidade  de  fluxo  magnético  máxima 

capturada em diferentes direções sobre a amostra. Neste e nos demais ensaios, foi 

utilizado o sensor (figura 4.11) constituído de um yoke de Fe-Si, com uma bobina de 

excitação com 200 voltas e uma bobina de leitura com 120 voltas, ambas de fio de 

cobre AWG 24. 

A  bobina  de excitação  foi  submetida  a  uma corrente  de excitação  de 

amplitude 2,0  A.  Esta  amplitude foi  escolhida  por  proporcionar  um alto  valor  de 

campo (2,4 KA/m) ainda sem superaquecer o sensor. Para amplitudes maiores que 

2,0 A o sensor apresentou elevada temperatura, o que causaria distorções no fluxo 

magnético e por isso, a amplitude foi limitada a 2,0 A. 

A frequência de excitação utilizada foi  de 1,0 Hz, um valor baixo para 

minimizar o efeito das correntes parasitas e a taxa de amostragem foi de 2,0 KHz, 

totalizando  2000  pontos  por  ciclo.  A  voltagem  induzida  na  bobina  leitora  foi 

capturada  nas  direções  de  0°,  30°,  45°,  60°  e  90°  em  relação  à  direção  de 

laminação. 

A  partir  da  voltagem  induzida  na  bobina  leitora  foi  possível  obter  os 

valores de densidade de fluxo máxima, Bmáx e permeabilidade, μ, para cada circuito 

magnético composto por sensor e amostra. De posse dessas informações, pode-se 

então comparar os resultados com a amostra padrão, sem deformação plástica. O 

processamento  dos dados  é  descrito  a  seguir.  Os  valores  finais  são os  valores 

médios obtidos a partir de vinte ciclos de magnetização.
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Fig.4.11: Montagem do sensor utilizado nos ensaios.

4.5.1.2  Análise dos dados

De acordo com a lei da indução de Faraday (equação 4.2), a voltagem 

induzida na bobina sensora é diretamente proporcional à derivada temporal do fluxo 

magnético. Dessa forma, a densidade de fluxo (equação 4.3) pode ser calculada a 

partir da integração da voltagem induzida através da equação 4.4. Entretanto, como 

o sinal obtido é discretizado, utiliza-se integração numérica e a equação 4.4 toma a 

forma expressa na equação 4.5:
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Onde, V é a voltagem induzida na bobina, Φ é o fluxo magnético, N é o 

número de voltas da bobina, B é a densidade de fluxo, A é área da seção reta da  

bobina e fs é a taxa de amostragem.

4.5.2 Análise dos parâmetros do ciclo de histerese

4.5.2.1 Descrição

O  objetivo  deste  ensaio  é  a  obtenção  do  ciclo  de  histerese  e  seus 

parâmetros. A avaliação também é comparativa e para tanto, os ciclos de histerese 

das diferentes amostras são obtidos com a mesma densidade de fluxo máxima, de 

modo que seja possível comparar os valores dos parâmetros magnéticos dos ciclos. 

Foi fixado o valor de densidade de fluxo máxima em 1,2 T, que foi o valor máximo 

atingido pela amostra 7% para uma amplitude de corrente de 2,7 A, que para evitar 

superaquecimento do circuito magnético, foi fixada como limite máximo de corrente.

Para  este  ensaio,  foi  utilizado   o  mesmo sensor  desenvolvido  para  o 

ensaio de anisotropia, descrito anteriormente (figura 4.11). Os ciclos de histerese 

foram obtidos em regime de baixa frequência, f = 1,0 Hz, de modo a minimizar as 

perdas devido a correntes parasitas no material, além de permitir uma mobilidade às 

paredes de domínio  tal  que o  processo de magnetização seja  mais  sensível  às 

descontinuidades microestruturais  e  consequentemente,  magnéticas.  Foi  utilizada 

uma taxa de amostragem de 2,0 KHz, fornecendo assim 2000 pontos por ciclo.

O sinal de voltagem induzida da bobina leitora foi processado por um filtro 

passa-baixa,  integrado ao osciloscópio,  com frequência de corte  de 50 Hz,  para 

descartar o efeito da frequência da rede, 60 Hz, e seus harmônicos.

De  cada  ciclo  de  histerese  resultante  foram  retirados  parâmetros 

magnéticos sensíveis à estrutura interna do material, que foram correlacionados com 

o grau de deformação plástica de cada amostra. 

Os parâmetros magnéticos são: Campo coercitivo (Hc), obtido extraindo-

se diretamente da planilha de daods o valor de H para o qual o valor de B é zero e a  

área interna do ciclo de histerese (Wh). Os valores finais correspondem aos valores 

médios obtidos a partir de vinte ciclos de magnetização.
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4.5.2.2 Análise dos dados

O ciclo de histerese é construído com os valores de densidade de fluxo B, 

calculados com a equação 4.5 plotados em relação aos valores de campo magnético 

H, calculados pela equação 4.6:

H =N.I /L                                                              Eq. 4.6

Onde N é o número de voltas da bobina de excitação, I é a amplitude 

corrente aplicada e L é o percurso magnético médio, mostrado na figura 4.12.

As perdas por histerese correspondem matematicamente à área interna 

ao ciclo de histerese e portanto, pode ser expressa como a integral da densidade de 

fluxo em relação ao campo magnético:

Wh=∫BdH                                                           Eq 4.7

Fig.4.12: Circuito magnético (Vecchio, 2002).

4.5.3 Avaliação da energia magnetocristalina

4.5.3.1 Descrição

Uma forma de medir a energia magnetocristalina é calculando a área sob 

a curva de magnetização. A curva de magnetização é o lugar geométrico dos pares 

ordenados (Hmáx,Bmáx) dos ciclos menores de histerese (Cullity, 1972). 
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Portanto, pode ser obtida pela união dos pontos de densidade de fluxo 

máxima de uma família de ciclos com diferentes amplitudes de campo magnético. 

Para este ensaio, foram obtidos os valores de densidade de fluxo máxima através da 

equação 4.5 e para 31 amplitudes de campo magnético, de 100 A/m a 3100 A/m. Foi  

utilizada  uma frequência de excitação de 1,0 Hz e uma taxa de amostragem de 2,0 

KHz, fornecendo 2000 pontos por ciclo.

Outra informação importante que pode ser obtida a partir das curvas de 

magnetização é uma avaliação quantitativa da anisotropia magnética entre direções, 

através do cálculo da área entre duas curvas de magnetização que representam 

duas direções (Spaldin, 2010). Propõe-se aqui abordar este cálculo da anisotropia 

utilizando-se tanto a abordagem da mesma densidade de fluxo máxima como a da 

mesma amplitude de campo magnético. 

4.5.3.2 Análise dos dados

O cálculo da densidade de fluxo utiliza a mesma equação 4.5 do ensaio 

de anisotropia. E a energia magnetocristalina é calculada através da equação 4.7. 

Os valores de anisotropia magnetocristalina foram definidos da seguinte 

forma:

Ad=E(deformada )−E(não−deformada)                               Eq. 4.8

A(90−0 )=E 90−E0                                                      Eq. 4.9

A equação 4.8 calcula o valor de anisotropia de uma amostra deformada 

em relação à  amostra  não-deformada,  para  uma mesma direção.  Onde Ad  é  a 

anisotropia, E(deformada)  é a energia magnetocristalina associada à amostra deformada 

e E(não-deformada) é a energia magnetocristalina associada à amostra não-deformada. Os 

valores  foram  obtidos  para  a  direção  paralela  à  deformação  e  para  a  direção 

perpendicular à deformação plástica.

A equação 4.9 calcula o valor de anisotropia do eixo perpendicular em 

relação  ao  eixo  paralelo  à  direção  de  deformação  plástica  para  uma  mesma 

amostra. Onde A(90 -0)  é a anisotropia, E90 é a energia magnetocristalina associada à 
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direção 90° e E0°  é a energia magnetocristalina associada à direção 0°.  Os valores 

finais  correspondem  aos  valores  médios  obtidos  a  partir  de  vinte  ciclos  de 

magnetização.

4.5.4 Análise harmônica da curva de voltagem induzida

4.5.4.1 Descrição

Neste ensaio, a curva de voltagem induzida é capturada nas diferentes 

amostras, utilizando-se a mesma amplitude de campo magnético. Nesse ensaio foi 

utilizada uma amplitude de 2,3 A e uma frequência de excitação de 1,0 Hz. A taxa de 

amostragem utilizada foi novamente de 2,0 KHz, totalizando 2000 pontos  por ciclo. 

Estudos deste tipo foram propostos inicialmente com maior precisão em 

Kwun,  1987. Neste caso, a curva é submetida a uma análise harmônica,  com o 

objetivo de se obter as amplitudes dos harmônicos que a compõem. A análise é feita  

através da transformada rápida de Fourier (FFT: Fast Fourier Transform), descrita no 

tópico seguinte.

Especificamente  os  valores  das  amplitudes  do  terceiro  e  quinto 

harmônicos  diminuem  com  o  aumento  da  deformação  plástica  e  com  tensões 

elásticas compressivas, tendo o efeito contrário para tensões elásticas trativas.

A  vantagem  do  ensaio  de  análise  harmônica  da  curva  de  voltagem 

induzida  é  a  possibilidade  de  se  obter  informações  relevantes  do  estado 

microestrutural do material de modo mais direto, sem necessidade de se construir o 

ciclo de histerese e extrair seus parâmetros. 

Para cada amostra, a curva de voltagem induzida foi capturada em duas 

direções: uma paralela e outra perpendicular à direção de laminação. Os valores do 

terceiro e quinto harmônicos foram analisados e comparados para cada amostra. Os 

valores finais finais correspondem aos valores médios obtidos a partir de vinte ciclos 

de magnetização.  
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4.5.4.2 Análise dos dados

As amplitudes dos harmônicos foram extraídas a partir  do espectro de 

frequência da curva de voltagem induzida, que por sua vez foi obtida através da 

transformada rápida de Fourier (FFT: Fast Fourier Transform).

4.5.5 Análise da família de ciclos menores

4.5.5.1 Descrição

Este ensaio baseia-se no método desenvolvido primeiramente por Tomás 

(2004), denominado Ensaio magnético adaptativo (Magnetic adaptive testing), onde 

o material ferromagnético é submetido a uma série de ciclos de magnetização, com 

intensidade de campo magnético crescente e onda de excitação triangular. A grande 

vantagem reside no fato de que não há necessidade de se levar o material até o 

estado  de  saturação  (ciclo  maior  de  histerese),  sendo  que  as  informações  são 

obtidas a partir da análise de uma famíla de ciclos menores de histerese e os perfis 

de voltagem induzida são comparados para as diferentes amostras.

Neste ensaio, novamente, foi  utilizada a frequência de 1 Hz e taxa de 

amostragem  de  2,0  KHz,  gerando  2000  pontos  por  ciclo.  Cada  amostra  foi 

previamente desmagnetizada e então submetida a 30 ciclos de magnetização,  a 

partir de H = 150 A/m até H = 3050 A/m. Os valores finais finais correspondem aos 

valores médios obtidos a partir de vinte ciclos de magnetização para cada amplitude 

de campo magnético.

4.5.5.2 Análise dos dados

Neste ensaio, definiu-se uma função de degradação, F, que corresponde 

à permeabilidade diferencial relativa, definida na equação 4.11

Pela lei da indução de Faraday:

V =N ( d Φ
dt

)                                                  Eq. 4.10
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Da teoria do magnetismo, define-se a permeabilidade diferencial como:

μdif =
dB
dH

                                                      Eq. 4.11

V =N.A.( dB
dt

)   =   N.A. ( dB
dH

).( dH
dt

)   substituindo a eq. 4.11 na 

Eq. 4.10.

V =N.A.μdif .( dH
dt

)                                       Eq. 4.12

Ou seja, no caso da excitação triangular, onde  dH
dt

=k , tem-se que, 

para uma mesma amplitude de campo e mesma frequência de excitação, a voltagem 

induzida na bobina é função unicamente da permeabilidade diferencial. 

Dessa  forma,  considerando  a  voltagem  induzida  capturada  em  duas 

amostras diferentes, A1 e A2, mas magnetizadas com a mesma frequência e onda 

triangular, e mesma amplitude máxima de campo, tem-se que:

V A2

V A1
=

N.A.μdifA2 .( dH
dt

)

N.A.μdifA1 .( dH
dt

)
 =  

V A2

V A1
=

μdifA2
μdifA1

=Fd        Eq. 4.13

Portanto, define-se a função de degradação Fd como a relação entre a 

permeabilidade diferencial da amostra em estudo e a permeabilidade diferencial de 

uma  amostra  de  referência,  podendo  ser  calculada  pela  razão  entre  voltagens 

induzidas.

Os valores da função de degradação são analisados para cada amostra, 

em diferentes valores de campo magnético, detalhados no capítulo 6.
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4.5.7 Análise do ruído magnético de Barkhausen

4.5.7.1 Descrição

A captura do ruído magnético de Barkhausen (RMB), em geral segue o 

esquema mostrado na figura 4.13 (Buttle et al,  2006).  O material  é magnetizado 

através de um campo magnético alternado, fornecido por um gerador de onda e um 

amplificador  operacional  bipolar.  Um  sensor  indutivo  composto  por  uma  bobina 

enrolada  em  um  núcleo  ferromagnético  captura  as  variações  descontínuas  da 

densidade  de  fluxo  do  material.  O  sinal  de  voltagem induzida  obtido  no  sensor 

indutivo é amplificado, filtrado e posteriormente é processado matematicamente e os 

parâmetros obtidos são correlacionados com o estado do material.

As  medições  realizadas  para  este  tópico  foram  executadas  pelos 

pesquisadores do Laboratório de Dinâmica e Instrumentação do Departamento de 

Engenharia Mecânica da Universidade de São Paulo, sob coordenação do professor 

Linilson Rodrigues Padovese, utilizando o equipamento Barktech™, desenvolvido no 

próprio  laboratório.  Os  experimentos  foram  realizados  com  uma  frequência  de 

excitação de 10 Hz e a uma taxa de amostragem de 300 KHz.

Fig.4.13: Esquema geral para captura de RMB.

4.5.7.2 Análise dos dados

Devido à natureza irreversível da variação descontínua da densidade de 

fluxo,  o ruído magnético  de Barkhausen é um sinal aleatório e portanto, deve ser 
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tratado por ferramentas estatísticas. O parâmetro utilizado neste trabalho foi a raiz 

quadrática média da voltagem induzida:

RMS= 1
n∑i=1

n

V (i)2                                                   Eq. 4.14

Onde, RMS é a raiz quadrática média do sinal, n é o número de amostras 

e V(i) é o valor da voltagem induzida para a i-ésima amostra.

4.6. Levantamento da curva de magnetização para a simulação

Para a realização das simulações finais, considerando o aço A516 grau 

60, foi feito o levantamento da curva de magnetização (fig. 4.15) de modo direto,  

através do esquema de medição mostrado na figura 4.14. A curva foi inserida no 

FEMM.

Foi cortada uma amostra com o mesmo comprimento do yoke e seção 

reta de 8 mm x 12 mm. O campo magnético foi calculado através da equação 4.6 e a 

densidade de fluxo  foi  calculada através da integração da voltagem induzida na 

bobina leitora  enrolada diretamente  na amostra,  que tinha 40 voltas,  através  da 

equação 4.5, mas nesse caso, a área de seção considerada foi a área da amostra.

Fig.4.14: Circuito magnético para a medição direta da curva de magnetização, composto por 

yoke (Fe-Si) e amostra (A516 gr 60).
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Fig.4.15: Curva de magnetização (B x H) do aço A516 grau 60 na condição recozida e não-deformada 

que foi inserida no FEMM.
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5. PROJETO E SIMULAÇÃO DO SENSOR MAGNÉTICO

5.1. Projeto

5.1.1 - Considerações práticas sobre o projeto

Foi necessário levar alguns fatores práticos em consideração no projeto 

do sensor. No caso da forma da magnetização, Tomás e Vertésy (2012) observam 

que  em  amostras  que  formam  um  circuito  magnético  fechado,  como  anéis,  a 

magnetização  pode  se  dar  de  forma passiva,  onde  uma bobina  de  excitação  é 

enrolada diretamente no material. Nesse caso são necessárias pequenas amplitudes 

de  corrente  para  magnetizar  o  material,  visto  que  não  há  o  problema  do 

acoplamento e o campo magnético pode ser calculado pela equação 4.6. Entretanto, 

para  amostras  que  não  fecham um circuito  magnético,  a  magnetização  passiva 

introduz  campos  de  desmagnetização,  além  de  a  equação  4.6  não  poder  ser 

aplicada. 

A solução para este problema é a geração artificial um circuito magnético 

fechado,  através  do  acoplamento  de  um  yoke  na  amostra.  Nesse  caso  há  a 

possibilidade de magnetização ativa, com a bobina de excitação enrolada no yoke. 

O  aumento  de  temperatura  influencia  a  medição  de  três  formas 

(Buttle,2006):  gera  instabilidade nos componentes do sensor,  provoca alterações 

nas características magnéticas e altera a resistividade do material em teste. Buttle 

recomenda evitar longos turnos de medição, de modo que yoke e amostra estejam o 

mais próximo possível do equilíbrio térmico, com diferença máxima absoluta de 3°C, 

para  evitar  variações  termicamente  induzidas  do  comportamento  magnético.  A 

elevação da corrente ou a elevação da frequência levam a uma geração maior de 

correntes  parasitas,  que  induzem  campos  de  distorção  na  amostra  e  no  yoke, 

levando a medições equivocadas no ensaio.

Frequência mais altas (f  >10Hz), induzem penetrações de campo mais 

superficiais. Buttle, 2006 recomenda núcleos pequenos de ferrite para aplicações de 

frequências altas, pois o menor tamanho do yoke gera maiores campos devido ao 

menor percurso magnético, além de a ferrite apresentar menores perdas do que o 

Fe-Si  em  altas  frequências.  Já  para  frequências  baixas  (f<1Hz),  recomenda  a 

utilização de núcleos  maiores  de Fe-Si,  que sofrem menores  perdas em baixas 
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frequências do que a ferrite. Dessa forma, núcleos de ferrite são melhor adaptados 

para métodos micromagnéticos, enquanto os núcleos de Fe-Si  funcionam melhor 

para os métodos macromagnéticos.

5.1.2. O método dos elementos finitos e o FEMM

A fim de estudar os efeitos de parâmetros operacionais como corrente 

e frequência, a influência da camada de ar entre sensor e amostra e para comparar 

diferentes  materiais  de  núcleo,  foi  elaborado  um  modelo  geométrico  do  circuito 

magnético composto por yoke e amostra. Este modelo foi utilizado para realização 

de  simulações  com  o  método  dos  elementos  finitos,  através  do  software  de 

simulação eletromagnética FEMM (Finite Element Method Magnetics, Meeker 2006).

O FEMM parte das equações de Maxwell (equações 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4). 

(Plonus, 1978). Onde o campo elétrico é expresso em termos da densidade de fluxo 

magnético, B e densidade de corrente elétrica, J.

Onde  ρ é a densidade de carga,  ε é a permissividade elétrica e μ é a 

permeabilidade magnética do meio. As quantidades E e J também se relacionam 

através da Lei de Ohm (Equação 5.5):

Onde σ é a condutividade elétrica do meio. 
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No  caso  de  problemas  com  o  campo  magnético  variando  de  forma 

harmônica no tempo, a uma frequência angular fixa, ω, e considerando a densidade 

de fluxo expressa em termos de vetor potencial A (Equação 5.6), a equação que o 

FEMM resolve é a equação 5.7 (Meeker, 2010):

Onde J é a transformada fasorial das fontes de corrente aplicada, μeff (B) é 

a permeabilidade magnética efetiva e α é a amplitude do fasor da transformada do 

vetor potencial A.

A dificuldade para se aplicar a equação acima na solução de geometrias 

complexas é considerável. Por isso, o método dos elementos finitos atua dividindo o 

problema  em  pequenas  partes  com  geometria  simples  (no  caso,  elementos 

triangulares), onde a solução é aproximada e o valor para toda a região considerada 

é bem próxima da solução exata.  O método transforma um pequeno,  mas difícil 

problema em um grande, mas fácil problema de se resolver. 

A  condição  de  contorno  utilizada  nas  simulações  deste  trabalho  foi 

Dirichlet, onde o valor do potencial A é explicitamente definido para as fronteiras,  

como A = 0, para impedir que o fluxo cruze os limites da região considerada. Essa 

condição de contorno está disponível nas configurações do FEMM.

O  FEMM  discretiza  o  problema  em  elementos  triangulares,  onde  a 

solução é aproximada por uma interpolação linear dos valores do potencial nos três 

vértices  do  triângulo.  Apesar  de  o  modelo  ser  feito  em  duas  dimensões,  o 

processador  do  FEMM  solicita  um  valor  de  profundidade,  que  é  utilizado  para 

aproximar os resultados para uma situação tridimensional.

Neste  trabalho,  foi  utilizado  o  modelo  geométrico  abaixo,  figura  5.1, 

utlizando as dimensões do experimento real, com em média 15000 vértices ou nós:
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Figura 5.1: Modelo geométrico usado para as simulações com elementos finitos

5.2. Simulação numérica com o método dos elementos finitos

Buttle  (2006)  destaca  que  os  principais  fatores  operacionais  a  serem 

levados em conta no projeto da sonda são a corrente de magnetização, a frequência 

e a camada de ar entre yoke e amostra. 

Os  tópicos a seguir,  5.2.1,  5.2.2.,  5.2.3  e  5.2.4.  mostram somente  os 

resultados referentes às simulações numéricas com elementos finitos, desenvolvidas 

no  FEMM.  As  faixas  de  frequência  e  corrente  utilizadas  foram  definidas  como 

explicado no capítulo de metodologia. Foi determinada a profundidade de 4 mm no 

material, para a captura dos valores de densidade de fluxo, (B) e campo magnético, 

(H), no modelo geométrico da simulação, pois é a profundidade onde passa a linha 

média do circuito magnético definido pelo sensor.

Já o tópico 5.3., compara os resultados obtidos no FEMM com resultados 

experimentais,  obtidos com o sensor real,  acoplado à amostra de material,  A516 

grau 60, na condição recozida e sem deformação.
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5.2.1 Influência da corrente

A influência da corrente foi estudada obtendo-se os valores de densidade 

de fluxo e campo magnético a uma profundidade de 4mm na amostra, considerando-

se a frequência fixa em 1 Hz. A corrente variou numa faixa de 0,1 A  a  2,0 A, em 

incrementos de 0,1 A.

Observa-se que tanto o campo magnético (figura 5.2) quanto a densidade 

de fluxo (figura 5.3) a 4 mm de profundidade apresentam aumento com o aumento 

da corrente de excitação. Visto que H = Ni/L, a relação obtida na simulação entre 

campo e corrente mantem o perfil linear.

Figura 5.2: Influência do valor da corrente de excitação no valor do 

campo magnético a uma profundidade de 4mm no material.

 

Já a densidade de fluxo B, devido à não-linearidade da permeabilidade 

magnética, apresenta outro perfil  de crescimento, apresentando uma tendência à 

saturação.
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Figura 5.3: Influência do valor da corrente de excitação no valor da 

densidade de fluxo a uma profundidade de 4mm no material.

As figuras 5.4 a 5.9 mostram a evolução da distribuição de densidade de 

fluxo no circuito magnético, para i = 0,1 A, 0,5 A, 1,0 A, 1,5 A, 2,0 A e 2,5 A.  À 

medida  que  aumenta  o  valor  da  amplitude  de  corrente  aplicada,  os  valores  de 

densidade de fluxo aumentam, de modo que só a partir de uma corrente de 0,5 A 

obtém-se  um  nível  de  densidade  de  fluxo  mais  significativo  no  material.  Para 

correntes mais altas, como i = 2,5 A, vê-se que a geometria do circuito influencia na 

magnetização, pois há valores diferenciados de densidade de fluxo nos ângulos de 

90° do sensor.

As  figuras  5.10  (a,b,c,d,e,f)  mostram  as  linhas  de  campo  do  circuito 

magnético, para as amplitudes de corrente i = 0,1 A, 0,5 A, 1,0 A, 1,5 A, 2,0 A e 2,5 

A. 

É  possível  notar  que  as  linhas  se  tornam  menos  espaçadas  com  o 

aumento da corrente, o que significa aumento da densidade de fluxo magnético.
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Figura 5.4: Resultado da simulação da distribuição da densidade de fluxo para uma 

corrente de excitação com amplitude de 0,1 A

Figura 5.5: Resultado da simulação da distribuição da densidade de fluxo para uma 

corrente de excitação com amplitude de 0,5 A

Figura 5.6: Resultado da simulação da distribuição da densidade de fluxo para uma 

corrente de excitação com amplitude de 1,0 A
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Figura 5.7: Resultado da simulação da distribuição da densidade de fluxo para uma 

corrente de excitação com amplitude de 1 ,5 A

Figura 5.8: Resultado da simulação da distribuição da densidade de fluxo para uma 

corrente de excitação com amplitude de 2,0 A

Figura 5.9: Resultado da simulação da distribuição da densidade de fluxo para uma 

corrente de excitação com amplitude de 2 ,5 A
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Figura 5.10: Linhas de campo para corrente de excitação com uma amplitude de:

a) 0,1 A,  b) 0,5 A  e  c) 1,0 A
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Figura 5.10: Linhas de campo para corrente de excitação com uma amplitude de: 

d) 1,5 A  b) 2,0 A  e  f) 2,5 A
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5.2.2. Influência da frequência

A  influência  da  frequência  foi  estudada  obtendo-se  os  valores  de 

densidade de fluxo e campo magnético a uma profundidade de 4mm na amostra, 

considerando-se  a  corrente  fixa  em 2,0  A.  Considerou-se  a  frequência  em  três 

faixas: baixas, de 0,1 Hz a 1 Hz, médias, de 2 Hz a 10 Hz e altas, de 20 Hz a 120 

Hz.

Observa-se  que  o  valor  do  campo  magnético  a  4  mm  (Fig.  5.11) 

apresenta decréscimo com o aumento do valor da frequência de excitação. Isso se 

deve  ao  aumento  das  perdas  por  correntes  parasitas  e  ao  efeito  pelicular.  As 

correntes parasitas provocam distorção nas linhas de campo, o que acaba por gerar 

menores valores de campo magnético. A densidade de fluxo (Fig.  5.12) também 

sofre queda com o aumento da frequência e seu perfil é diferente do perfil do campo 

magnético devido à não-linearidade da permeabilidade magnética do aço.

Figura 5.11: Influência do valor da frequência de excitação no valor do campo magnético a uma 

profundidade de 4 mm no material.
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Figura 5.12: Influência do valor da frequência de excitação no valor da densidade de fluxo a uma 

profundidade de 4 mm no material.

As figuras 5.13 a 5.18 mostram a evolução da distribuição de densidade 

de fluxo no circuito magnético com o aumento da frequência. F = 0,1 Hz, 1 Hz, 10 

Hz, 30 Hz, 60 Hz e 120 Hz, para uma mesma amplitude de corrente de 2,0 A. Nota-

se que quanto maior o valor da frequência, menor o valor atingido de densidade de 

fluxo num mesmo ponto do circuito magnético. 

As  figuras  5.19  (a,b,c,d,e,f)  mostram  a  influência  do  aumento  da 

frequência nas linhas de campo magnético. Nota-se que à medida que aumenta o 

valor da frequência, mais superficial é o campo magnético atingido.
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Figura 5.13: Resultado da simulação da distribuição da densidade de fluxo a uma frequência de 

0,1 Hz e amplitude de corrente de 2,0 A

Figura 5.14: Resultado da simulação da distribuição da densidade de fluxo a uma frequência de 

1 Hz e amplitude de corrente 2,0 A

Figura 5.15: Resultado da simulação da distribuição da densidade de fluxo a uma frequência de 

10 Hz e amplitude de corrente de 2,0 A



88

Figura 5.16: Resultado da simulação da distribuição da densidade de fluxo a uma frequência de 

30 Hz e amplitude de corrente de 2,0 A

Figura 5.17: Resultado da simulação da distribuição da densidade de fluxo a uma frequência de

 60 Hz e amplitude de corrente de 2,0 A

Figura 5.18: Resultado da simulação da distribuição da densidade de fluxo a uma frequência de 

120 Hz e amplitude de corrente de 2,0 A
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Figura 5.19: Linhas de campo para uma frequência de excitação de:
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a) 0,1 Hz, b) 1 Hz  e  c) 10 Hz, para i = 2,0 A.

Figura 5.19: Linhas de campo para uma frequência de excitação de:

d) 30 Hz, e) 60 Hz e f) 120 Hz, para i = 2,0 A.
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5.2.3. Influência da camada de ar entre sensor e amostra

As  figuras  5.20  e  5.21  mostram  os  valores  de  campo  magnético  e 

densidade  de  fluxo  a  4  mm de  profundidade  em relação  à  camada de  ar  para 

amplitude  de  corrente  fixa  em  2,0  A  e  frequência  fixa  em  1  Hz.  Um  estudo 

semelhante ao apresentado a seguir é Pal'a et al (2006).

Figura 5.20: Influência da espessura da camada de ar no valor do campo magnético a uma 

profundidade de 4 mm no material
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Figura 5.21: Influência da espessura da camada de ar no  valor densidade de fluxo a uma 

profundidade de 4 mm no material

O valor de campo magnético cai consideravelmente para camadas de ar 

de  até  0,3  mm.  Para  valores  maiores  de  espessura  de  camada  de  ar  o  valor 

continua a cair, mas em uma taxa menor, chegando a atingir um valor de 398 A/m 

para  uma  camada  de  ar  de  2,0  mm,  enquanto  o  valor  do  campo  para  um 

acoplamento perfeito, sem camada de ar, seria de 6645 A/m.

Para a densidade de fluxo,  observa-se a mesma tendência de queda, 

embora a curva seja diferente, devido à não-linearidade da permeabilidade. Nesse 

caso, a queda mais intensa ocorre dentro da faixa de até 0,5 mm de camada de ar, 

chegando a 0,151 T para uma camada de ar de 2,0 mm, enquanto a densidade de 

fluxo para a situação de acoplamento ideal é de 1,245 T.

5.2.3.1. Frequência fixa

A figura 5.22 mostra os valores de campo magnético a 4 mm em relação 

à corrente de excitação, para diferentes valores de camada de ar, a uma frequência 

fixa de 1 Hz.

Figura 5.22: Valor do campo magnético a uma profundidade de 4 mm no material, 

em relação à amplitude de corrente, para diferentes espessuras de camada de ar
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Aparece  aqui  novamente  o  aumento  do  valor  do  campo  devido  ao 

aumento da corrente. Em relação à camada de ar, observa-se que para os menores 

valores de camada de ar um aumento de 0,5 A na corrente de excitação provoca 

uma grande variação no valor do campo magnético. Com o aumento da camada de 

ar e a consequente elevação da relutância do circuito magnético, atinge-se menores 

valores de campo magnético e a influência da variação da corrente na variação do 

campo é menor. Isso significa que valores pequenos de camada de ar já provocam 

intensos campos de desmagnetização, devido à dificuldade de acoplamento. Esse 

comportamento se reflete nos valores de densidade de fluxo atingidos internamente 

no material (fig 5.23).

Para  grandes  valores  de  camada  de  ar,  d  >  1,0  mm,  um  aumento 

considerável da corrente de excitação tem pouca influência sobre o valor do campo 

magnético atingido internamente no material que está sendo inspecionado. 

Numa situação real o acoplamento perfeito é impossível, onde, além da 

camada  de  ar,  a  rugosidade  das  superfícies  dificultam  o  contato.  Portanto,  é 

necessário promover o melhor acoplamento possível entre yoke e amostra, de modo 

a fechar o circuito magnético, diminuindo o valor da relutância e a intensidade dos 

campos de desmagnetização. 

Figura 5.23: Valor da densidade de fluxo a uma profundidade de 4 mm no material, 
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em relação à amplitude de corrente, para diferentes espessuras de camada de ar

Isso pode ser realizado através da adequação da geometria dos pólos do 

yoke à superfície da amostra e da aplicação de pressão sobre o yoke, de modo à 

minimizar os efeitos da vibração mecânica.

5.2.3.2. Corrente fixa

A  figura  5.24  mostra  os  valores  de  campo  magnético  em  relação  à 

frequência de excitação, para diferentes valores de camada de ar, a uma mesma 

amplitude de corrente de 2,0 A.

Para pequenas espessuras de camada de ar a variação da frequência 

tem maior influência no valor de campo magnético atingido dentro do material e a 

queda deve-se ao efeito pelicular e à geração de correntes parasitas. 

Quanto maior o valor da camada de ar, menor é a influência da variação 

da  frequência  na  variação  do  valor  de  campo  magnético.  Isto  significa  que  na 

presença de um considerável desacoplamento do yoke, a redução de frequência tem 

pouco efeito no aumento do valor do campo magnético. 

Figura 5.24: Valor do campo magnético a uma profundidade de 4 mm no material, 

em relação à frequência de excitação, para diferentes espessuras de camada de ar
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Esse efeito  também pode ser  visualizado em termos de densidade de 

fluxo atingida dentro do material (fig. 5.25). 

Figura 5.25: Valor da densidade de fluxo a uma profundidade de 4 mm no material, 

em relação à frequência de excitação, para diferentes espessuras de camada de ar

Conclui-se então que é mais adequado utilizar frequências mais baixas 

para se atingir maiores valores de campo em maiores profundidades no material,  

minimizando o efeito das correntes parasitas. Além disso, altas frequências (maiores 

que  10  Hz),  geram maior  dissipação  de  calor  no  núcleo,  o  que  também causa 

distorção nas linhas de campo. 

A  condição  superficial  do  material  influencia  o  resultado  da  medição, 

principalmente no caso dos métodos micromagnéticos, que além de utilizar sensores 

com pequena resolução espacial (da ordem de 1mm), utilizam frequências altas. De 

qualquer forma, a camada de ar entre o sensor e a amostra é principal fonte de 

campos de desmagnetização e portanto, é um fator que deve ser cuidadosamente 

estudado. (Buttle et al, 2006).
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5.2.4. Comparação ferrite e Fe-Si

Os resultados a  seguir  comparam o desempenho entre  dois  materiais 

para núcleo magnético, lâminas de Fe-Si e núcleos maciços de ferrite. 

No modelo geométrico das simulações considerou-se o aço M-36, liga de 

Fe-Si, comercializado em forma de lâminas e que é o mesmo que foi utilizado nos 

experimentos. A ferrite considerada foi a Fe-Ni-Zn-V. O FEMM já possui as curvas 

de magnetização desses dois materiais em seu banco de dados.

Utilizou-se um fator  de preenchimento  de 0,98 nas laminações,  o  que 

siginifica que 98% do espaço é ocupado pelas lâminas e 2% por verniz isolante. ***

Estudou-se  comparativamente  os  valores  de  campo  magnético  e 

densidade de fluxo alcançados a 4 mm de profundidade no material, para a mesma 

amplitude de corrente de excitação e a uma frequência fixa em 1 Hz.

Figura 5.26: Valor do campo magnético a uma profundidade de 4 mm no material, 

em relação à amplitude de corrente, para Fe-Si e ferrite
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Figura 5.27: Valor da densidade de fluxo a uma profundidade de 4 mm no material, 

em relação à amplitude de corrente, para Fe-Si e ferrite 

As  figuras  5.26  e  5.27  mostram  que  o  desempenho  do  ferrite  foi 

consideravelmente  inferior  ao  desempenho  do  Fe-Si.  Para  todas  as  amplitudes 

consideradas  de  corrente,  atingiu-se  um  menor  valor  de  campo  magnético  e 

consequentemente, de densidade de fluxo dentro do material quando o núcleo era 

de ferrite.Isto ocorre porque a ferrite apresenta um valor de indução de saturação de 

0,3 T, enquanto a valor de saturação para o Fe-Si é de 1,7 T. Isto faz com se atinja  

maiores valores de fluxo magnético no núcleo de Fe-Si. Além disso, em frequências 

baixas, a ferrite sofre maiores perdas magnéticas do que o Fe-Si. (Buttle et al, 2006).

Portanto, para os ensaios macromagnéticos propostos neste trabalho, as 

lâminas de Fe-Si se mostram mais adequadas para material do núcleo. A ferrite é 

bastante utilizada em dispositivos eletrônicos que operam em frequências maiores 

que 60 Hz, pois sofrem menores perdas do que o Fe-Si nessa faixa de frequência.  

São utilizadas também como núcleos pequenos, onde devido ao menor percurso 

magnético, atinge-se maiores valores de campo para um mesmo número de voltas 

ou  amplitude  de  corrente,  portanto  são  mais  adequadas  para  métodos 

micromagnéticos.
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5.3. Validação experimental dos resultados do FEMM

A fim de validar experimentalmente as simulações realizadas através do 

software FEMM, de modo a utilizá-lo como ferramenta confiável no projeto da sonda, 

foram realizados experimentos com um núcleo real de Fe-Si. Os resultados foram 

posteriormente  confrontados  com  resultados  obtidos  com  o  FEMM.  O  núcleo 

magnético utilizado no experimento tinha uma bobina de magnetização com 200 

voltas de fio de cobre AWG 24 e uma bobina leitora com 120 voltas do mesmo fio. 

Para a realização do experimento, foi utilizada a amostra recozida, sem deformação. 

A validação foi realizada com uma frequência de excitação de 1 Hz, com variação da 

corrente, de 0,1 A  a  2,0 A, em incrementos de 0,1 A.

No modelo da simulação foi coletado o valor da densidade de fluxo no 

meio do pé do yoke, a 8 mm de distância da base e 5 mm de distância da lateral. 

Esse  valor  coletado  foi  então  comparado  com  o  valor  obtido  dos  dados 

experimentais em termos de erro relativo percentual.

Um fator importante na simulação do experimento utilizando elementos 

finitos foi a consideração da camada de ar entre yoke e amostra. Em uma situação 

real, existe uma fina camada de ar entre o yoke e a amostra em estudo, o que gera 

campos desmagnetizantes, distorcendo as linhas de campo e desviando os valores 

de  densidade  de  fluxo  e  campo  magnético  do  comportamento  ideal  com 

acoplamento perfeito. Para tornar o modelo o mais realista possível,  estipulou-se 

uma  faixa  de  valores  para  a  camada  de  ar,  tomando  como  base  a  ordem  de 

grandeza  da  rugosidade  superficial  média  de  aços  tratados  termicamente  e 

laminados, de até 100μm (Macintyre, 1997).

Durante  a  realização  dos  experimentos,  observou-se  que  o  yoke 

aumentava gradativamente a intensidade da vibração, com o aumento da amplitude 

de corrente de excitação, embora mantendo o mesmo período de vibração. Essa 

oscilação do yoke gera desacoplamentos médios cada vez maiores, proporcionais à 

intensidade de corrente. Por isso, estipulou-se valores crescentes de camada de ar. 

Os resultados são mostrados na figura 5.28 e na tabela 5.1.
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Figura 5.28: Comparação entre  os valores simulados no FEMM (Vermelho) e os valores 

experimentais obtidos com o sensor real (Azul)

Com  a  consideração  dos  valores  crescente  de  camada  de  ar,  os 

resultados  da  simulação  foram  bastante  próximos  dos  valores  experimentais, 

apresentando erros relativos inferiores a 1,5%. 

Tabela 5.1: Comparação entre  os valores simulados no FEMM e 

os valores experimentais obtidos com o sensor real
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Isto mostra que, sendo alimentado com  um modelo construído de modo a 

considerar os fatores experimentais, o FEMM é capaz de realizar simulações com 

resultados precisos e que reproduzem com bastante fidelidade as características do 

sistema  real,  podendo  então  ser  utilizado  para  estipular  propriedades  e 

comportamentos  do  sistema  real,  que  são  difíceis  de  se  obter  através  dos 

experimentos.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1. Ensaio de anisotropia magnética

Os valores de densidade de fluxo, B e de permeabilidade magnética,  μ, 

foram  obtidos  através  do  processamento  matemático  descrito  anteriormente.  A 

figura 6.1 mostra a distribuição direcional da densidade de fluxo nas  amostras:

Figura 6.1: Distribuição direcional da densidade de fluxo B obtida no ensaio de anisotropia
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Observa-se, nas figuras acima, que na amostra 0%, há uma distribuição 

direcional  praticamente  uniforme  da  densidade  de  fluxo,  não  apresentando 

anisotropia magnética plana considerável. Entretanto, com o aumento do grau de 

deformação  plástica  a  frio,  observa-se  o  pronunciamento  de  um  eixo  de  fácil 

magnetização  a  90°  em  relação  à  direção  de  laminação,  enquanto  há  uma 

progressiva diminuição do valor de densidade de fluxo na direção paralela à direção 

de laminação. 

Isso  pode  ser  explicado  pelo  fato  de  que  o  processo  de  laminação 

provoca tensões residuais compressivas na direção longitudinal e trativas na direção 

perpendicular à direção de deformação (Dieter,1961), (Hosford, 2007). Devido ao 

fenômeno  da  magnetostricção  reversa  (Cullity,  1972),  os  domínios  magnéticos 

tendem a se alinhar perpendicularmente às tensões compressivas e paralelamente 

às tensões trativas, (fig. 6.2) o que resulta em uma maior quantidade de domínios 

magnéticos  alinhados  perpendicularmente  à  direção  de  laminação,  ao  final  do 

processo. 

Figura 6.2: Efeito magnetoelástico. Os domínios se alinham paralelamente à tensão trativa e 

perpendicularmente à tensão compressiva.

Consequentemente,  induz-se  uma  anisotropia  magnética  plana, 

observando-se então uma magnetização mais fácil na direção transversal à direção 

de aplicação da deformação e portanto, obtém-se maiores valores de densidade de 

fluxo para um mesmo campo aplicado em eixos de fácil magnetização (Cullity,1972). 

A  figura  6.3  mostra  a  sobreposição  das  distribuições  direcionais  de 

densidade de fluxo para cada amostra. 
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Figura 6.3: Sobreposição das distribuições direcionais de densidade de fluxo B obtidas no ensaio de 

anisotropia. Acima as amostras 0%,4% e 7% e abaixo as amostras 0%, 4%, 7% e 10%.
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É possível  comparar diretamente os valores de densidade de fluxo na 

direção  paralela  à  direção  de  deformação  plástica,  onde  nota-se  a  redução  da 

intensidade. Já para a direção perpendicular, ocorre o efeito inverso. 

No caso da amostra 10%, sua distribuição direcional  de densidade de 

fluxo  não segue a tendência das amostras  anteriores.  Por  ter  passado por  uma 

segunda laminação para a correção do empenamento, sem redução de espessura, 

provavelmente  ocorreu  uma redistribuição  da  densidade  de  discordâncias  e  das 

tensões residuais,  visto  que,  embora não tenha experimentado nova redução de 

espessura, foi conformada à uma configuração plana. 

Observando-se os eixos de 0° e 90° com a direção de laminação (fig. 6.3), 

nota-se que os valores de densidade de fluxo foram levados a um nível próximo da 

amostra 4%, havendo praticamente uma sobreposição dos valores. Já para os eixos 

intermediários,  que apresentam uma relação mais  complexa  entre  densidade de 

discordâncias e tensões residuais, a amostra 10% apresenta níveis bem diferentes.

Comparação densidade de fluxo e permeabilidade 0° x 90°

Figura 6.4: Densidade de fluxo máxima em relação à deformação plástica, 

a 0° e a 90° com a direção de laminação.
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Comparando-se o valores de densidade de fluxo dos eixos 0° e 90° com a 

direção de laminação para cada amostra,  apresentado na figura 6.4,  observa-se 

uma diminuição do valor da densidade de fluxo à medida que aumenta o grau de 

deformação plástica a frio, na direção paralela à direção de laminação e o efeito 

oposto para a direção perpendicular. Isso se deve  ao efeito combinado de tensões 

elásticas residuais e discordâncias, como explicado anteriormente.

Novamente, devido ao fenômeno da magnetostricção reversa, (fig. 6.2) 

presente  em  materiais  ferromagnéticos,  há  uma  tendência  de  alinhamento  dos 

domínios magnéticos na direção perpendicular à direção de laminação, o que resulta 

em uma magnetização mais fácil a 90°. 

Com o aumento da deformação, uma maior quantidade de domínios se 

alinham perpendicularmente, acentuando cada vez mais a anisotropia magnética. 

Como  μ =  B/H,  o  mesmo padrão pode ser  visualizado em termos de 

permeabilidade magnética, figura 6.5, que apresenta boa correlação com o estado 

de degradação microestrutural (Allen et al, 2000)

Figura 6.5: Permeabilidade magnética em relação à deformação plástica, 

a 0° e a 90° com a direção de laminação.
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Fator de anisotropia

Para melhor observar a anisotropia magnética relativa entre as direções 

longitudinal  e  transversal  gerada pelo processo de laminação a frio,  definiu-se o 

parâmetro de anisotropia, k, equivalente a razão entre os valores de permeabilidade 

magnética das direções 90° e 0°.

Observa-se que a anisotropia relativa entre os dois eixos se acentua com 

o progresso da deformação plástica, mostrando uma uniformidade na amostra sem 

deformação, com o parâmetro de anisotropia com valor aproximadamente unitário 

(figura 6.6). 

A diminuição do valor do parâmetro  de anisotropia para a amostra 10%, 

reflete seu estado diferenciado de tensões residuais.

Figura 6.6: Fator de anisotropia, equivalente à razão entre as permeabilidades magnéticas 

a 0° e a 90° com a direção de laminação.
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6.2. Análise do ciclo de histerese

O  ensaio  para  obtenção  do  ciclo  de  histerese  foi  realizado  conforme 

descrito na seção de metodologia, com frequência de excitação senoidal de 1 Hz. 

Foi usada uma taxa de amostragem de 2,0 KHz, resultando em 2000 pontos por 

ciclo. Para cada amostra foram capturados 20 ciclos de modo a se obter um ciclo 

médio. Os ciclos foram comparados para uma mesma densidade de fluxo máxima 

de 1,2 T (Figuras 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10).

Figura 6.7: Ciclo de histerese (B x H) da amostra 0% 

para uma densidade de fluxo máxima de 1,2 T.

Figura 6.8: Ciclos de histerese (B x H) da amostra 4% 

para uma densidade de fluxo máxima de 1,2 T.
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Figura 6.9: Ciclos de histerese  (B x H) da amostra 7% 

para uma densidade de fluxo máxima de 1,2 T.

Figura 6.10: Ciclos de histerese da amostra 10% 

para uma densidade de fluxo máxima de 1,2 T.

É importante ressaltar que o processo de laminação provoca deformação 

plástica não-uniforme (Cullity,1972) e gera tensões residuais. A deformação plástica 

a  frio  aumenta  consideravelmente  a  densidade  de  discordâncias  e  estado  de 

tensões resultante (Dieter,1961) impede tanto a movimentação das paredes quanto 

a rotação dos domínios magnéticos, aumentando a dureza magnética, o que pode 

ser visto nos ciclos de histerese (Buttle,2006).
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Fazendo uma sobreposição dos ciclos, é possível  observar o efeito da 

deformação plástica na histerese magnética. (Fig. 6.11)

Figura 6.11: Sobreposição dos ciclos de histerese (B x H) das amostras 0%, 4% e 7% 

para uma densidade de fluxo máxima de 1,2 T.

À medida que aumenta o grau de deformação plástica a frio, observa-se a 

rotação do ciclo de histerese no sentido horário, em relação ao ciclo de histerese da 

amostra de referência, sem deformação plástica. Isso ocorre porque com o aumento 

da  densidade  de  discordâncias,  e  a  consequente  formação  de  pontos  de 

ancoragem,  a  movimentação  das  paredes  de  domínio  magnético  torna-se 

dificultada, resultando em uma magnetização mais difícil, o que significa menores 

valores de densidade de fluxo para uma mesma amplitude de campo magnético 

aplicado  (Cullty,1972),  implicando  em  menores  inclinações  para  os  ciclos  de 

amostras deformadas, ou seja, menores valores de permeabilidade magnética.

Há também outro fator que influencia a mudança nos ciclos de histerese 

mostrados acima, trata-se das tensões residuais. No caso da deformação plástica, 

tensões residuais são geradas por processos de deformação não-uniforme, como a 

laminação. 
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As tensões residuais influenciam o formato e a inclinação do ciclo  de 

histerese devido ao efeito magnetoelástico (Craik e Tebble,1965), também chamado 

magnetostricção reversa (Chikazumi,1964), (Cullity,1972).

Figura 6.12: Sobreposição dos ciclos de histerese (B x H) das amostras 0%, 4% 7% e 10% 

para uma densidade de fluxo máxima de 1,2 T.

Sobrepondo  também o  ciclo  da  amostra  com 10% de  deformação,  é 

possível ver o efeito do estado diferenciado de tensões residuais no formato do ciclo 

(figura  6.12).  A  diminuição  da  magnitude  das  tensões  residuais  compressivas 

decorrentes  do  processo  de  laminação  resultam em  uma  menor  quantidade  de 

domínios magnéticos alinhados perpendicularmente do que o que seria esperado se 

a  amostra  não  tivesse  sido  laminada  uma  segunda  vez  para  a  correção  do 

empenamento e o ciclo de histerese retorna a uma posição próxima à da amostra 

4%.
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Campo coercitivo

Outra influência da deformação plástica é o aumento da largura do ciclo. 

O valor do campo coercitivo de um ciclo de histerese é determinado pela natureza 

da movimentação das paredes de domínio (Nix et al, 1964).  O campo coercitivo 

apresenta boa correlação com o estado de degradação microestrutural do material,

(Tanner et al, 1988), (Bida,2000), embora seja mais sensível à microestrutura do que 

ao estado de tensões (Buttle, 2006).

Embora  dependa  fundamentalmente  da  dinâmica  das  paredes  de 

domínios,  o  campo  coercitivo  é  um  parâmetro  magnético  bastante  sensível  a 

microestrutura, de modo que, para o caso do aço A516, com composição de ferrita e 

perlita, apresenta a seguinte correlação (Wilcock,1987):

Onde  kf e  kp são  constantes  relativas  às  fases.  Ou  seja,  o  campo 

coercitivo  é  diretamente  proporcional  às  frações de perlita  e  ferrita  (C f e  Cp ) e 

inversamente proporcional ao tamanho médio dos grãos de ferrita e perlita, d f e dp. 

Como a composição do material não foi alterada pela deformação plástica, pode-se 

dizer que a variação de Hc se deve à configuração final de tensões e discordâncias. 

Devido ao aumento da densidade de discordâncias e à distorção causada 

na  rede  pelos  campos  de  tensões  elásticas,  eleva-se  a  dificuldade  imposta  à 

dinâmica  das  paredes  de  domínio  e  é  necessário  um  maior  valor  de  campo 

magnético para deslocar as paredes de seus mínimos de energia localizados nos 

pontos de ancoragem e promover a reversão das paredes, o que resulta em um 

maior  valor  de campo coercitivo à medida que aumenta a deformação plástica , 

como explicado na figura 2.8. 

Isso pode ser observado nos valores obtidos de campo coercitivo, Hc, dos 

ciclos de histerese das amostras estudadas.(fig.6.13).
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Figura 6.13: Campo coercitivo (Hc) obtido a partir dos 

ciclos de histerese das amostras 0%,4%,7% e 10%

Perdas de histerese

Com o aumento do grau de deformação plástica, e a maior quantidade de 

obstáculos como emaranhados de discordâncias, que são descontinuidades, tanto 

microestruturais como magnéticas, uma maior quantidade de energia proveniente do 

campo magnético aplicado é dissipada na movimentação irreversível das paredes de 

domínio, o que resulta em maiores perdas magnéticas por histerese (Cullity,1972),

(Spaldin,  2010),  como pode ser observado no resultados apresentados na figura 

6.14, o que explica o  aumento da área dos ciclos das amostras deformadas em 

relação à amostra de referência.

É importante destacar que o que se observa nos resultados é o efeito 

combinado das tensões residuais e do aumento da densidade de discordâncias. 

Tanto  as  tensões residuais  como os micro defeitos  resultantes do processo de 

laminação afetam as propriedades magnéticas e o ciclo de histerese do material 

(Stevens, 2000). 

Sabe-se que a densidade de discordâncias aumenta proporcionalmente à 

raiz quadrada da tensão aplicada no regime plástico (Takahashi et  al,  2005) e o 

campo  coercitivo  apresenta  uma  correlação  direta  com  a  raiz  quadrada  da 

densidade de discordâncias (Mikheev et al, 1985). 
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Figura 6.14: Perdas magnéticas por histerese em relação à deformação plástica 

para as amostras 0%, 4%, 7% e 10%.

Entretanto,  para  uma  configuração  microestrutural  onde  existem 

influências  combinadas,  como  neste  caso  de  deformação  plástica  não-uniforme, 

torna-se necessário analisar cuidadosamente o quê está causando a variação na 

propriedade magnética do material antes de se utilizar correlações diretas que valem 

para  situações  de  deformação  plástica  uniforme.  Makkar  e  Tanner  (2000), 

mostraram o resultado do efeito combinado desses fatores na permeabilidade e na 

magnetostricção dos aços.

6.3. Avaliação da energia magnetocristalina

Curvas de magnetização

A seguir são mostradas as curvas de magnetização do circuito magnético 

composto por yoke e amostra, para as direções paralela e perpendicular à direção 

de deformação plástica:
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Figura 6.15: Curvas de magnetização para as direções paralela (0°) e perpendicular (90°) 

à direção de laminação, obtidas para a amostra 0%.

Figura 6.16: Curvas de magnetização para as direções paralela (0°) e perpendicular (90°) 

à direção de laminação, obtidas para a amostra 4%
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Figura 6.17: Curvas de magnetização para as direções paralela (0°) e perpendicular (90°) 

à direção de laminação, obtidas para a amostra 7%

Figura 6.18: Curvas de magnetização para as direções paralela (0°) e perpendicular (90°) 

à direção de laminação, obtidas para a amostra 10%
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Através das alterações nas curvas de magnetização (figuras 6.15, 6.16, 

6.17  e  6.18)  é  possível  observar  a  influência  do  aumento  da  densidade  de 

discordâncias  (Kronmuller,  1972)  e  das  tensões  residuais  devido  à  deformação 

plástica  (Takahashi,  2000).  No  caso  da  amostra  0%,  há  praticamente  uma 

sobreposição das curvas de magnetização 0° e 90°, (como visto nas figuras 6.1 e 

6.3) indicando uma uniformidade de propriedades magnéticas entre os dois eixos 

considerados da amostra. 

À medida que se aumenta o grau de deformação plástica, observa-se o 

aumento da anisotropia entre os eixos, como na amostra 4%, de modo que para a 

amostra  7%,  essa  diferença  é  bastante  considerável  e  para  um mesmo campo 

magnético aplicado a densidade de fluxo induzida a 0° é significativamente menor do 

que para 90°.

No caso da amostra  10%, repete-se aqui  a  configuração de resultado 

obtida nos outros ensaios, pois a anisotropia entre os eixos se mostra menor do que 

o  esperado,  devido  ao  estado  de  tensões  residuais  final  da  amostra.  Essa 

característica pode ser também verificada no ensaio de anisotropia magnética, onde 

é possível ver que há menor diferença entre a densidade de fluxo obtida a 0° e 90° 

do que na amostra com 7% de redução.

Comparação 0°

A figura 6.19 mostra a sobreposição das curvas de magnetização obtidas 

paralelamente à direção de laminação. Observa-se que a deformação plástica não-

uniforme faz com que a curva de magnetização gire no sentido horário, como o ciclo 

de  histerese.  Para  0°  o  aumento  do  grau  de  deformação  plástica  gera  novas 

discordâncias  e  bloqueios.  Além  de  campos  de  tensão  na  rede,  dificultando  a 

dinâmica  das  paredes  e  fazendo  com  que  para  um  mesmo  campo  magnético 

aplicado  H  tenha-se  menores  valores  de  densidade  de  fluxo  nas  amostras 

deformadas.

Sobrepondo-se a curva de magnetização obtida para a amostra 10% (fig. 

6.20), vê-se que seu estado final de tensões e densidade de discordâncias altera a 

rede  de  modo  tal  que  a  curva  de  magnetização  obtida  no  circuito  magnético 

praticamente se sobrepõe à curva para a amostra 4%.
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Figura 6.19: Sobreposição das curvas de magnetização para a direção paralela à direção de 

laminação (0°), para as  amostras 0%, 4% e 7%.

Figura 6.20: Sobreposição das curvas de magnetização para a direção paralela à direção de 

laminação (0°), para as  amostras 0%, 4%, 7% e10%.
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Comparação 90°

A figura 6.21 mostra a sobreposição das curvas de magnetização obtidas 

a 90°, para as amostras 0%, 4% e 7%. Neste caso, o comportamento magnético é 

contrário ao observado para 0°. Quanto maior o grau de deformação plástica não-

uniforme, maiores os valores de permeabilidade magnética para um mesmo campo 

magnético, fazendo com a curva gire no sentido anti-horário.

Para 90°, a configuração final de tensões residuais trativas na rede facilita 

o processo de movimentação de paredes e rotação de domínios, fazendo com que 

as amostras deformadas apresentem maiores valores de densidade de fluxo.

Na  figura  6.22,  tem-se  a  sobreposição  da  amostra  10%.  Novamente, 

apresenta  comportamento  próximo  à  amostra  4%,  mas  nesse  caso  há  maior 

diferença  entre  as  curvas,  como  também  verificado  no  ensaio  de  anisotropia 

magnética.

Figura 6.21: Sobreposição das curvas de magnetização para a direção perpendicular à direção de 

laminação (90°), para as  amostras 0%, 4% e 7%.
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Figura 6.22: Sobreposição das curvas de magnetização para a direção perpendicular à direção de 

laminação (90°), para as  amostras 0%, 4%, 7% e 10%.

Energia magnetocristalina e anisotropia

Os valores de energia magnetocristalina e anistropia foram computados, 

considerando as curvas de magnetização obtidas. Utilizou-se duas abordagens para 

a análise: mesma densidade de fluxo máxima e mesmo campo magnético aplicado. 

É importante definir qual abordagem é usada para a análise, pois as respectivas 

interpretações são diferentes, como será mostrado. 

Mesma densidade de fluxo máxima

A figura 6.23 mostra os valores da energia magnetocristalina, calculada 

através da área sob a curva de magnetização para as direções de 0° e 90° com a  

direção  de  deformação  plástica,  para  as  diferentes  amostras  estudadas.  Para  a 

mesma densidade de fluxo máxima B = 1,2 T. 
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Figura 6.23: Comparação entre as energias magnetocristalinas a 0° e a 90° em relação 

à direção de laminação, para uma mesma densidade fluxo máxima de 1,2 T.

Para a amostra 0%, há apenas uma pequena diferença entre os valores 

de energia magnetocristalina das duas direções. À medida que aumenta o grau de 

deformação  plástica  não-uniforme,  o  valor  da  energia  magnetocristalina  tende  a 

aumentar  na  direção  0°,  devido  ao  aumento  da  densidade  discordâncias  e  o 

estabelecimento  de  tensões  residuais  compressivas,  há  a  diminuição  da 

permeabilidade magnética, o que faz com que atinja-se o mesmo valor de densidade 

de fluxo em um valor maior de campo magnético, como pode ser visualizado na 

figura  6.20.  Com  isto,  a  área  sob  a  curva  de  magnetização  de  uma  amostra 

deformada é maior do que a área sob a curva da amostra não-deformada. Reflete-se 

aqui o estado final de tensões da amostra 10%.

Para a direção perpendicular, o efeito é oposto. Aqui, a tendência é de 

diminuição da área sob a curva para uma amostra deformada quando comparada 

com a amostra não-deformada. Isto se deve ao estado de tensões residuais trativas 

na  direção  90°,  o  que,  como  explicado  em  seções  anteriores,  facilita  a 

movimentação das paredes e rotação de domínios. Resultando em menores valores 

de campo magnético necessário para se atingir o mesmo valor de densidade de 

fluxo da amostra não-deformada, o que significa menor área como visto na figura 

6.22.
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Comparando-se as duas direções, vê-se que para uma mesma amostra, a 

direção 90° apresenta níveis menores de energia magnetocristalina, caracterizando 

a  anisotropia  entre  os  eixos.   A  figura  6.24  mostra  a  anisotropia  das  amostras 

deformadas em relação à amostra não-deformada, para um mesmo eixo.

Figura 6.24: Comparação entre as anisotropias magnetocristalinas a 0° e a 90° em relação 

à direção de laminação para uma mesma densidade de fluxo máxima de 1,2 T.

O valor de anisotropia calculado equivale à diferença entre energias as 

magnetocristalinas  de  uma  amostra  deformada  em  relação  à  amostra  não-

deformada, A=E(deformada)−E(não−deformada) para uma mesma direção.

Obviamente, segue-se aqui a mesma proporcionalidade apresentada na 

figura 6.23. 

Mesmo campo magnético aplicado

Neste caso, (figura 6.25), a análise é feita comparando-se os valores de 

energia magnetocristalina e anisotropia obtidos para um mesmo campo magnético 

aplicado,  H  =  3100  A/m.  Para  a  amostra  0%,  não  há  diferença  significante  de 

energia magnetocristalina entre as duas direções, como pode ser ser confirmado na 

figura 6.15. 
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Figura 6.25: Comparação entre as energias magnetocristalinas a 0° e 90°  em relação 

à direção de laminação, para um mesmo campo magnético máximo de 3100 A/m.

Para a direção 0°, o que se observa é que à medida que aumenta o grau 

de deformação plástica,  diminui  o  valor  da energia  magnetocristalina.  Devido ao 

efeito  combinado  do  aumento  da  densidade  de  discordâncias  e  das  tensões 

residuais  compressivas,  provocando  queda  da  permeabilidade,  uma  amostra 

deformada apresenta menor valor de densidade de fluxo do que a amostra não-

deformada para um mesmo campo magnético aplicado, resultando em uma menor 

área sob a curva.

Para a direção 90°, o comportamento observado é contrário. Neste caso, 

o  efeito  combinado  da  contração  transversal  e  das  tensões  residuais  trativas 

provocam um aumento da permeabilidade magnética, fazendo com que as curvas 

de magnetização girem no sentido anti-horário, como na figura 6.21. Com isto, uma 

amostra  deformada apresenta  maior  densidade de fluxo  do que a  amostra  não-

deformada, para um mesmo campo magnético aplicado, o que resulta em maior 

área sob a curva e consequentemente, maior energia magnetocristalina.

Esse comportamento pode ser visualizado em termos de anisotropia em 

relação à amostra 0%, na figura 6.26.
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Figura 6.26: Comparação entre as anisotropias magnetocristalinas a 0° e a 90° em relação 

à direção de laminação para um mesmo campo magnético máximo de 3100 A/m.

Comparação Hmáx e Bmáx

Como dito no início do tópico, a interpretação dos resultados depende 

totalmente da abordagem de medição utilizada, se mesma máxima densidade de 

fluxo ou mesma amplitude de campo. Abaixo, a figura 6.27 mostra os valores de 

anisotropia entre os eixos de uma mesma amostra. A anisotropia 90°- 0° é calculada 

como A(90−0)=E90°−E0° , para uma mesma amostra.

Utilizando-se  a  abordagem  da  mesma  densidade  de  fluxo  máxima,  a 

tendência  é  de  que  o  valor  da  anisotropia  entre  eixos  se  torne  cada  vez  mais 

negativo, ou seja, a área sob a curva de magnetização a 90° é menor do que a área 

sob a curva 0°. Isto é devido à menor permeabilidade a 0°, como pode ser visto na 

figura 6.19.

Já  para  a  abordagem  da  mesma  amplitude  de  campo  magnético,  o 

comportamento é inverso. A tendência é de que a anisotropia entre eixos assuma 

valores cada vez mais positivos, ou seja, a área sob a curva de magnetização a 90° 

é maior do que a área sob a curva 0°, para um mesmo campo magnético, devido à 

maior permeabilidade a 90°.
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Figura 6.27: Comparação entre as anisotropias magnetocristalinas (90° - 0°) para uma mesma 

densidade de fluxo máxima (1,2 T) e para uma mesmo campo magnético máximo (3100 A/m).

Comparando-se os valores de anisotropia em relação à amostra 0% para 

a direção paralela à direção de deformação, observa-se também a diferença nos 

resultados (figura 6.28). Para a mesma densidade de fluxo máxima as amostras 4% 

e  7%  apresentam  maior  área  sob  a  curva  de  magnetização,  devido  à  menor 

permeabilidade. 

Na abordagem do mesmo campo magnético aplicado, as amostras 4% e 

7% apresentam área sob a curva de magnetização menor do que a amostra 0%, 

devido à queda da permeabilidade provocado pelo processo de deformação plástica 

não-uniforme.

A figura 6.29 mostra os valores de anisotropia em relação à amostra 0%, 

mas desta vez para a direção 90°. Para a mesma densidade de fluxo máxima, a 

anisotropia  assume  valores  cada  vez  mais  negativos,  uma  vez  que  devido  ao 

aumento da permeabilidade a 90°, uma amostra deformada atinge o mesmo valor de 

densidade  de  fluxo  da  amostra  não-deformada  com um menor  valor  de  campo 

magnético, o que faz com que a diferença entre as áreas seja negativa.
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Figura 6.28: Comparação entre a anisotropia a 0° para a mesma densidade de fluxo (1,2 T) e a 

anisotropia a 0° para o mesmo campo magnético (3100 A/m).

Figura 6.29: Comparação entre a anisotropia a 90° para a mesma densidade de fluxo (1,2 T) e a 

anisotropia a 90° para o mesmo campo magnético (3100 A/m).
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Para a mesma amplitude de campo magnético, a anisotropia a 90° em 

relação à amostra não-deformada assume valores cada vez mais positivos. Isto se 

deve  ao  fato  de  que  para  um mesmo campo  aplicado,  a  área  sob  a  curva  de 

magnetização de uma amostra deformada é maior do que a área sob a curva da 

amostra não-deformada, devido a menor permeabilidade desta.

A figura 6.30 compara os valores de energia magnetocristalina a 0° para 

as duas abordagens de medição. Para a mesma densidade de fluxo, a tendência é 

de  aumento,  uma  vez  que  devido  à  queda  da  permeabilidade  magnética  as 

amostras deformadas apresentam áreas maiores do que a amostra não-deformada. 

Para a mesma amplitude de campo, os valores tendem a diminuir, pois 

nesse caso, uma amostra deformada atinge um menor valor de densidade de fluxo 

do que a amostra não-deformada. Para a amostra 7% os valores são iguais, visto 

que a densidade de fluxo do circuito magnético é 1,2 T para o campo de 3100 A/m.

A amostra 10% apresenta tendência oposta às amostras 4% e 7%, devido 

ao seu estado diferenciado de tensões.

Figura 6.30: Comparação entre a energia magnetocristalina a 0° para a mesma densidade de fluxo 

(1,2 T) e a energia magnetocristalina a 0° para o mesmo campo magnético (3100 A/m). 
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A  figura  6.31  apresenta  os  valores  de  energia  magnetocristalina 

calculados  para  o  eixo  90°,  nas  duas  abordagens  de  medição.  Para  a  mesma 

densidade  de  fluxo,  há  uma  diminuição  da  energia  magnetocristalina,  para  as 

amostras 4% e 7%, quando comparadas com a amostra 0%. Isto ocorre porque na 

direção perpendicular à deformação plástica, as amostras deformadas apresentam 

aumento de permeabilidade em relação à amostra 0%, o que faz com que a curva 

gire no sentido anti-horário e a área sob a curva seja menor. Para a amostra 10% há 

um aumento  em relação à  amostra  7%,  devido  ao seu menor  nível  de  tensões 

trativas a 90°.

Para  a  mesma  amplitude  de  campo,  observa-se  que  a  energia 

magnetocristalina aumenta com o aumento do grau de deformação plástica, pois a 

área sob a curva é maior devido à maior permeabilidade a 90° nas amostras 4% e 

7%. A amostra 10% apresenta queda em relação à amostra 7%, devido à resposta 

do  efeito  magnetoelástico  ao  seu  estado  de  tensões  residuais  e  distribuição  de 

densidade de discordâncias.

Figura 6.31: Comparação entre a energia magnetocristalina a 90° para a mesma densidade de fluxo 

(1,2 T) e a energia magnetocristalina a 90° para o mesmo campo magnético (3100 A/m).



128

Pelos resultados mostrados acima, percebe-se a importância da correta 

definição da abordagem de medição, visando evitar equívocos na interpretação dos 

resultados. As propriedades magnéticas são bastante sensíveis às características 

microestruturais, de modo que é necessário saber com a maior precisão possível, o 

que está influenciando a variação das propriedades. 

A abordagem da mesma densidade de fluxo máxima é o método clássico 

para  estudos  de  ciclo  de  histerese  (Cullity,1972)  e  os  trabalhos  de  cunho  mais 

especificamente  científico  trabalham  neste  sentido.  Entretanto,  a  abordagem  do 

mesmo campo magnético  aplicado  (Buttle,2006),  adequa-se melhor  à  prática  da 

inspeção,  visto  que  permite  uma  avaliação  comparativa  sem  a  necessidade  de 

verificar  que  valores  de  campo  são  necessários  para  levar  o  material  até 

determinado  valor  de  densidade  de  fluxo.  De  qualquer  forma,  a  escolha  da 

abordagem depende do caso em estudo.

6.4.  Análise harmônica da curva de voltagem induzida

Harmônicos a 0°

Como descrito na metodologia, o sinal de voltagem induzida passa por 

uma análise  harmônica,  utilizando  a  transformada FFT,  de  modo a  se  obter  as 

amplitudes dos harmônicos que compõem o sinal. O sinal de voltagem induzida foi 

capturado em cada amostra, processado digitalmente com um filtro passa baixa 50 

Hz e posteriormente submetido à análise harmônica via FFT. Foram feitas capturas 

em duas  direções  na  amostra:  paralelo  à  direção  de  laminação  e  transversal  à 

direção de laminação.

A seguir, os espectros de frequência das amostras 0%, 4%, 7% e 10% 

(figuras 6.32, 6.33, 6.34 e 6.35, respectivamente), para a direção paralela à direção 

de laminação, obtidos com a Transformada Rápida de Fourier.
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Figura 6.32: Espectro de frequência da amostra 0% para a direção 0°.

Figura 6.33: Espectro de frequência da amostra 4% para a direção 0°.
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Figura 6.34: Espectro de frequência da amostra 7% para a direção 0°.

Figura 6.35: Espectro de frequência da amostra 10% para a direção 0°.
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Abaixo (fig. 6.36 e 6.37), são apresentados os resultados provenientes do 

processamento  da  curva  de  voltagem  induzida,  para  as  diferentes  amostras, 

paralelamente à direção de laminação, através da Transformada Rápida de Fourier 

(FFT):

Figura 6.36: Amplitude do terceiro harmônico em relação 

à deformação plástica para a direção 0°.

Figura 6.37: Amplitude do quinto harmônico em relação 

à deformação plástica para a direção 0°.
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Em  razão  do  efeito  magnetoelástico,  (Cullity,1972),  as  propriedades 

magnéticas de um material  ferromagnético são influenciadas pelo seu estado de 

deformação plástica e de tensões. Devido à histerese magnética e a característica 

não-linear  da  permeabilidade,  a  aplicação  de  um  campo  magnético  senoidal  H 

resulta em uma distorção da forma de onda da indução magnética ou densidade de 

fluxo, B . Como resultado, a voltagem induzida na bobina leitora é uma forma de 

onda que contém componentes de harmônicos da frequência do campo magnético 

aplicado (Kwun e Burkhardt, 1987).

Os harmônicos dependem do formato resultante do ciclo de histerese do 

material  em  estudo.  Dessa  forma,  essa  dependência  magnetomecânica  dos 

harmônicos pode ser utilizada para avaliar o estado de tensões e deformação do 

material (Lucas e Mckeighan, 1999).

Kwun e Burkhardt (1987), demonstraram que os valores de amplitude do 

terceiro  e  quinto  harmônicos  diminuem  em  presença  de  tensões  elásticas 

compressivas ou deformação plástica positiva, onde há elongamento longitudinal do 

material.  Esses resultados são confirmados em Sablik (2001), Sablik e Burkhardt 

(2003) e Crouch (2004). 

Esta é exatamente a configuração resultante do processo de laminação e 

observando os valores dos terceiro e quinto harmônicos, nota-se que à medida que 

aumenta o grau de deformação plástica aumenta e conjuntamente, o nível de tensão 

residual compressiva, os valores de amplitude caem.

No caso da amostra 10%, há uma recuperação do valor das amplitudes 

dos harmônicos, em virtude do menor nível de tensão residual compressiva no eixo 

longitudinal.

Harmônicos a 90°

A seguir, os espectros de frequência das amostras 0%, 4%, 7% e 10% 

(figuras 6.38, 6.39, 6.40 e 6.41, respectivamente), para a direção perpendicular à 

direção de laminação.
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Figura 6.38: Espectro de frequência da amostra 0% para a direção 90°.

Figura 6.39: Espectro de frequência da amostra 4% para a direção 90°.
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Figura 6.40: Espectro de frequência da amostra 7% para a direção 90°.

Figura 6.41: Espectro de frequência da amostra 10% para a direção 90°.
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As fig. 6.42 e 6.43 mostram os resultados da análise harmônica para a 

direção perpendicular à direção de laminação:

Figura 6.42: Amplitude do terceiro harmônico em relação 

à deformação plástica para a direção 90°.

Neste caso, tem-se o efeito oposto.  O que se observa aqui  é  que os 

valores  das  amplitudes  dos  harmônicos  aumentam  com  o  aumento  grau  de 

deformação plástica. Em termos do estado de tensões, para a direção perpendicular 

à  direção  de  laminação  existem  tensões  residuais  trativas,  o  que,  devido  à 

magnetostricção reversa tende a provocar um alinhamento dos domínios magnéticos 

transversalmente à direção de laminação. Então, para um mesmo valor de campo 

magnético aplicado H, quanto maior for o grau de deformação, maior será o valor de 

densidade de fluxo B obtido transversalmente à direção de laminação.

Os resultados de Kwun (1987) mostram que os valores das amplitudes 

tendem  à  aumentar  em  presença  de  tensões  elásticas  trativas  ou  deformação 

plástica negativa, que causa contração. Novamente, este é exatamente o caso para 

a direção perpendicular à direção de laminação, visto que devido ao coeficiente de 

poisson, a elongação longitudinal da amostra se dá ás custas de uma contração 

transversal.
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 Figura 6.43: Amplitude do quinto harmônico em relação 

à deformação plástica para a direção 90°.

Novamente,  para  a  amostra  10%,  o  valor  da  amplitude  tende  a  cair 

quando comparada com as amostras 4% e 7%, quando se esperava que subisse. 

Devido à segunda laminação, o nível de tensões residuais trativas a 90° é menor, 

resultando  em  uma  menor  quantidade  de  domínios  alinhados  com  a  direção 

perpendicular.  Este  fato  que pode ser  visualizado nos resultados da distribuição 

direcional  da  densidade  de fluxo  mostrados  no  ensaio  de  anisotropia  magnética 

plana.

Fator de anisotropia

Kwun  (1987)  formulou  um fator  de  anisotropia,  calculado  a  partir  dos 

valores de amplitudes dos harmônicos que apresentou correlação direta com o tipo 

de tensão residual predominante no eixo considerado, com valores negativos para 

tensão residual elástica de natureza compressiva e valores positivos para a tensão 

residual elástica de natureza trativa.  Segundo Kwun, este fator analisa apenas o 

efeito das tensões elásticas, vistos que é um cálculo de valor relativo proporcional e 

não considera a magnitude absoluta das amplitudes.
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O fator de anisotropia de Kwun é expresso pela equação 6.1:

K=
(AI−AII )
2(AI+AII)

                                                        Eq. 6.1

Onde AI  é a amplitude do harmônico na direção paralela à direção de 

aplicação da tensão e AII  é a  amplitude do harmônico na direção perpendicular à 

direção de aplicação da tensão.

As fig. 6.44 e 6.45 mostram os resultados do parâmetro de anisotropia 

dos terceiro e quinto harmônicos, para as diferentes amostras estudadas. Para todas 

as amostras, os valores do parâmetro de anisotropia foram negativos, o que indica 

que as tensões residuais são de natureza compressiva, mostrando o resultado do 

processo de conformação plástica por laminação. 

Observando as amostras com 0%, 4% e 7% de deformação plástica, vê-

se que o valor de anisotropia se torna cada vez mais negativo, tanto para o terceiro 

como  para  o  quinto  harmônico,  indicando  que  o  nível  de  tensão  residual 

compressiva foi se intensificando com a deformação plástica.

Figura 6.44: Fator de anisotropia, calculado com as amplitudes do terceiro harmônico, 

em relação à deformação plástica.
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Figura 6.45: Fator de anisotropia, calculado com as amplitudes do quinto harmônico,

em relação à deformação plástica.

Devido  ao  fenômeno  da  magnetostricção,  à  medida  que  progride  a 

deformação plástica na mesma direção e consequentemente, aumenta o nível de 

tensão  residual  compressiva,  aumenta-se  a  quantidade  de  domínios  magnéticos 

alinhados perpendicularmente à deformação, tornando mais difícil a magnetização 

na direção de deformação plástica.

No caso da amostra com 10% de deformação, observa-se que a segunda 

laminação, para a correção do empenamento, diminuiu o nível de tensões residuais 

no eixo longitudinal. Isso ocorre porque ao final da primeira laminação, havia um 

nível de tensões residuais compressivas compatível com a deformação unidirecional 

de  10%.  O  efeito  dessas  tensões  residuais  compressivas  é  de  tentar  trazer  o 

material à sua forma inicial, sem deformação ou empenamento. 

Dessa forma, o procedimento da segunda  laminação, sem redução de 

espessura, com o objetivo de retorná-la a uma configuração plana, provocou um 

alívio  de  tensões  residuais  compressivas  no  eixo  longitudinal  e  modificou  a 

distribuição da densidade de discordâncias. 

Como resultado do menor nível de tensões residuais compressivas, há 

uma menor  quantidade de domínios  magnéticos  alinhados perpendicularmente  à 

direção de laminação,  tornando a magnetização no eixo  longitudinal  da amostra 

menos difícil do que seria caso ela não tivesse sido laminada pela segunda vez. 
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Isso  explica  porque  os  valores  de  anisotropia  voltam  a  subir  para  a 

amostra 10%, quando se esperava que continuassem a diminuir.

6.5. Análise da família de ciclos menores

Aspectos  microestruturais  de  materiais  ferromagnéticos  incluem  não-

uniformidades,  como  tensões  mecânicas  locais,  emaranhados  de  discordâncias, 

grãos,  cavidades,  inclusões,  etc.  A  presença  e  a  distribuição  desses  aspectos 

controla o processo de magnetização, entretanto, não afeta necessariamente todos 

os pontos do processo da mesma forma. 

 Num estudo de 2004, Tomás e Vértesy apresentam o MAT (Magnetic 

Adaptive Testing),  que consiste na análise de uma família de ciclos menores de 

histerese  como  uma  forma  sistemática  de  avaliar  as  diferenças  causadas  pela 

degradação microestrutural no processo de magnetização. 

Os trabalhos de Tomás e Vértesy mostram  como o monitoramento de 

parâmetros magnéticos como a densidade de fluxo e a permeabilidade diferencial, 

medidos de forma sistemática e para diferentes amplitudes de campo magnético 

fornecem uma avaliação mais fidedigna ao estado de degradação do material, com 

base numa análise multiparamétrica.O ensaio deste tópico foi baseado no MAT.

Perfis de voltagem induzida e o processo de magnetização

Como  apresentado  na  seção  de  metodologia,  no  caso  da  excitação 

triangular,  a  voltagem  induzida  é  diretamente  proporcional  à  permeabilidade 

diferencial, de modo que pode-se avaliar o processo de magnetização da amostra 

com base no perfil da voltagem induzida. 

Dessa  forma,  é  possível  comparar  as  permeabilidades  diferenciais  de 

diferentes amostras, para um mesmo ponto do processo de magnetização ou para 

pontos  diferentes,  calculando  a  razão  entre  as  voltagens  induzidas,  bastando 

apenas que esteja se comparando ciclos de mesma amplitude de campo magnético.

A seguir são apresentados os perfis de voltagem induzida das amostras, 

contendo trinta ciclos de magnetização, desde H = 150 A/m  até H = 3050 A/m, em 

incrementos de 100 A/m.
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Figura 6.46: Perfis de voltagem induzida (U) em relação ao 

campo magnético aplicado (H), para a amostra 0%.

Figura 6.47: Perfis de voltagem induzida (U) em relação ao 

campo magnético aplicado (H), para a amostra 4%.
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Figura 6.48: Perfis de voltagem induzida (U) em relação ao

campo magnético aplicado (H) para a amostra 7%.

Figura 6.49: Perfis de voltagem induzida (U) em relação ao

campo magnético (H) para a amostra 10%.
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Sobreposição dos perfis de voltagem

Figura 6.50: Sobreposição dos perfis de voltagem induzida (U) em relação ao

campo magnético aplicado para as amostras 0%, 4% e 7%. 

Na figura 6.50, é possível comparar os processos de magnetização cíclica 

das  amostras  deformadas  plasticamente.  À  medida  que  aumenta  o  grau  de 

deformação plástica,  os picos de voltagem induzida dos ciclos  de magnetização 

atingem valores cada vez menores (Tomás, 2009), resultando em um achatamento 

gradativo do perfil de voltagem induzida. 

Como  para  a  excitação  triangular,  com  mesma  derivada  temporal  do 

campo magnético, a voltagem induzida é diretamente proporcional à permeabilidade 

magnética  diferencial,  conclui-se  que  para  um  mesmo  ponto  no  processo  de 

magnetização, ou seja, mesmo valor de campo magnético aplicado, uma amostra 

deformada  apresenta  uma  resposta  magnética  inferior  e  consequentemente,  um 

menor valor de densidade de fluxo do que a amostra sem deformação. 
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Evolução da voltagem induzida

As figuras 6.51 e 6.52 mostram a evolução da voltagem induzida para as 

diferentes  amostras.  Os  valores  mostrados  correspondem  à  voltagem  máxima 

induzida na bobina leitora durante cada ciclo de magnetização. 

O aumento do grau de deformação plástica provoca uma diminuição na 

inclinação  da  curva  de  voltagem  induzida.  Considerando  que  a  excitação  é 

triangular,  infere-se  diretamente  do  gráfico  que  para  uma  mesma  amplitude  de 

campo uma amostra deformada apresenta permeabilidade diferencial menor do que 

a amostra não-deformada,  o que significa menor variação de indução magnética 

para uma mesma variação de campo aplicado.

Na figura 6.52 é possível avaliar a degradação microestrutural da amostra 

10%, em concordância com os resultados dos ensaios anteriores. O nível atingido 

para a voltagem induzida é menor do que o esperado para uma única configuração 

de laminação, e praticamente se sobrepõe à curva da amostra 4%, como verificado 

para o ciclo de histerese com excitação senoidal.

Figura 6.51: Evolução da máxima voltagem induzida em relação ao

ciclo de magnetização, para as amostras 0%, 4% e 7%.
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Figura 6.52: Evolução da máxima voltagem induzida em relação ao

ciclo de magnetização para as amostras 0%, 4%, 7% e 10%.

Função degradação μ

Comparou-se também os valores de permeabilidade diferencial  para o 

mesmo ponto no processo de magnetização das amostras,  no caso,  o ponto de 

máxima  voltagem  induzida.  A  permeabilidade  diferencial  relativa,  ou  função 

degradação foi então calculada.

A permeabilidade diferencial é um parâmetro magnético que é bastante 

sensível a tensões residuais (Atherton,1984), (Shibata,1985). Abaixo, os resultados 

para a função degradação para as diferentes amostras.

Comparando-se as amostras 0%, 4% e 7%, (fig. 6.53), percebe-se que 

para os diferentes ciclos de magnetização os valores de F diminuem com o aumento 

do grau de  deformação plástica,  o  que significa  que  para  um mesmo ponto  do 

processo de magnetização o valor de permeabilidade magnética diferencial de uma 

amostra  deformada  é  menor  do  que  para  a  amostra  não-deformada  e 

consequentemente, sua resposta ao campo aplicado é menor.
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Figura 6.53: Evolução da função degradação μ em relação ao

ciclo de magnetização para as amostras 0%, 4% e 7%.

Para os ciclos com menor amplitude de campo magnético a progressão 

da função degradação não segue uma tendência uniforme, apresentando variações 

consideráveis. A partir do ciclo 18 já começa a apresentar é que a proporcionalidade 

entre os valores de F para as diferentes amostras tende a se manter. Isso significa 

que, embora o ensaio não requeira a saturação do material, oferece avaliações mais 

precisas para maiores amplitudes de campo.

A figura 6.54 apresenta também o perfil  de função degradação para a 

amostra 10%, onde também se reflete seu estado microestrutural e os valores de 

permeabilidade  diferencial  relativa   se  apresentam  bem  próximos  aos  valores 

obtidos para a amostra 4%
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Figura 6.54: Evolução da função degradação μ em relação ao

ciclo de magnetização para as amostras 0%, 4%, 7% e 10%.
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6.7. Ruído magnético de Barkhausen

A figura 6.55 mostra os resultados da distribuição direcional do valor de 

RMS do sinal de ruído magnético de Barkhausen:

Figura 6.55: Distribuição direcional do valor de RMS do sinal de RMB 

para as amostras  0%, 4%, 7% e 10%
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Os  resultados  de  RMS  das  amostras  foram  maiores  nas  amostras 

deformadas do que na amostra não-deformada, estando em concordância com os 

resultados  obtidos  através  dos  ensaios  propostos  com  o  sistema  experimental 

desenvolvido para este trabalho, excetuando-se o caso da amostra 10%. 

Pela figura 6.56 observa-se claro aumento nos eixos 0°  e 90° e certa 

variação nos eixos intermediários. Os valores obtidos mostram que, em geral, os 

valores de RMS a 0° foram maiores do que os valores obtidos a 90° 

Figura 6.56: Sobreposição das distribuições direcionais do valor de RMS do sinal de RMB 

para as amostras 0%, 4%, 7% e 10%

No caso dos eixos 0° e 90°, (figura 6.57), observa-se que à medida que 

aumenta o grau de deformação plástica, aumenta-se o valor de RMS, o que está de 

acordo com Moorthy,  1999 e  Stefanita,  2000.  Entretanto,  os  valores  a  0°  foram 

maiores do que a 90°, o que entra em conflito com o fato de a 90° existirem tensões 

residuais trativas e a 0° existirem tensões residuais compressivas (Dieter,  1961), 

(Stupakov, 2007) e (Stupakov, 2010).
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Figura 6.57: Comparação do valor do RMS do sinal RMB 

para as direções 0° e a 90°

Os resultados mostrados em seções anteriores deste trabalho mostraram 

que os métodos macromagnéticos detectaram o pronunciamento de um eixo de fácil 

magnetização a 90°. Krause(1996) propõe um método para indentificação do eixo de 

fácil  magnetização  com  base  no  maior  valor  obtido  do  parâmetro  do  ruído 

magnético.  Observa-se  das  figuras  acima que  os  maiores  valores  do  parâmetro 

RMS não foram obtidos a 90°.

O trabalho de Stupakov (2010) demonstra que o processo de laminação à 

frio provoca a formação de um eixo de fácil magnetização a 90° com a direção de 

deformação plástica no aço  C-Mn SS400 (de composição 0.1–0.12% C, 0.58% Mn, 

0.21% Si, max. 0.013% P, max. 0.014% S) e este mesmo resultado é mostrado em 

(Stupakov, 2007) e em (Hutanu, 2005). 

No  trabalho  de  2010,  Stupakov  mostra  que  os  parâmetros  clássicos 

macromagnéticos  provenientes  do  ciclo  de  histerese,  como  densidade  de  fluxo 

máxima, campo coercitivo e perdas por histerese apresentam correlação direta com 

o  estado  de  degradação  microestrutural  do  material,  apresentando  as  mesmas 

dependências obtidas nos resultados deste trabalho.

Entretanto, os parâmetros relativos ao RMB não apresentaram correlação 

monotônica com os efeitos combinados do aumento da densidade discordâncias e a 
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presença de tensões residuais. Stupakov mostra que os parâmetros do RMB, como 

o próprio RMS, apresentou erros na indicação do eixo de fácil  magnetização da 

ordem de 10°. O que sugere que haja um maior cuidado no isolamento do fator de 

degradação que está sendo estudado, visto que as propriedades magnéticas são 

bastante  sensíveis  a  alterações  microestruturais  ou  ao  estado  de  tensões  do 

material.

Com relação às diferenças operacionais, a captura do RMB é um método 

micromagnético (Buttle et al, 2006), ou seja, faz capturas pontuais referentes a um 

número de paredes de domínio consideravelmente menor do que para um método 

macromagnético, como a captura do ciclo de histerese. 

Trabalhos  como  Kwun,  (1987)  mostram  que  devido  ao  efeito 

magnetoelástico, há uma tendência de aumento da intensidade do sinal RMB na 

direção  de  tensões  elásticas  trativas  e  o  efeito  contrário  para  tensões  elásticas 

compressivas. Outros trabalhos, como Moorthy, 1999 e Stefanita, 2000 mostram que 

há uma tendência de aumento da intensidade do sinal de RMB com o aumento do 

grau de deformação plástica. 

No caso das amostras aqui consideradas, tem-se um efeito combinado de 

deformação plástica e tensões elásticas,  o que torna complexo discernir  o efeito 

sobre o aumento ou diminuição do valor do RMS. No caso dos eixos intermediários, 

é ainda mais difícil, visto que a contribuição de cada um dos efeitos mecânicos é 

ainda mais intrincada.
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7. CONCLUSÃO

7.1. Modelamento e simulação do sensor

Influência da frequência: Os resultados da simulação mostraram que o 

aumento da frequência de excitação provoca a diminuição dos valores de campo 

magnético e densidade de fluxo atingidos dentro do material. 

Influência  da  corrente:  Os  resultados  da  simulação  mostraram  que  o 

aumento  da  corrente  de  excitação  provoca  um aumento  dos  valores  de  campo 

magnético e densidade de fluxo atingidas dentro do material. 

Camada de ar: Os resultados da simulação mostraram que o aumento da 

espessura de camada de ar provoca a diminuição dos valores de campo magnético 

e densidade de fluxo atingidos dentro do material. Desacoplamentos entre sensor e 

superfície  do  material  de  até  0,5  mm provocam  grandes  variações  no  valor  do 

campo magnético atingido, enquanto para valores maiores que isso a variação é 

pequena,  e  o  valor  do  campo  atingido  seja  bem  menor  que  o  da  situação  de 

acoplamento ideal.  Conclui-se então que para desacoplamentos maiores que 0,5 

mm, o aumento da corrente ou a diminuição da frequência tem pouca influência 

sobre o aumento do valor do campo magnético dentro do material.

Comparação Fe-Si ferrite: Os resultados da simulação mostraram que nas 

condições propostas, as lâminas de Fe-Si apresentaram melhor desempenho do que 

os núcleos de ferrite. Portanto, para a aplicação em métodos macromagnéticos, a 

frequências  baixas,  os  núcleos  de  Fe-Si  são  mais  adequados,  pois  promovem 

maiores  valores  de  campo  magnético  e  densidade  de  fluxo,  e  devido  à  maior 

magnetização de saturação, sofrem menos perdas magnéticas do que o ferrite.

Validação  experimental:  Para  que  o  modelo  da  simulação  forneça 

resultados que representem a realidade é necessário considerar o desacoplamento 

existente entre sensor e material observado no experimento. Para isso, considerou-

se  no  modelo  da  simulação  numérica,  valores  crescentes  para  a  espessura  da 

camada de ar, representando o desacoplamento observado no experimento real e 

os  resultados  da  simulação  se  mostraram  bastante  próximos  dos  valores 

experimentais.
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7.2. Ensaios não-destrutivos propostos

Anisotropia magnética: O ensaio apontou a formação de um eixo de fácil 

magnetização a 90° devido ao processo de laminação e a densidade de fluxo se 

mostrou  um  parâmetro  representativo  do  estado  de  tensões  e  deformação  do 

material, diminuindo quando a magnetização é dificultada.

Histerese: O ciclo de histerese obtido tende a girar no sentido horário com 

o aumento do grau de deformação plástica e os parâmetros campo coercitivo (Hc) e 

perdas  de  histerese  (Wh)  aumentam  com  o  aumento  do  grau  de  deformação 

plástica.

Energia  magnetocristalina:  A  curva  de  magnetização  tende  a  girar  no 

sentido  horário  com  o  aumento  do  grau  de  deformação,  devido  à  queda  de 

permeabilidade. O efeito oposto é observado na direção perpendicular à laminação. 

A  anisotropia  magnetocristalina  tende  a  aumentar  com  o  aumento  do  grau  de 

deformação  plástica.  O  ensaio  mostrou  também  que  os  resultados  obtidos 

dependem da abordagem de medição utilizada, seja mesma amplitude de campo 

magnético ou mesma densidade de fluxo máxima.

Análise  harmônica  não-linear:  Os  resultados  mostraram  que  para  a 

mesma amplitude de campo aplicado, o aumento do grau de deformação plástica 

provoca uma diminuição das amplitudes dos harmônicos da voltagem induzida na 

bobina leitora do sensor. O fator de anisotropia proposto por Kwun apresentou boa 

correlação  com  o  estado  de  tensões  residuais  provocado  pelo  processo  de 

laminação a frio,  apresentando valores negativos,  referentes à tensões residuais 

compressivas.

Análise da família  de  ciclos menores:  Devido à excitação triangular,  o 

ensaio  fornece  uma  visualização  de  como  a  deformação  plástica  influencia  o 

processo  de  magnetização  do  material.  A  deformação  plástica  provoca  um 

achatamento  do  perfil  de  voltagem  induzida.  A  função  degradação  ou 

permeabilidade  diferencial  relativa  apresenta  um valor  menor  para  uma amostra 

deformada  do  que  para  a  amostra  não-deformada  e  tende  a  manter  a 

proporcionalidade para maiores amplitudes de campo magnético aplicado.
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Os ensaios não-destrutivos  propostos neste trabalho e  realizados pelo 

sistema  experimental  apresentaram  resultados  satisfatórios  e  apresentaram 

coerência entre si, na caracterização do estado de tensões e deformação do aço 

A516 grau 60.

7.3. Trabalhos futuros

O sistema pode ser configurado para a realização de outros ensaios não-

destrutivos magnéticos, e monitoramento de outras condições microestruturais e de 

tensões, como:

- Configurar o sistema para a captura do ruído magnetoacústico.

- Configurar o sistema para a captura do ruído magnético de Barkhausen,

- Aplicar o sistema em outras condições do material, como avaliar juntas 

soldadas  e  os  estados  microestruturais  resultantes  de  outros  processos  de 

conformação plástica e tratamentos térmicos.

- Estudar outras características do sensor, como parâmetros geométricos, 

perdas magnéticas e modelamento para métodos micromagnéticos.
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