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RESUMO 

Quando os materiais ferromagnéticos se submetem a campos magnéticos variáveis, 

experimentam uma mudança na indução que acontece de forma discreta constituindo os saltos 

de Barkhausen.  Estes saltos são conseqüência da interação entre as paredes de domínio se 

movimentando e os pontos de ancoragem que atuam como barreiras à sua movimentação.  Se 

durante a aplicação do campo variável, coloca-se uma bobina sensora na superfície da 

amostra, a mudança no fluxo magnético induz uma seqüência de pulsos de tensão elétrica que 

conformam o sinal de Ruído Magnético de Barkhausen (RMB).  Nos últimos anos tem sido 

publicados trabalhos que mostram que o RMB depende da microestrutura, do teor de carbono, 

da dureza, do estado de tensões, da deformação, da condição superficial e da anisotropia, 

fazendo possível utilizá-lo como um método de ensaio não destrutivo para o monitoramento 

microestrutural de materiais. 

Esta tese mostra a aplicabilidade do RMB para avaliar a variação microestrutural em juntas 

soldadas de aço estrutural ASTM A36. 

A soldagem realizou-se em chapas de 6 mm de espessura com preparação de chanfro em V, 

com um e dois passes, e com tratamento posterior de alívio de tensões. Fizeram-se a 

caracterização de microestruturas e microdurezas numa seção transversal da junta soldada. 

Numa linha na superficie da chapa transversal ao cordão de solda, mediram-se as tensões 

residuais por difração de raios-X e nas superfícies das chapas, em várias linhas transversais ao 

cordão de solda, obtiveram-se sinais de RMB.  

Os sinais de RMB se analisaram no domínio do tempo pelo valor máximo, o valor acima de 

80% do máximo, o rms, o rms do envelope, a kurtosis, o skewness e a posição de pico.  

Analisaram-se no domínio da freqüência o espectro de freqüência na banda completa e em 

diferentes bandas.  Fizeram-se também análises em tempo-escala através da transformada 

wavelet e wavelet packet, a fim de procurar uma separação do efeito da microestrutura e das 

tensões residuais.  Todos os parâmetros analisados foram grafados em função da distância ao 

centro do cordão.  Obtiveram-se também mapas superficiais com os valores dos parâmetros 

analisados.  Na caracterização microestrutural foi possível identificar tamanhos de zona 

afetada pelo calor (ZAC) diferentes nas amostras de um e dois passes.  Verificou-se também 

que as microdurezas mudaram através da junta soldada, sendo que a maior dureza se 

apresentou no limite de fusão e a menor dureza se apresentou no fim da ZAC.  Em relação ao 

RMB constatou-se que no limite de fusão tem-se o menor valor do parâmetro, enquanto que 

no fim da ZAC tem-se o maior valor do parâmetro.  Os mapas superficiais permitiram 



identificar a região correspondente à solda.  Todas as análises feitas mostraram a forte 

influência da mudança microestrutural.  Dos resultados obtidos conclui-se que o RMB pode 

ser usado como método de inspeção não destrutivo para monitorar juntas soldadas reais de 

aços carbono. 

 

Palavras Chaves: Ruído Magnético de Barkhausen. Ensaios Não Destrutivos Magnéticos.  

Soldagem de Aços Carbono.  Magnetização em Ferromagnéticos. 

 



ABSTRACT 

Ferromagnetic materials submitted to variable magnetic fields experience discontinuous 

changes in the induction, being the sudden magnetic flux changes referred as Magnetic 

Barkhausen Noise (MBN). Fast movements of magnetic domain walls and their interaction 

with the pinning sites result in the MBN.  The corresponding signals are detected as voltage 

pulses when a pick-up coil is placed in the surface of ferromagnetic materials. In this context, 

several studies have been recently reported showing the dependence of the MBN on the 

microstucture, hardness, carbon quantity, residual and applied stress, strain, deformation, 

surface condition and anisotropy.  These features make the MBN an important nondestructive 

testing technique for material microstructural monitoring. 

This work shows results for the evaluation of ASTM A36 carbon steel welded plates by 

MBN.  V-groove shape welded samples were made in a 6 mm thickness plates, with one-pass 

and two-pass, and post-weld heat treating for stress relief.  Microstructural characterization 

and microhardness were made on a transversal section of welds.  The residual stress were 

measured by X-ray diffraction.  The MBN were measure on surface plates.  MBN signals 

were analyzed on the time domain through several techniques: the maximum value, threshold 

of 80% above of maximum, the root mean square (rms), the root mean square of the profile, 

the kurtosis, the skewness and the profile peak position.  The spectra in the entire band and in 

different width bands were analyzed on the frequency domain.  To separate the microstructure 

effect from that of the residual stress, the wavelet and wavelet packet transform, on the time-

scale domain, were used.  All parameters were plotted in function of the distance to center 

bead.  The  microstructural characterization identified different HAZ sizes for one-pass and 

two-pass.  In addition, changes on microhardness throughout welded zones were verified.  

Greater hardness occurred in the fusion boundary whereas lower microhardness happened in 

the HAZ end.  With MBN monitoring were verified that the MBN lower value happened in 

the fusion boundary, whereas the MBN bigger value happened in the HAZ end.  The surface 

maps identified the weld region.  The study showed that changes in the microstructure 

influence all analyzed parameters. Consequently, we can conclude that the MBN is a 

potentially important tool to be used in nondestructive testing for carbon steel weld 

monitoring.  

Key Words:  Magnetic Barkhausen Noise.  Magnetic Non-destructive Testing.  Carbon Steel 

Welding.  Ferromagnetic Magnetization. 
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