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1 INTRODUÇÃO 

 

Os materiais ferromagnéticos, quando submetidos a um campo magnético externo variável, 

apresentam um aumento na indução magnética, a qual acontece de maneira discreta na forma 

de saltos abruptos.  Estes saltos são conseqüência da movimentação das paredes de domínios 

magnéticos, e quando monitorados através de um sistema de medição adequado produzem 

uma série de pulsos de tensão elétrica, os quais constituem o ruído magnético de Barkhausen 

(RMB). 

Vários trabalhos têm mostrado que o RMB é sensível às características microestructurais 

como o tamanho de grão, o teor de carbono, a presença de defeitos e o estado de tensões.  Esta 

sensibilidade permite considerá-lo como uma ferramenta potencial de ensaio não destrutivo 

(END) para a caracterização de materiais ferromagnéticos, como complemento às técnicas já 

existentes.  Apesar de que o fenômeno Barkhausen foi descoberto em 1919, só nos últimos 30 

anos tem-se estudado como uma ferramenta promissora na área de END. 

No mundo tem alguns grupos dedicados ao estudo e entendimento deste fenômeno, tanto 

desde o ponto de vista do fundamento físico quanto das aplicações. No fundamento do 

fenômeno destacam-se, dentre muitos outros, os aportes de D. Jiles da Universidade de Iowa, 

e de G. Bertotti e G. Durin do Instituto Electrotecnico Nazionale Galileo Ferraris.  Estes 

pesquisadores têm trabalhado no modelamento do fenômeno magnético. No Brasil há alguns 

grupos também interessados no fenômeno e nas aplicações, dentre os quais se destaca o 

Laboratório de Dinâmica e Instrumentação (LADIN).  Um breve histórico do avanço do 

grupo no assunto é apresentado a seguir.  

O LADIN, coordenado pelo professor Doutor Linilson Rodrigues Padovese,  tem se destacado 

pelas pesquisas em monitoração e diagnóstico de falhas em plantas industriais. Desde 1999 

vem desenvolvendo uma linha de pesquisa em RMB, com a colaboração de um grupo de 

professores da Universidad de Oriente de Cuba.  O primeiro passo dado foi a montagem do 

sistema de medição.  Ela consistia de equipamentos comerciais como a fonte bipolar, o 

gerador de funções, a placa de aquisição de dados, o computador, mas também tinha 

elementos construídos no laboratório como o condicionador de sinal e sondas para excitação e 

sensoriamento do sinal.  As pesquisas direcionaram-se ao estudo do fenômeno em aços 

carbono e também ao melhoramento do sistema de medição. 
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Na época, os sistemas de excitação e sensoriamento eram independentes.  Assim a excitação 

se fazia com uma bobina dentro da qual se colocava a peça que queria ser medida, e sobre a 

superfície era fixado o sensor.  Quando surgiu a idéia de monitorar juntas soldadas, já a 

técnica de excitação não se adequava, e pensou-se então na idéia de usar o yoke, e acoplar o 

sensor nele de uma forma solidária.  Verificou-se que esse sistema era mais versátil pensando 

nas aplicações tecnológicas.  Continuou-se trabalhando no melhoramento do sistema de 

medição, tanto na fabricação de novos condicionadores, como no controle da medição 

diretamente desde o computador, e na fabricação de novos sensores.  Conta-se com a cadeia 

de medição tradicional e melhorada que permite um grande intervalo de parâmetros de 

seleção para as pesquisas, mas também com um equipamento portátil desenvolvido no 

laboratório, o Barktech, do qual já foram construídos dois protótipos.  Para o desenvolvimento 

da pesquisa tem-se contado com o apoio da FAPESP, CAPES e CNPq. 

Paralelamente tem-se realizado pesquisas em aços carbono na caraterização de tensão 

mecânica, deformação plástica, anisotropia, efeito de microestrutura e avaliação de juntas 

soldadas. 

O objetivo do presente trabalho é a monitoração microestrutural de juntas soldadas de aço 

carbono estrutural A36, utilizando o RMB. 

A principal contribuição constitui a aplicação em juntas soldadas reais, permitindo a 

determinação do tamanho da zona afetada pelo calor (ZAC), já que a maioria dos trabalhos 

reportam a utilização de microestruturas simuladas através de tratamentos térmicos, e os que 

são feitos em soldas reais, só reportam que há diferenças no RMB medido em cada região da 

solda. 

A estrutura do trabalho se detalha a continuação para que o leitor tenha uma idéia do texto 

completo. 

No capítulo 2 apresentam-se os objetivos deste trabalho. 

No capítulo 3 apresenta-se uma revisão teórica sobre a soldagem de aços carbono sob o ponto 

de vista de microestrutura e tensões residuais, que facilita a caracterização das amostras. 

Nos capítulos 4 e 5 apresenta-se uma revisão da fundamentação do processo de magnetização 

em materiais ferromagnéticos para o entendimento do fenômeno do RMB. 

No capítulo 6 descrevem-se o material utilizado e a metodologia para a produção das 

amostras soldadas de um e dois passes, sua caracterização microestrutural, as medições de 

RMB e os métodos de aquisição e processamento dos sinais de RMB obtidos. 
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No capítulo 7 mostram-se os resultados experimentais obtidos.  Neles se relacionam as 

características microestruturais com as análises de RMB, e se apresentam mapas superficiais 

que diferenciam a região soldada do metal base. 

No capítulo 8 se apresentam as conclusões das medições feitas nas amostras soldadas.. 

No capítulo 9 apresentam-se as estratégias de publicação dos resultados obtidos. 

No capítulo 10 apresentam-se os questionamentos e sugestões de trabalhos futuros. 

No capítulo 11 apresentam-se as referências bibliográficas utilizadas que serviram como base 

no desenvolvimento desta tese.  
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral 

Determinar qual é a relação que existe entre sinais de RMB e o estado microestrutural de 

juntas soldadas a topo de chapa de aço estrutural A36. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Monitorar a variação microestrutural e de durezas em juntas soldadas de aço A36 

utilizando o RMB. 

• Determinar a relação da microestrutura e durezas de juntas soldadas de aço estrutural 

com os sinais de RMB. 

• Relacionar o estado de tensões residuais da junta soldada com os sinais de RMB. 

• Analisar os sinais de RMB com vários métodos de processamento de sinais. 

• Comparar os diferentes parâmetros de análise de RMB e quais as informações que 

contêm. 

• Determinar qual procedimento de análise de sinais é mais apropriado para as análises 

de juntas soldadas usando o RMB. 
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3 SOLDAGEM DE AÇO CARBONO 

3.1 Ciclos térmicos e distribuição térmica  

O estudo térmico na soldagem [1] refere-se principalmente ao que acontece na poça de fusão 

e no metal base que permanece no estado sólido.  O seu entendimento é importante para 

interpretar os fenômenos metalúrgicos e o surgimento do estado de tensões decorrentes do 

processo.   

A interpretação dos fenômenos metalúrgicos é auxiliada pelo ciclo térmico de soldagem e a 

distribuição térmica. 

O ciclo térmico é a variação da temperatura T em função do tempo T=f(t), num determinado 

ponto da junta soldada.  Na Figura 1 mostra-se um exemplo de um ciclo térmico de um ponto 

próximo ao cordão de solda. 

Os parâmetros que importantes são: 

• O valor Tm, que é a temperatura máxima atingida,  

• O tempo ts que define o tempo que permanece acima de  uma temperatura de 

transformação Ts,  

• O resfriamento representado pelo tempo tr(T1T2) ou pela velocidade de resfriamento Vr 

na temperatura Tr. 

 

Figura 1.  Curva de temperatura em função do tempo para  um ponto determinado perto da 
solda. [1] 
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Cada ponto da soldagem, numa determinada distância desde o centro do cordão, tem um ciclo 

térmico característico, que permite o conhecimento antecipado das modificações 

microestruturais durante o aquecimento ou durante o resfriamento.  O ciclo térmico é 

dependente dos parâmetros utilizados para a elaboração da junta e do material que está sendo 

soldado. 

Se o interesse é conhecer a distribuição topológica dessas modificações em torno de uma área, 

então e preciso conhecer a distribuição térmica, a qual dá informação da temperatura 

máxima atingida (Tm) em cada ponto como função da distância ao centro do cordão.  Assim, 

esta curva permite identificar a zona afetada pelo calor, que é a zona que delimita as 

mudanças microestructurais durante o aquecimento e o resfriamento do metal no estado 

sólido.  Em aços carbono, esta zona esta relacionada com aquela que atingiu a temperatura de 

austenização (A3 ou A1).  Na Figura 2  apresenta-se um  exemplo da curva de distribuição 

térmica. 

 

Figura 2.  Distribuição da temperatura em função da distância ao centro da solda. [1] 

 

As análises térmicas numa junta soldada são facilitadas pela existência de uma condição 

quase-estacionária.  Nela, os ciclos térmicos de pontos localizados na mesma distância desde 

a fonte de calor são idênticos.  A existência desta condição quase-estacionária, permite que os 

ciclos térmicos determinados em distâncias sucessivas do centro do cordão, sejam suficientes 

para caracterizar a microestrutura da região soldada.  A Figura 3 mostra os ciclos térmicos 

correspondentes a estes pontos, e várias observações podem ser feitas: 

• Note-se que as curvas estão situadas progressivamente uma sobre outra à medida que a 

distância ao centro da solda diminui. 
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• A temperatura máxima cai, mais ou menos intensamente, dependendo dos gradientes 

de temperatura característicos do processo e do material. 

• Os tempos nos quais se atingem as temperaturas máximas aumentam com o aumento 

da distância relativa ao centro do cordão.   

• As diferenças nas temperaturas máximas atingidas e no tempo em que elas acontecem,  

produzem  uma curva Tm=ϕ(t),  que separa o intervalo de temperaturas que aumentam 

daquelas que diminuem. 

• As velocidades de resfriamento diminuem quando a distância ao centro do cordão de 

solda aumenta. 

Figura 3.  Curvas de temperatura-tempo obtida para diferentes pontos desde o centro da solda.  
[1] 
 
Quando a soldagem é realizada em vários passes, a evolução microestrutural é dependente 

também da temperatura inicial, do número e arranjo dos passes, do tempo que transcorre entre 

eles e da posição do ponto que se está avaliando em relação ao centro do cordão.  Por 

exemplo considere-se o ponto A no passe de raiz da Figura 4a, de uma soldagem feita com 

três passes sem  preaquecimento.  Durante o primeiro passe, atinge-se uma temperatura 

máxima Tm1, seguida pelo resfriamento com uma velocidade de resfriamento Vr1 numa 

temperatura Tv (na qual esta se avaliando a velocidade de resfriamento), até que chega à 

temperatura inicial.  Geralmente, o segundo passe aplica-se antes da peça ser resfriada 

completamente, tendo uma temperatura inicial T1>T0, e assim o segundo ciclo é caracterizado 

por uma temperatura máxima Tm2, e velocidade de resfriamento Vr2 numa temperatura Tv.  

Diferencia-se do primeiro passe em que a temperatura máxima Tm2 é menor do que a 

temperatura máxima Tm1, devido a que a distância à fonte de calor no segundo passe é maior.    
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Também, a velocidade Vr2 é menor que Vr1. As mesmas considerações aplicam ao terceiro 

passe que atinge uma temperatura máxima Tm3 menor que nos dois primeiros passes, assim 

como a velocidade de resfriamento Vr3  também menor. 

Se o ponto a ser avaliado encontra-se no último passe, no ponto B da Figura 4b, se observa 

que a maior temperatura máxima Tm3 é atingida durante o último passe, enquanto que a 

velocidade de resfriamento é moderada pelo efeito de preaquecimento dos dois passes 

anteriores. 

      a)       b) 

Figura 4.  Ciclos térmicos sucessivos numa soldagem multipasse. a) num ponto próximo ao 
passe de raiz, b) num ponto próximo ao último passe. [1] 

 

De maneira geral, numa soldagem multipasse observa-se que os ciclos térmicos mais severos 

acontecem no primeiro passe, em pontos mais próximos ao cordão de solda.  Esse ponto será 

afetado pelos passes subseqüentes, e assim sua microestrutura dependerá das temperaturas 

máximas atingidas e das velocidades de resfriamento em cada um dos passes. Já no último 

passe, a microestrutura resulta só do ciclo térmico produzido por este.  A fim de se controlar a 

microestrutura neste último passe, é importante definir bem os parâmetros entre passes, 

principalmente o referente à temperatura interpasse. 

3.2 Aspectos metalúrgicos [2] 

Na junta soldada, o cordão de solda é caracterizado por fenômenos de solidificação e 

resfriamento desde a temperatura de fusão, e esta região é chamada de zona fundida (ZF).  

Nesta zona predominam microestruturas típicas de solidificação, com grãos colunares 

t

T

Tv

Tm1

Tm2

Tm3
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T2
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alongados crescendo desde a linha de fusão até a superfície do cordão de solda. A 

subestrutura pode ser celular ou dendrítica  em função de que a taxa de solidificação seja 

baixa ou alta, respectivamente.  A microestrutura resultante da solidificação e resfriamento 

depende da composição química, principalmente do teor de carbono e níquel.  Nos aços de 

baixo carbono contendo até 0,10% C, consiste de uma matriz de ferrita, e de perlita, bainita ou 

martensita, na medida em que aumenta a taxa de resfriamento. 

Na zona adjacente ao cordão de solda, a temperatura não atinge a de fusão e assim no metal 

ocorrem transformações de fase em estado sólido desde altas temperaturas, devido aos ciclos 

de aquecimento e resfriamento. Esta região é chamada de zona afetada pelo calor (ZAC).  

Nesta zona, a microestrutura está determinada unicamente pelos ciclos térmicos  a que é 

submetida, sendo que a temperatura máxima atingida por cada ponto varia conforme aumenta 

a distância ao centro do cordão de solda. 

Em aços carbono, a  ZAC divide-se em três zonas: supercrítica, intercrítica  e subcrítica.  

A zona supercrítica divide-se numa região de crescimento de grão e numa região de grão 

refinado. A região de crescimento de grão corresponde àquela na qual a temperatura máxima 

do ciclo térmico excede a temperatura de crescimento de grão.   Assim, a microestrutura nesta 

região é dominada pelo tamanho de grão da austenita e pela estrutura de transformação no 

interior do grão.  O tamanho de grão é governado por dois fatores:  a natureza do ciclo 

térmico de soldagem e a temperatura de crescimento de grão do aço.  Assim, em aços de 

baixo carbono, a microestrutura consiste de ferrita proeutectoide formada no contorno de grão 

austenitico e no interior do grão, forma-se ferrita-perlita ou ferrita-bainita. 

Abaixo da temperatura de crescimento de grão, o ciclo térmico geralmente produz um 

tamanho de grão menor do que o metal base.   Conforme se afasta da linha de centro do 

cordão de solda, tanto as temperaturas máximas como as velocidades de resfriamento 

diminuem, tendo assim um gradiente de microestruturas na região de grão refinado que são 

similares ao do aço normalizado do metal base.   

Na região intercrítica que é relativamente estreita, acontece uma transformação parcial.  

Nesta, as colônias de perlita transformam a austenita durante o aquecimento e re-transformam 

a martensita, bainita ou perlita durante o resfriamento, ficando imersas numa matriz ferritica 

não transformada. 

Na região subcrítica geralmente não acontece mudança microestrutural apreciável, exceto que 

pode ocorrer uma pequena região de esferoidização, mas esta é difícil de detectar. 

As propriedades mecânicas do material são dependentes da microestrutura, por isso numa 

junta soldada tem-se um gradiente de propriedades conforme se afasta desde o centro do 
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cordão de solda até o metal base.  As melhores propriedades em termos de resistência à tensão 

e à ductilidade encontram-se na região de grano fino, enquanto a  menor resistência à tensão 

acontece na região intercrítica.  O controle da microestrutura e a minimização do tamanho da 

ZAC garantem o melhor desempenho da junta soldada, e em dependência do tipo de aço e a 

sua aplicação, este controle deve ser rigoroso. 

Em soldagem multipasse, os ciclos térmicos geram re-austenização na zona fundida já 

transformada, e também na ZAC,  com uma re-transformação durante o resfriamento.  A 

regeneração microestrutural resulta no refinamento dos grãos de ferrita e perlita dos passes 

anteriores. 

 

3.3 Tensões residuais devidas à soldagem [3] 

A importância de se considerar as tensões residuais em soldagens deve-se a dois efeitos 

importantes no desempenho da junta: as tensões residuais podem produzir  distorção ou 

podem causar a falha prematura, ou podem acontecer ambas as coisas. 

A distorção acontece quando as regiões da junta soldada aquecidas contraem de forma não 

uniforme causando a contração numa parte da solda e exercendo tensões na seção transversal 

da junta soldada.  Em resposta a estas tensões, a junta pode deformar plasticamente de 

maneira não uniforme. 

Em soldagem as tensões residuais são de origem térmica ou seja que ocorrem como resposta 

aos ciclos de aquecimento e resfriamento. 

As tensões de origem térmica, durante a soldagem, são produzidas por mecanismos 

complexos que envolvem a deformação plástica num amplo intervalo de temperaturas desde 

temperatura ambiente até a temperatura de fusão.  Se durante o ciclo térmico o material 

permanece completamente na zona elástica, as tensões térmicas produzidas durante o 

aquecimento e o resfriamento desaparecem uma vez o material retorna à temperatura 

ambiente.  No entanto, na maioria dos casos, o ciclo térmico produz deformações plásticas e 

depois do resfriamento o material apresenta tensões residuais e deformações, isto é a 

distorção. 

Na Figura 5 se mostra de um modo geral,  a relação da mudança de temperatura e de tensão 

residual numa junta de topo, conforme  a fonte de calor passa pelos diferentes pontos da junta.  

Pode-se observar como  as tensões evoluem desde um estado livre de tensões, antes de se 

realizar a soldagem, até um estado de máximas tensões quando a junta soldada resfria 

completamente até a temperatura ambiente. 
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Na Figura 6 apresenta-se a distribuição típica das tensões residuais de uma junta a topo de 

passe simples no sentido transversal e longitudinal. 

 

Figura 5.  Evolução de tensões residuais com  a mudança de temperatura numa junta a topo.  
[3] 

 

Na Figura 6b  se mostra a distribuição longitudinal σx das tensões residuais na seção 

transversal ao cordão de solda.  Nela se mostra que tensões residuais de tração de grande 

magnitude são produzidas  na região perto do cordão de solda, e diminuem rapidamente até 

zero numa distância várias vezes a largura do metal de solda.   Conforme se afasta do cordão, 

as tensões são de compressão.  Duas variáveis caracterizam a distribuição das tensões:  a 

tensão máxima na região da solda e a largura da zona de tensão residual.  Em soldagem de 

aços carbono, a relação é dada aproximadamente pela seguinte equação [3]: 
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onde )(yxσ  são as tensões transversais na direção y, mσ  é a tensão máxima, e 2bf = . 

A distribuição da tensão residual transversal σy na direção paralela ao cordão de solda, é 

representada pela curva 1 na Figura 6c.  Nela se mostra que tensões de tração de baixa 

magnitude se produzem no centro da junta e tensões de compressão se produzem em ambos 

extremos da junta. 
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Figura 6.  Distribuição esquemática de tensões residuais longitudinais e transversais numa 
junta a topo de um passe. [3] 

 

Esta distribuição de tensões residuais é esquemática e pode apresentar variações segundo o 

caso específico, já que ela é conseqüência dos ciclos térmicos de soldagem e do 

comportamento elástico-plástico do material, fazendo com que a variação dos parâmetros de 

soldagem, assim  como as propriedades físicas e  mecânicas do material e inclusive o grau de  

restrição da junta, gerem distribuições de tensões residuais diferentes.  Isto foi verificado por 

Tso Liang-Teng e Chih Chen-Ling [4] através do modelamento por elementos finitos em 

chapas de aço. Os autores obtiveram diferenças nas tensões residuais longitudinais na direção 

y e transversais na direção x variando o comprimento da chapa soldada, a espessura da chapa, 

a velocidade de soldagem, a restrição da junta e a temperatura de pré-aquecimento.  Num 

outro trabalho com  aço estrutural A36 de 4,5 mm de espessura,  soldado pelo processo TIG, 

Peng-Hsiang Chang e Tso Liang-Teng [5] fizeram o modelamento de tensões residuais pelo 

método de elementos finitos e compararam com resultados experimentais de medições feitas 

com difração de raios-X, apresentando a distribuição de tensões residuais longitudinais e 

transversais na direção y.  Os resultados mostraram altas tensões de longitudinais (σx) de 

tração no cordão e se transformam em tensões de compressão conforme se afasta do cordão.  

Quanto às tensões transversais (σy) encontraram que elas são de tração no cordão e tendem a 

zero conforme a distância ao centro  aumenta.  Assim a distribuição resultante das tensões é 

de tração no cordão e de compressão afastada do centro do cordão. 
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4 O PROCESSO DE MAGNETIZACÃO EM MATERIAIS 
FERROMAGNÉTICOS 

 
4.1 Magnetização e histerese  

Na avaliação dos materiais ferromagnéticos se considera o comportamento que estes 

apresentam na presença de um campo magnético, o qual se representa na curva de 

magnetização, que grafa a indução B contra o campo de magnetização H. 

Na Figura 7 é apresentada uma curva de magnetização típica para um aço 3% Si- Fe 

policristalino de grão orientado.  A curva esta dividida em três regiões.  A primeira região  O-

A, que compreende desde o estado desmagnetizado até baixos campos magnéticos, é 

reversível e esta associada com a movimentação de paredes de domínio.  A segunda região A-

B, corresponde à porção da curva na qual a indução aumenta mais rapidamente, nela se tem a 

maior inclinação da curva,  é irreversível e também está associada com a movimentação das 

paredes de domínio.  A terceira região B-D, diz-se acima do joelho, é a que tem a menor 

inclinação, e segundo Bozorth [6] está associada com a rotação reversível  dos domínios e  

poderia acontecer também uma rotação irreversível dos domínios na presença de um campo 

magnético rotacional.  Segundo Chin-Wen Chen [7], esta terceira parte da curva acima do 

joelho é irreversível associada a uma rotação irreversível  dos domínios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Curva de magnetização de um aço 3% Si – Fe. [7] 

O-A.  Região I.  Deslocamento das
paredes de domínio.  Reversível.

A-B.  Região II.  Deslocamento das
paredes de domínio.  Irreversível

B-D.  Região III.  Rotação das
paredes de domínio.  Irreversível.
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Se na Figura 7, o processo de magnetização fosse interrompido no ponto C, e o campo 

magnético fosse reduzido lentamente até zero, a curva não seria re-traçada,  e a indução 

diminuiria desde Bm até uma indução residual Br no H=0.  Esta indução residual só poderia ser 

tirada com aplicação de um campo magnético em sentido inverso, correspondente a -Hc, 

obtendo-se uma nova curva de B-H que é a curva de histerese, e se representa na Figura 8.  A 

forma e tamanho da curva de histerese variam de acordo à composição e condições 

metalúrgicas do material, sendo considerado como um método magnético de  monitoração de 

materiais.   

 

 

 

Figura 8.  Curva de histerese típica de um material ferromagnético. [8]  

 

Da informação que se obtém da curva de histerese, há dois parâmetros que são importantes: 

• Br, que é a remanescência e  representa a indução numa amostra após ter aplicado um 

campo magnético até a saturação e tê-lo tirado. 

• Hc, que é o campo coercitivo, e representa o campo que se necessita para levar a 

indução remanente até zero, e  mede a ordem de magnitude do campo que deve ser 

aplicado a um material para reverter sua magnetização. 

 

4.2 Domínios magnéticos e paredes de domínio 

Os materiais ferromagnéticos podem ser representados como um conjunto de momentos 

magnéticos ou spins localizados interagindo entre eles.  Assim, propriedades magnéticas 

macroscópicas do material, como o RMB ou a curva de histerese, devem-se às rotações 

microscópicas destes spins, que podem ser descritas por uma teoria microscópica. 
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A dinâmica da magnetização global do material obedece às interações entre os momentos 

magnéticos e as contribuções energéticas associadas.  Assim, a energia de magnetização E 

num material ferromagnético, pode ser descrita como a soma de diferentes energias: [9] 

E= Eex+Em+Ean+Edis  

Onde: 

 Eex é a energia de troca (relacionada ao campo molecular) a qual favorece configurações de 

magnetização uniforme e tende a alinhar os spins. Esta é a contribuição mais importante. 

Em é a energia magnetostática, a qual favorece as configurações de magnetização que dão um 

momento magnético médio nulo.  Esta energia é devido às interações entre os spins e o campo 

externo e entre  dipolos de diferentes spins.  Nesta parcela considera-se a energia devida ao 

campo desmagnetizante.   

Ean é a energia de anisotropia magnetocristalina (devidas às interações da magnetização com a 

rede) as quais favorecem a orientação do vetor de magnetização ao longo de certas direções 

preferenciais.  Nesta parcela inclue-se também a energia magnetostritiva, a qual indica a 

deformação na rede cristalina causada pela variação na magnetização. 

Edis é a energia de desordem, considera a contribuição na energia devido às inhomegeneidades 

dos materiais ferromagnéticos.  O desordem nos materiais policristalinos deve-se à presença 

de defeitos como lacunas, discordâncias, impurezas não magnéticas, contornos de grão, entre 

outros. 

Nos materiais ferromagnéticos, existem grandes volumes nos quais os momentos magnéticos 

atômicos estão alinhados segundo a direção de magnetização espontânea, e se conhecem 

como domínios magnéticos.  A magnetização ao interior do domínio, se aproxima da 

saturação, mas quando se considera a  média de magnetização de esses domínios, o resultado 

é diferente da magnetização espontânea, obtendo-se zero ou próximo de zero [10].  A direção 

de alinhamento dos momentos magnéticos, varia de domínio a domínio, segundo a direção do 

eixo de fácil magnetização,  portanto a separação entre os domínios magnéticos é feita por 

camadas de transição que se conhecem como paredes de domínio, ou paredes de Bloch.  Em 

materiais ferrosos, estas são de 180° ou de 90°. 

O processo de magnetização e os fenômenos decorrentes como o ruído magnético de 

Barkhausen, que se tratará no capítulo 5, têm sido explicados pela interação entre a 

movimentação das paredes de domínio e as barreiras a essa movimentação nos pontos de 

ancoragem, constituídos pelas imperfeições do material como discordâncias, contornos de 

grão,  precipitados . 
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Jiles em sua revisão sobre a dinâmica de magnetização de domínios [11] reporta que as 

paredes de domínio têm uma espessura δw e uma energia superficial γ características, as quais 

são determinadas pela energia de troca, a energia de anisotropia e o parâmetro da rede 

cristalina a.  Propõe também um modelo para a interação “paredes de domínio-pontos de 

ancoragem” como membranas elásticas, quando submetidas a campos magnéticos.  Assim, na 

presença de campos magnéticos baixos, a parede de domínio tem pouca energia superficial e 

não consegue vencer a força dos pontos de ancoragem, produzindo uma deformação da 

parede de domínio que é reversível.  No entanto, sob campos magnéticos mais altos, a energia 

superficial da parede de domínio é suficiente para vencer a força dos pontos de ancoragem, e 

assim continua sua movimentação de forma rápida e irreversível. 

 

4.3 A dinâmica da estrutura de domínios magnéticos [12] 

A dinâmica da estrutura de domínios compreende os vários processos de nucleação, 

aniquilação e crescimento de domínios durante a magnetização.  Estes são afetados por 

desordens estruturais e sua natureza dinâmica é um problema cinético que depende da sua 

probabilidade de ocorrência, a qual pode ser dada como uma função da barreira de energia.  A 

Figura 9 ilustra esquematicamente a variação da probabilidade de nucleação, aniquilação e 

crescimento de domínios, e a densidade das paredes de domínio como uma função do campo 

H.   

Quando um campo magnético se reduz desde a magnetização de saturação, na região I,  

nucleiam-se novos domínios em torno dos precipitados, dos grãos e dos seus contornos onde 

os pólos magnéticos se acumulam durante a rotação dos spins.  Assim conforme o campo 

magnético (H) diminui, a probabilidade de nucleação de novos domínios (Pn), como a 

densidade  de paredes de domínio (Fd) aumentam, e a probabilidade de crescimento dos 

domínios (Pg) diminui, pois a energia das paredes dos domínios preferencialmente orientados 

na direção de H e a energia do campo diminuem. 
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Figura 9. Representação esquemática de: a) magnetização no anel de histerese, b) 
probabilidade de nucleação -Pn-, aniquilação -Pa- e crescimento -Pg- de domínios, c) 
densidade de paredes de domínio -Fd-. [12] 

 

Se na região II, o campo magnético aumenta ultrapassando o valor de Hc, os domínios já 

formados crescem e os spins nos domínios rotacionam às custas dos domínios 

desfavoravelmente orientados,  que são aniquilados.  Isto resulta numa diminuição da 

densidade de paredes de domínio Fd (ou seja na energia das paredes) e assim o valor de Fd é 

maior próximo de H=0 (ver Figura 9c).  Como  a força impulsora para a propagação de 

paredes de domínio aumenta com o aumento do campo magnético (H), a probabilidade de 

crescimento dos domínios Pg, e a probabilidade de aniquilação de domínios Pa, aumentam. 

 

4.4 Relação dos domínios magnéticos com a magnetização [13] 

Na Figura 10 ilustra-se o processo de magnetização relacionada com os domínios magnéticos. 

Na etapa 1, na ausência de campo magnético, mostra-se a configuração dos domínios do 

material desmagnetizado, no qual os momentos atômicos encontram-se distribuídos ao acaso.  

Na etapa 2, quando é aplicado um campo magnético baixo, os domínios alinhados na direção 

do campo são favorecidos energeticamente e começam crescer, enquanto que os domínios 

alinhados na direção  contrária ao campo se contraem, diminuindo de tamanho e alguns 

inclusive, desaparecem.  Na etapa 3 no joelho da curva, quando são aplicados campos 

magnéticos moderadamente altos, acontece a rotação de domínios.  Nesta etapa, os momentos 

magnéticos atômicos dos domínios alinhados desfavoravelmente vencem a energia de 

anisotropia, e rotacionam de forma abrupta, desde sua direção original de magnetização até o 

eixo de fácil magnetização, que esteja próximo à direção do campo.  Na etapa 4, sob a 
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aplicação de campos magnéticos altos próximos da saturação, acontece a rotação coerente. 

Nesta etapa, todos os momentos magnéticos que estão alinhados nas direções de fácil 

magnetização, próximas à direção do campo magnético, sofrem uma rotação gradual, até que 

chegam à mesma direção do campo magnético que esta sendo aplicado, conformando um 

único domínio simples.   

 

Figura 10.  Relação dos domínios magnéticos com o processo de magnetização. 

 

Quando o campo é revertido, segue-se a dinâmica de estrutura de domínios descrita na seção 

4.3, e se formam domínios de magnetização inversa os quais aumentam progressivamente seu 

tamanho mediante a movimentação das paredes de domínio, até que se forma um domínio 

simples de magnetização inversa. 
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5 REVISÃO DO RUÍDO MAGNÉTICO DE BARKHAUSEN (RMB) 

RELATIVA À APLICAÇÃO EM SOLDAGEM 

O ruído magnético de Barkhausen (RMB) foi descoberto por Heinrich Barkhausen em 1919, 

quando realizava experimentos de magnetização em amostras ferrosas. Na aplicação de uma 

força magnetomotriz variável no tempo, aproximando e afastando um imã em forma de U,  

Barkhausen evidenciou pulsos de indução irregular numa bobina ao redor da amostra, os 

quais com ajuda de um alto-falante, se escutavam como um ruído no telefone.  Além disso, o 

ruído variava segundo a amostra que estava sendo testada.  Para maiores detalhes do 

experimento original sugere-se a leitura da tradução do paper original apresentado por Durin e 

Zapperi [9].  

Tem-se observado que na porção da curva de histerese de maior inclinação, o aumento da 

indução, em decorrência do aumento de H, não ocorre de maneira contínua, mas sim a 

maneira de saltos abruptos conhecidos como saltos de Barkhausen, como se ilustra na Figura 

11.  Este aumento da indução obedece ao movimento abrupto irreversível das paredes de 

domínio ao vencer os pontos de ancoragem, e como ocorre de forma irregular, conferem ao 

RMB um caráter estocástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Descontinuidades de Barkhausen na curva de magnetização. [13] 

 

As emissões de Barkhausen geram o sinal de RMB como mostrado na Figura 12, e podem ser 

detectadas como pulsos de tensão elétrica, se uma bobina for colocada perto da superfície da 

amostra enquanto acontece a movimentação das paredes dos domínios.   
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Figura 12.  Sinal de ruído magnético de Barkhausen. 

 

Segundo Jeong et al [14], há duas contribuições principais ao sinal de RMB: uma delas é 

devido à nucleação de domínios, a qual acontece perto ao campo de saturação magnética.  

Outra é o sinal devido ao crescimento dos domínios, a qual acontece perto do campo 

coercitivo (Hc). 

Sgundo Jiles [11], a ocorrência ou não de um evento Barkhausen depende da relação que 

existe entre a enegia superficial das paredes de domínio e força dos pontos de ancoragem que 

atuam como barreiras à movimentação.  Assim, para que a parede de domínio possa se 

movimentar deve vencer uma força crítica Fcrit  

Quando se tem pontos de ancoragem fortes, Fcrit>2γ e a energia superficial da parede de 

domínio não é suficiente para vencer a força de ancoragem (isto acontece na presença de 

campos magnéticos baixos), e não há ocorrência de evento Barkhausen.  Quando se tem 

pontos de ancoragem fracos, Fcrit<2γ e a energia superficial da parede de domínio é suficiente 

para vencer a força de ancoragem e assim a movimentação da parede de domínio se torna 

rápida é irreversível, gerando a ocorrência de um evento Barkhausen.  No caso de pontos de 

ancoragem muito fracos, Fcrit<<2γ, a energia superficial da parede de domínio é tão alta, que a 

parede de domínio tem uma movimentação planar através do material, sem deformá-la. 

Vários modelos têm sido desenvolvidos para explicar o efeito Barkhausen à luz da dinâmica 

das paredes de domínio.  Destaca-se o modelo ABBM [15, 16] o qual considera casos de 

permeabilidade constante e taxa constante de alteração do campo aplicado, ou seja, ao redor 
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do campo coercitivo. Nessa restrição, o modelo descreve a distribuição de amplitude e o 

espectro de potência do sinal de RMB.  Um outro modelo conhecido como JWS [17], utiliza 

todas as regiões da curva de histerese.  A combinação destes dois modelos, desenvolvida por 

Clatterbuck et al [18], deu origem a um outro modelo, mais geral que descreve as flutuações 

nas emissões Barkhausen ao redor de uma média móvel da variação da indução em função do 

tempo, determinada pela curva de histerese.  Estes pesquisadores mostraram com dados 

experimentais, obtidos em amostras de níquel, que o modelo reproduz acuradamente o sinal 

de RMB no domínio do tempo, assim como  a distribuição de probabilidade da amplitude e o 

espectro de potência.   

 

5.1 Efeito da freqüência no RMB 

A profundidade de emissão de RMB depende da freqüência que se utiliza para excitar o 

campo magnético.  Isto tem sido verificado em experimentos no LADIN, ainda não 

publicados.  Segundo mencionado por Jiles [11], a banda de freqüência da emissão 

Barkhausen está no intervalo de 10 Hz a 500 KHz.  Por outro lado, a faixa de freqüência de 

excitação usualmente utilizada está na banda de 0.01 Hz a 100 Hz. 

O efeito da profundidade no RMB é uma decorrência do chamado “efeito de pele”, e pode ser 

expresso pela relação: 

rof µσµ
δ 2

=  

onde   δ é a profundidade da camada superficial na qual o campo magnético se atenua em até 

1/e (onde e é o número neperiano) do valor na superfície, f é a freqüência, σ e a condutividade 

elétrica do material, µo é a permeabilidade no vazio, e µr é a permeabilidade relativa.  Na 

Tabela 1 se apresenta a “profundidade de pele” com diferentes freqüências de excitação, 

considerando o ferro com valores de µr ≈ 50-5000 e σ = (5-10)x106 Ω-1m-1.  



 

 

43

Tabela 1. Valores de “efeito de pele” em materiais ferrosos, assumindo µr ≈ 50-5000 e          

  σ = (5-10)x106 Ω-1m-1. [11] 
 

Freqüência de excitação (Hz) Intervalo de valores de δ (mm) 
10 0,71-10 
50 0,31-4,5 
100 0,22-3,2 
500 0,10-1,4 
1000 0,07-1,0 
5000 0,03-0,45 
10000 0,022-0,032 
50000 0,010-0,14 
100000 0,007-0,10 
500000 0,003-0,045 

 

Altpeter [19] menciona que os eventos Barkhausen excitados a maiores distâncias da 

superfície resultam em pulsos de tensão com mais baixa freqüência que os excitados na 

superfície.    Assim, como apresentado por Moorthy, Shaw e Evans [20], as análises dos sinais 

em altas freqüências do RMB provêem informação da magnetização próxima à superfície, 

entanto que as análises em baixas freqüências provêem informação do volume abaixo da 

superfície. A mesma expressão do “efeito de pele” pode ser usada para  determinar as 

profundidades de origem de sinais de RMB (obtidos com altas e baixas freqüências de 

excitação),  analisados em vários intervalos de freqüência, em amostras de aço EN36, 

carburizado e endurecido superficialmente, como se mostra na Tabela 2. 

Tabela 2. Profundidade aproximada do sinal de RMB, para diferentes freqüências de análise, 
em aço EN36 endurecido superficialmente. [20]  

 

Intervalo de freqüências de análise (kHz) Intervalo de profundidade (µm) 
1-2 600-475 
2-3 475-375 
3-4 375-325 
4-5 325-275 
5-8 275-225 

10-20 200-150 
20-1000 150-200 

 

Em experimentos feitos no LADIN (não publicados), tem-se verificado que quanto maior é a 

freqüência de excitação, aumenta a amplitude do sinal RMB.   Isto tem sido reportado em 

outros trabalhos.  Dhar e Atherton [21] em aço de baixo carbono no intervalo de freqüências 

entre 0-250 Hz verificaram que quanto maior a freqüência de excitação, maior é a atividade 
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Barkhausen, isto foi atribuído a um aumento nas interações  das paredes de domínio com os 

pontos de ancoragem, conforme aumentou a freqüência de magnetização.  Mitra e Jiles [22], 

no seu trabalho com aços elétricos (Fe-Si-B) fizeram uma varredura no intervalo de 

freqüências de 10-80 Hz e reportaram um aumento no rms da tensão de  Barkhausen na 

medida em que a freqüência de excitação aumentou. 

 

5.2 Efeito da intensidade de magnetização 

No LADIN, Padovese, Capó e Anglada-Rivera [23] em estudo com  aço carbono 1020,  

verificaram que conforme o campo aplicado aumenta, a amplitude do sinal RMB também 

aumenta. De forma similar, Dhar e Atherton [21] em aços carbono encontraram que ao 

aumentar a intensidade de campo magnético,  a atividade Barkhausen inicialmente aumenta 

mas finalmente decresce até chegar a saturação magnética.  Isto foi explicado pelo mecanismo 

de movimentação de domínios nos baixos campos magnéticos, nos quais, na medida em que 

aumenta o campo magnético, as paredes de domínio atingem energia suficiente para 

sobrepassar as barreiras.  Na presença de campos magnéticos mais altos, o mecanismo é de 

rotação dos domínios. Em aços elétricos, Mitra e Jiles [22] encontraram que o rms da tensão 

elétrica do sinal Barkhausen aumenta quando aumenta a amplitude do campo aplicado até que 

atinge um valor constante de saturação. 

 

5.3 Efeito da microestrutura 

Vários trabalhos têm sido feitos relacionando o RMB com a microestrutura, em diversos tipos 

de aços.  Mostrando que as imperfeições como os contornos de grão, as fases precipitadas, a 

presença de discordâncias e lacunas, interferem na  movimentação das paredes de domínios 

magnéticos.   

Em relação ao tamanho de grão, tem-se encontrado duas tendências controvertidas.  De um 

lado, Ranjan, Jiles e Rastogi [24] reportam um incremento na amplitude do sinal de 

Barkhausen com o aumento do tamanho de grão.   Isto é justificado pelo fato de que o RMB 

depende do caminho livre que tem as paredes de domínio para se movimentar.  Assim, 

enquanto maior seja o tamanho de grão, maior é a distância entre os pontos de ancoramento, 

através das quais os domínios magnéticos podem-se movimentar.  Resultados similares são 

reportados por Dong-Wom e Dongil [25] no aço SA 508. 

Por outro lado, trabalhos posteriores têm encontrado que o RMB aumenta conforme o 

tamanho de grão é menor.  Gatelier-Rothea et al [26] avaliaram o efeito do tamanho de grão 
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em ferro puro sobre o RMB, encontrando amplitude de pico menor enquanto o tamanho de 

grão aumentou.  Este mesmo resultado foi obtido por  Moorty et al [27] em aço com 0,2% C 

submetido a diferentes tratamentos térmicos.  Neste trabalho eles verificaram também que 

quanto maior o tamanho dos precipitados, maior é a energia requerida para vencer a barreira à 

movimentação, por tanto, a amplitude de RMB é menor.  A presença de pico duplo no sinal 

RMB tem-se explicado como sendo o efeito do tamanho de grão no primeiro pico e dos 

precipitados no segundo pico [28].  De forma similar quanto ao tamanho de grão, Gatelier-

Rothea et al [29] no trabalho com ferro puro e Yamahura, Furuya e Watanabe [30] também 

em ferro puro policristalino, encontraram que enquanto menor o tamanho de grão, o valor do 

rms do RMB e a amplitude aumentaram. Isto foi explicado pelo maior número de paredes de 

domínio se movimentando já que os contornos de grão são locais preferenciais para a 

nucleação de domínios magnéticos e para a ancoragem no movimento das paredes de 

domínios. Esses autores propõem também um parâmetro derivado do espectro de freqüência 

P60/P3 (intensidades espectrais a 60 kHz e 3 kHz respectivamente), para a análise da influência 

do tamanho de grão.  Este parâmetro diminui na medida em que o tamanho de grão aumenta.  

Analogamente, os trabalhos feitos no grupo LADIN com aços carbono [23, 31, 32] reportam 

também uma forte dependência do RMB com o tamanho de grão,  sendo que o valor de pico 

máximo do sinal medido aumenta conforme o tamanho de grão é menor.  Quanto à influência 

do teor de carbono, Kameda e Ranjan [12] em seu trabalho com aços carbono relacionaram o 

valor de pico máximo com a variação do teor de carbono encontrando que tem um máximo 

em 0,46% C, a partir do qual a curva começa decrescer.  Um resultado similar foi obtido no 

LADIN quando a excitação do campo magnético foi realizada utilizando o yoke [33], este 

pode ser observado na Figura 13.   

Nakai, Furuya e Obata [34] avaliaram a influência da morfologia de carbonetos precipitados e 

do tamanho de grão austenítico em aços ferramentas submetidos a diferentes tratamentos 

térmicos e acharam o RMB mais sensível à presença de carbonetos do que ao tamanho de 

grão austenítico.  O RMB aumenta com o tamanho de carbonetos e diminui com o incremento 

da quantidade de precipitados.  Gatelier-Rothea et al [26], encontraram que em quanto o 

tamanho dos precipitados é maior, o rms do RMB diminui devido a que, segundo Gatelier-

Rothea, os precipitados geram forças que se opõem à movimentação das paredes de domínio. 
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Figura 13.  Variação de valor máximo do RMB em função do teor de carbono, para dois 
valores diferentes de taxa de campo magnético. [33] 
 

O trabalho de Clapham, Jagadish e Atherton [35] mostra a influência da ferrita e da perlita no 

RMB em aços com vários teores de carbono.  Mostraram que a perlita tem grande influência 

na geração do RMB, sendo o formato de distribuição de amplitudes assimétrico e com uma 

cauda, diferente do formato numa amostra ferrítica que é simétrico e mais estreito.  A 

diferênça nos formatos de distribuição de amplitudes é explicada pela facilidade das paredes 

de domínio se movimentarem entre as colônias perlíticas.  Pois na ferrita o tamanho de grão 

tem grande influência devido a que os contornos de grão atuam como barreiras à 

movimentação das paredes de domínio.   

Mitra, Govindaraju e Jiles [36] conseguiram diferenciar microestruturas perlíticas lamelares 

de esferoidizadas e bainiticas em aço 4140, sendo que os parâmetros de RMB são maiores nas 

microestruturas perlíticas.  Isto foi atribuído ao tamanho de grão menor das  estruturas 

bainiticas e esferoidizadas. 

Saquet, Chicois e Vincent [37] estudaram os sinais de RMB obtidos pela ferrita, a perlita e a 

martensita em aços carbono.  Encontraram que o formato do sinal para a ferrita e a perlita são 

similares, mostrando um pico bem definido, sendo que na perlita a amplitude do pico é um 

pouco maior e deslocado para campos magnéticos mais altos. Já na martensita o sinal 

apresenta um pico de amplitude bem menor, mas também a largura do pico é maior  e aparece 

deslocado para campos magnéticos  muito mas altos do que na ferrita e na perlita.  O sinal de 

RMB, no caso de ferrita mais perlita apresentou um comportamento intermediário entre as 

duas microestructuras, e o revenimento da martensita modificou o sinal para picos mais 

definidos de maior amplitude, acontecendo em campos magnéticos menores.  

Koo et al [38] analisaram sinais Barkhausen em amostras de  aços hipoeutectoides e 

hipereutoctoides, com variados teores de carbono.  Encontraram que as amostras mais ricas 
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em ferrita apresentam dois picos, os quais foram associados com os processos de nucleação e 

aniquilação de paredes de domínios, enquanto que na medida em que aumenta o teor de 

perlita, apresenta-se um pico simples, mostrando que domina o processo de nucleação de 

paredes de domínios. Já em relação ao teor de  carbono mostrou, um aumento na amplitude do 

sinal até a composição eutectoide, a partir da qual a amplitude diminui.   

No relacionado com a dureza, Jeong et al [14], no trabalho com o aço AS 508-3 empregado 

em vasos a pressão, reportam que o  RMB varia inversamente com a dureza, já que altos 

valores de dureza são relacionados com um aumento na densidade de discordâncias que atuam 

como barreiras à movimentação irreversível dos domínios.  Em relação à morfologia dos 

carbonetos, encontraram que os menores, em menor quantidade e esferoidizados mostram um 

valor RMB maior do que os grosseiros com formato de agulhas. 

Ng et al [39], trabalharam em amostras de aço de 0,13% C submetido a diferentes tratamentos 

térmicos, nas quais aplicaram também tensões de tração até a fratura.  Encontraram que as 

amostras de grão grosso, que exibem menor dureza, também têm o menor sinal de RMB, e 

que tanto em amostras de grão grosso como em amostras de grão fino, ao incrementar a 

tensão mecânica aplicada, aumenta  também o RMB.  Estes pesquisadores propuseram um 

modelo qualitativo para interpretar seus resultados.  O modelo estabelece que os sinais de 

RMB gerados são governados tanto pela  taxa de magnetização dM/dt assim como pelo 

número de sítios de ancoragem que as paredes de domínio conseguem vencer. 

Moorthy et al [20] sugerem que o RMB pode ser usado para determinar um perfil de dureza 

em amostras endurecidas superficialmente. Eles encontraram que ao diminuir a dureza, o 

nível de RMB aumenta devido ao fato que as paredes de domínio podem se movimentar mais 

facilmente. 

 

5.4 Efeito das tensões mecânicas e tensões residuais [40] 

A magnetização de materiais ferromagnéticos está influenciada pelo estado de tensões do 

material através da magnetostrição.  Ao aplicar um campo magnético a um material com 

magnetostrição positiva na mesma direção em que está sendo tracionado, o número de 

emissões de Barkhausen aumenta, enquanto que sob compressão, diminui.  Isto é devido a que 

a tração causa o alinhamento dos domínios na direção ao eixo cristalográfico mais próximo ao 

eixo que está sendo aplicada a tensão.  Se o campo magnético aplicado é perpendicular ao 

eixo de tensão, o efeito é contrario.   
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Gatelier-Rothea et al [29] acharam também que o formato do sinal de RMB sob tração tem um 

pico simples, enquanto sob compressão, o formato apresenta pico duplo, atribuído às várias 

paredes de domínio que se movimentam simultaneamente.  No entanto, quando se aplica 

compressão logo depois da tração, o RMB sob compressão apresenta o sinal de pico simples, 

similar ao de tração.   

O trabalho realizado  por Ng, Yu e Ng [41], em amostras de aço submetido a tensões de 

tração, reporta a existência de dois picos no perfil do RMB, os quais se relacionam com os 

processos de nucleação e aniquilação de domínios.  O primeiro pico corresponde à nucleação 

dos domínios entanto que o segundo pico corresponde à aniquilação dos domínios.  A relação 

entre a altura dos picos rE  (pico inicial/pico final), indica se o material se encontra no estado 

elástico, no estado plástico ou no ponto de fluência. 

Em aços elétricos, Mitra e Jiles [22] encontraram que o valor rms da tensão de Barkhausen 

aumentou, conforme foram incrementadas as tensões de tração aplicadas. De outro lado, no 

trabalho realizado no LADIN, Anglada-Rivera, Padovese e Capó-Sánchez [42] encontraram 

que o valor da voltagem máxima do RMB aumentou até um valor crítico e depois diminui 

com a aplicação de tensões de tração na zona elástica, em amostras de aço de baixo carbono, 

como é mostrado na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Variação do valor de pico do RMB em função da tensão mecânica aplicada. [42] 

 

Medições de tensões residuais superficiais em aços estruturais usando RMB têm resultados 

acurados, quando feita uma calibração adequada.  Gauthier, Krause e Atherton [43] acharam 

correspondência entre os sinais de RMB e os valores de tensão medidos até um valor em que 

o RMB satura, limitando a correlação entre o sinal de RMB e a tensão.  A curva de calibração 

define o limite de magnitude de tensão residual que pode ser medida, e determina a 

dependência entre o sinal e o nível de tensão residual.  A medição das tensões residuais é feita 
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mediante a comparação entre o sinal da amostra e a curva de calibração [44].  Como o ruído 

magnético de Barkhausen é sensível à microestrutura, o sinal muda de um material para outro 

e por tanto se requer a calibração dos materiais separadamente.  

No LADIN, Capó-Sánchez, Padovese e Serna-Giraldo [31] encontraram que o valor máximo 

do RMB aumenta abruptamente quando o estado de tensões passa da região elástica para a 

região plástica.  Também monitoraram o RMB em amostras com 2,5% de deformação plástica 

obtendo valores maiores quando comparados com amostras não deformadas.  Estes resultados 

são mostrados na Figura 15. 

 

a)       b) 

Figura 15.  Valor de pico máximo de RMB em amostras submetidas: a) tensões de tração  nas 
regiões elástica e plástica, b) amostras com 2,5% de deformação. [31] 

 

5.5 Efeito do estado de deformação 

Dhar, Clapham e Atherton [45] encontraram que o RMB aumenta conforme aumenta a 

deformação plástica até um máximo no qual o RMB começa diminuir e chega finalmente num 

valor de saturação.  Este comportamento foi explicado assim: apesar do aumento de 

discordâncias no estágio inicial de deformação, as quais atuam como barreiras localizadas ao 

movimento das paredes de domínio, estas logram vencê-las, produzindo RMB.  Mas na 

medida em que a deformação plástica aumenta, as discordâncias se arranjam de forma celular 

criando barreiras muito fortes que as paredes de domínio não conseguem vencer, diminuindo 

assim a sua atividade.  

Por outro lado, trabalhos feitos no LADIN por Anglada et al [46] em aço carbono A36 com 

diferentes deformações, mostraram que o RMB diminui com a deformação plástica.  Esta 
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dependência do RMB com a deformação plástica foi usada por Anglada para mapear a 

deformação exercida por um cilindro  sobre a chapa, sob compressão. 

Recentemente, o LADIN tem aprofundado no estudo da relação entre o RMB e o 

comportamento elasto-plástico de aços carbono.  Os resultados deverão ser publicados ao 

longo do presente ano. 

 

5.6 RMB em amostras soldadas 

Uma das potencialidades do RMB é a sua utilização no monitoramento de  peças soldadas 

para identificar variações estruturais, efeito de tratamentos térmicos ou presença de defeitos. 

Muitos dos trabalhos de RMB  em soldagem tem sido feitos em microestruturas simuladas 

através de tratamentos térmicos.  Moorty et al [47] simularam através de tratamentos 

térmicos,  microestruturas da ZAC de aços 2,25Cr-1Mo e aços 9Cr-1Mo soldados e com 

tratamentos térmicos pós-soldagem.  Estes pesquisadores avaliaram a influência da 

microestrutura das diferentes regiões da ZAC  sobre o RMB, e mostraram que o RMB varia 

significativamente para as diferentes microestruturas da ZAC, estabelecendo claramente que a 

técnica pode ser usada para identificar as diferentes regiões microestruturais na ZAC dos aços 

estudados, sendo factível também medir a extensão da ZAC.  Kim et al [48] e Gun-Park, Kim 

e Hong [49], relacionaram a variação do sinal de RMB com diferentes microestruturas 

simuladas da ZAC de juntas soldadas do aço AS 508, na condição como soldada e com 

tratamento térmico após soldagem, e encontraram que o tamanho, morfologia e fração 

volumétrica dos carbonetos precipitados modificam o sinal RMB de microestruturas 

similares.  Zergoug et al [50], também em microestruturas simuladas da ZAC verificaram  que 

o RMB é sensível principalmente ao tamanho de grão, e também há possibilidade de 

identificar defeitos (foi induzido um furo), com a análise da amplitude do sinal. 

Moorty et al [51], num outro trabalho com aço soldado 2,25Cr-1Mo e submetido a tratamento 

térmico pós-soldagem avaliaram a viabilidade de usar o RMB como uma técnica para 

controlar o tratamento térmico  após a soldagem.  Neste trabalho foram medidos os sinais de 

RMB no material soldado e depois do tratamento térmico, em diferentes distâncias com 

relação ao centro do cordão, nas regiões do metal de solda (5 mm), da ZAC (15 mm) e do 

metal base (25 mm).  Foram correlacionados valores de dureza nas regiões da junta soldada, 

com os sinais de RMB nestas regiões, e acharam que quando maior o valor da dureza, menor 

a altura do pico do RMB.  Como durante o tratamento térmico pós-soldagem aplicado, as 

durezas se homogeneizaram, a amplitude dos picos de RMB foram mais ou menos iguais em 
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todas as regiões.  Assim é possível desenvolver um critério de aceitação baseado nas 

amplitude de RMB para assegurar a efetividade do tratamento térmico pós-soldagem, 

podendo-se tomar a análise do RMB como uma técnica não destrutiva e um método rápido, já 

que não precisa preparação superficial. Na Figura 16 mostram-se as medições do RMB 

obtidos nesse artigo,  antes e depois de soldado e a relação entre a dureza e a amplitude de 

Barkhausen. 

         
          a)      b) 

Figura 16. RMB em amostras nas condições como-soldado e após tratamento de pós-
soldagem.  a) valores de pico respeito ao centro do cordão de solda, b) relação de RMB com a 
dureza. [51] 

 

Hill, Geng e Cowking [52] estudaram sinais de RMB em amostras soldadas de aço carbono 

com defeitos e livres de defeitos.  Eles  mostram como, a partir das análises do envelope do 

sinal do RMB (pico de amplitude, rms, o tempo no qual acontece o valor de pico, o desvio 

padrão e a kurtosis), da amostra com defeitos e sem defeitos, é possível encontrar um 

parâmetro D que permite identificar se há  presença de defeitos ou não. 

Os trabalhos de Lachmann,  Nitschke-Pagel e Wohlfahrt [53-55] mostram a potencialidade de 

usar o RMB para monitoramento de juntas soldadas submetidas à fadiga, sendo que a 

amplitude do sinal aumenta conforme diminui  nível de tensão residual sob carregamento 

cíclico.  Acharam também que o início e crescimento da trinca provoca uma mudança no sinal 

RMB, possibilitando o seu uso para determinar o desempenho da junta nessas condições de 

serviço. 

O trabalho de Ju et al [56] mostra a possibilidade de avaliar tensões residuais em soldagens de 

tubulação API X65 fazendo uma calibração de tensões baseada na microestrutura da ZAC.  

Para isto, os pesquisadores retiraram amostras da ZAC da junta soldada, aplicaram o 

tratamento alívio de tensões, mediram o RMB nas amostras, e compararam com medidas de 



 

 

52

RMB em amostras sem alívio de tensão.  Atribuíram as diferenças às tensões residuais.  Este 

método, apesar de ter mostrado bons resultados, tem limitações na aplicação, já que na prática 

não há como isolar uma região da ZAC livre de tensões para se fazer uma calibração. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo contem uma descrição do material que foi empregado para os ensaios, dos 

métodos experimentais utilizados para a preparação das amostras, a caracterização 

metalográfica e as medições de RMB, e também dos métodos de processamento dos sinais de 

RMB  empregados. 

Deve-se mencionar que o trabalho foi desenvolvido em três fases: 

• Uma primeira fase preliminar de aplicação da técnica de RMB em aços carbono com 

diferentes tratamentos térmicos para verificar a influência do tamanho de grão e das 

tensões mecânicas aplicadas no RMB.  O objetivo dessa fase também foi o de 

melhorar a bancada de medição e adotar uma metodologia para a obtenção dos sinais.  

Os resultados foram apresentados em 2002 nos trabalhos de congresso no II CONEM 

[31] e no 57 congresso anual da ABM [32], e não são apresentados nesta tese, devido 

a que não fazem parte do objetivo proposto, o qual é aplicação do RMB em amostras 

soldadas. 

• Uma segunda fase, também preliminar, na qual se trabalhou em amostras de aço 

comercial estrutural A36 soldadas.  O objetivo dessa fase foi desenvolver uma 

metodologia de trabalho e de conferir a aplicabilidade do RMB em amostras soldadas 

reais.  A metodologia e os resultados serão apresentados como ensaios preliminares. 

• A terceira fase, que foi a fase final, desenvolvida também em amostras de aço 

comercial estrutural A36 soldadas, mas com um melhor controle dos parâmetros, 

como por exemplo a composição química do material e o procedimento de soldagem 

aplicado. A metodologia e os resultados serão apresentados como ensaios definitivos.  

 

6.1 Métodos experimentais 

6.1.1 Ensaios preliminares 

6.1.1.1 Material 

Para os ensaios preliminares, o material de estudo foi uma chapa comercial de aço estrutural 

ASTM A36 de 6 mm de espessura.  Neste material não foi feita análise de composição 

química. 
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6.1.1.2 Preparação de amostras soldadas 

Foram produzidas amostras soldadas em chapas de 100 mm de largura por 100 mm de 

comprimento, com preparação de chanfro em V como se mostra na Figura 17.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Esquema de preparação da junta soldada. 

 

Usou-se o processo de arco elétrico com eletrodo revestido.  O eletrodo foi o E7018 de 3,2 

mm de diâmetro. Fizeram-se corpos de prova de um, dois e três passes. Nos parâmetros de 

soldagem só se controlou a corrente de acordo com as recomendações para o eletrodo, como 

se mostra na Tabela 3. 

 

Tabela 3.  Parâmetros de soldagem empregados nas amostras preliminares. 

Número de passes Corrente (A) 

1 110  

2 100  

3 115  

 

Para garantir o contato da sonda de RMB com a superfície da amostra, foi preciso retirar o 

excesso do cordão de solda mediante o processo de retífica aplicando suficiente fluido de 

refrigeração para evitar quaisquer modificação microestrutural por superaquecimento da 

amostra.  No trabalho realizado por Gupta, Zhang e Parakka [57], verificou-se que de fato a 

microestrutura não sofre variação desde a superfície até o volume do material.  A influência 

do processo de retífica é na indução de tensões residuais de compressão na superfície. 

6.1.1.3 Caracterização macroscópica 

Foi cortado um corpo de prova na seção transversal ao cordão de solda para fazer 

caracterização macroscópica.  Somente se mediram os tamanhos da zona de fusão e da ZAC a 

partir do centro do cordão de solda. 
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6.1.1.4 Medição de microdurezas 

Na seção transversal da amostra soldada foram feitas medições de microdurezas, na distância 

de 1 mm abaixo da superfície.  Foi feita uma varredura a partir do centro do cordão e as 

medições separadas a cada 1 mm,  até uma distância de 10 mm.  Foi utilizado  o indentador 

Vickers com uma carga de 100 g. 

6.1.1.5 Medição de RMB 

Uma varredura de medições de RMB foi feita nas superfícies das chapas, na face da solda,  

como mostrado no esquema da Figura 18. As medições de RMB foram feitas a cada 1 mm, a 

partir do metal base na distância de 40 mm ao centro do cordão, e avançando até o centro do 

cordão.  Inicialmente o deslocamento da sonda foi feito manualmente, mas os resultados não 

se mostravam consistentes com a junta soldada. Para garantir a precisão do deslocamento e a 

mesma posição da sonda em cada ponto,  projetou-se no LADIN uma mesa x-y controlada por 

computador (como se mostra na Figura 19) para o deslocamento automático da sonda, com a 

qual foi possivel obter medições satisfatórias.   

 

Figura 18.  Esquema da varredura para as medições na superfície da chapa. 

 

Os sinais de Barkhausen foram obtidos  através da cadeia de medição desenvolvida no 

LADIN consistente de três sistemas básicos: um conjunto excitador-sensor (que constitui a 

sonda), o condicionador de sinal e o sistema de aquisição e tratamento de dados. Na Figura 20 

o sistema de medida é mostrado esquematicamente, e na Figura 21 mostra-se o equipamento 

de medição utilizado. 

Por meio de uma fonte bipolar Kepco BOP 20-20 D, gera-se uma corrente variável que passa 

através da bobina do yoke, gerando um campo magnético variável no yoke magnético, com 

uma freqüência de 1 Hz.  A corrente da fonte Kepco é controlada por um sinal de controle de 

onda senoidal gerado no microcomputador e enviado à fonte pela saída D/A do sistema de 
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aquisição.  No condicionador, o sinal é filtrado por um filtro passa banda de quarta ordem  (de 

1-100 kHz) e amplificado por um amplificador de ganho variável programável até 8000 

vezes.  Os dados são adquiridos numa placa de aquisição de dados de 12 bits, com freqüência 

de amostragem de 200 kHz.  Em cada ponto foram adquiridos 5 sinais de RMB, sempre 

durante a descida do campo senoidal. 

Os dados foram processados e calculados diferentes parâmetros no domínio do tempo e 

levantados mapas superficiais que se relacionaram com o estado microestrutural. 

 

Figura 19.  Mesa x-y que garante o deslocamento do sensor a cada milímetro, controlada pelo 
computador. 

 

Figura 20.  Cadeia de medição do sinal Barkhausen. 
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Figura 21.  Sistema de medição de ruído magnético de Barkhausen do LADIN.  

 

A sonda para medição de RMB 

A sonda para medição do RMB foi construída no laboratório e é constituída por um yoke e 

um sensor de tipo indutivo, centrado no  yoke.   

O sensor tipo indutivo funciona pelo princípio de indução eletromagnética ou lei de  Faraday, 

na qual uma tensão V aparece no extremo de uma bobina de N voltas, quando o fluxo 

magnético Ф na bobina é variável. 

V=-N[dФ/dt] 

Os pulsos de tensão induzidos correspondem ao sinal do ruído magnético de Barkhausen. 

 

Dois tipos de sensores se utilizaram.  Um sensor comercial, do tipo utilizado no leitor de 

disquete e um sensor fabricado no laboratório. 

O sensor indutivo comercial do leitor de disquete,  é conformado por uma barra de ferrite e 

uma bobina, conforme se mostra na Figura 22.  A barra de ferrite que tem 0,2 mm de largura 

por 7 mm de comprimento, fica em contato com a amostra a ser medida, sendo esta a área da 

qual se está obtendo o sinal, fazendo parte do circuito magnético.  Assim a tensão induzida na 

bobina provem do fluxo tangencial através do material.   

 

Condicionador

Fonte Bipolar

Placa de aquisição 
de dados

Condicionador

Fonte Bipolar

Placa de aquisição 
de dados
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Figura 22. Sensor indutivo comercial do tipo leitor de disquete. 

 

O sensor fabricado no laboratório consiste de uma bobina de 7 mm de diámetro exterior 

enrolada numa ferrite cilíndrica que tem um diâmetro de 1,7 mm, fazendo com a que área da 

qual se obtem o sinal corresponda a um círculo de 7 mm de diámetro.  Além disto, a ferrite 

não faz parte do circuito magnético, e a tensão induzida na bobina provem do fluxo normal à 

superfície do material.  

A configuração da sonda, ou seja a posição do sensor com relação ao yoke,  assim como os 

parâmetros de excitação empregados podem influenciar os resultados do monitoramento.   

Três tipos de sonda fabricadas no laboratório foram utilizadas para as medições deste 

trabalho, como se  apresenta nos esquemas da Figura 23 e suas características se apresentam 

na Tabela 4. 

Deve-se ressaltar que nas medições com o leitor de disquete, a barra de ferrite do sensor 

sempre foi colocada paralela ao cordão de solda. Esta consideração é importante para garantir 

que o sinal lido provém de regiões do material com a mesma microestrutura, além de que pela 

relação da largura do sensor com relação ao tamanho da ZAC, espera-se ter uma boa 

resolução para monitorar a variação microestrutural. Assim na sonda 1, empregada para as 

medições preliminares, o campo magnético foi aplicado perpendicular ao cordão de solda.  Já 

na sonda 2 empregada para as medições nas amostras definitivas, o campo magnético foi 

aplicado paralelo ao cordão de solda. 

A sonda 3 foi empregada só a maneira de teste nas medições definitivas, como será descrito 

no item 6.1.2.6, e o campo foi aplicado paralelo ao cordão de solda.  Nesta sonda o sinal lido 

provem de uma área mais larga, tendo por tanto menor resolução para monitorar a variação 

microestrutural. 

No capítulo 7 se mostram os resultados das medições com cada sonda. 
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Figura 23.  Esquema das sondas empregadas e posição da sonda com relação ao cordão de 
solda. a) sonda 1, b) sonda 2, c) sonda 3. 
 

Tabela 4.  Características das sondas utilizadas. 

Identificação 
Sonda 

Comprimento bobina 
excitadora (mm) 

Número de 
espiras bobina 

excitadora 

Campo 
medido no ar 

(A/m) 

Sensor 

1 24  256 9500 Leitor de 
disquete 

2 20  250 12500 Leitor de 
disquete 

3 11  80 8000 Bobina com 
núcleo de ferrite 

 

 

 

 

sensorYoke

Bobina 256 espiras

sensorYoke

Bobina 256 espiras

sensorYoke

Bobina 250 espiras

sensorYoke

Bobina 250 espiras

Bobina
sensora

Yoke

Bobina de excitação

Bobina
sensora

Yoke

Bobina de excitação Cordão de soldaCordão de solda

Cordão de soldaCordão de solda

Cordãode soldaCordãode solda



 

 

60

6.1.2 Ensaios definitivos 

6.1.2.1 Material 

Nos ensaios definitivos o material de estudo é uma chapa de aço estrutural A36 comercial de 

6 mm de espessura.  A composição química foi obtida através de análise por espectrometria 

de emissão óptica num equipamento marca Shimadzu (cortesia da Universidad de Antioquia -

Colombia).  O resultado é apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5.  Composição química do aço estrutural ASTM A36. 

Fe (%) C (%) Si (%) Mn (%) S (%) P (%) Ni (%) Cr (%) Mo (%) 

98,323 0,111 0,308 0,989 0,032 0,011 0,029 0,098R 0,050 

 

6.1.2.2 Preparação de amostras soldadas 

Para produzir as amostras soldadas, foram preparadas chapas de 100 mm de largura por 100 

mm de comprimento, manteve-se a  preparação de chanfro em V igual ao das amostras 

preliminares, como se mostrou na Figura 17.  A soldagem foi feita com o processo de arco 

metálico com  eletrodo revestido (SMAW). O eletrodo utilizado foi o E7018 de 3,2 mm de 

diâmetro.  Na Tabela 6 apresentam-se a composição química e as propriedades mecânicas do 

eletrodo, segundo a especificação AWS. Prepararam-se amostras com duas condições de 

soldagem: de um passe e de dois passes com o propósito de obter tamanhos de ZAC 

diferentes.  De cada condição foram realizados dois corpos de prova.  A Tabela 7 mostra os 

parâmetros que foram utilizados para realizar as soldas.  A velocidade média de soldagem foi 

obtida medindo o tempo que o soldador levou para fazer cada passe, no comprimento  de  100 

mm. 

Tabela 6.  Características do eletrodo E7018. 

Composição química Propriedades mecânicas 

% C 0,05-0,1 Limite de tração 51-59 kg/mm2 

% Si 0,4-0,65 Limite de escoamento 43-51 kg/mm2 

% Mn 1-1,4 % Alongamento 24-36 

% S max 0,035 % Redução de área 50-75 

% P max 0,035 Resistência impacto 
Charpy (-29°C) 

70 Joules 
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Tabela 7.  Parâmetros de soldagem das amostras definitivas. 

Quantidade 
passes 

Passe 
No 

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Velocidade 
( mm/s) 

Energia de soldagem 
(J/mm) 

Técnica cordão 
 

1 1 27-32 160-165 2,3 1502-1837 Oscilado 

1 20-22 108-115 3,07 619-659 Reto 2 

2 20-22 108-115 2,10 822-963 Oscilado 

 

 

A fim de se obter uma superfície plana, o excesso de solda foi retirado mediante processo de 

retífica, com um passo de 0,05 mm em cada passada e 0,03 mm na última passada. 

Após soldadas e retificadas, uma amostra de cada condição  foi submetida a tratamento 

térmico pós-soldagem, com o propósito de aliviar as tensões residuais decorrentes dos 

processos de soldagem e retífica.  Como foi verificada a presença de tensões residuais depois 

do primeiro tratamento térmico, foi realizado um segundo tratamento térmico. Na Tabela 8  

apresentam-se os parâmetros que foram empregados.   

 

Tabela 8.  Tratamentos térmicos pós-soldagem feitos nas amostras. 

Identificação Tipo de forno Temperatura
(°C) 

Tempo de 
permanência (horas) 

Resfriamento

T1 Mufla 600  2 forno 

T2 A vácuo 600  6 forno 

 

6.1.2.3 Caracterização microestrutural  

Foi cortado um corpo de prova na seção transversal ao cordão de solda para fazer a  

caracterização microestrutural. Para isto, os corpos de prova foram lixados até lixa 1000 e 

polidos com pasta de diamante até 1 mícron, depois foram atacados com Nital 2%. 

As amostras foram observadas na lupa e no microscópio óptico para identificar as mudanças 

microestruturais. 

6.1.2.4 Medição de microdureza  

Foram feitas medidas de microdureza na seção transversal a 1 mm abaixo da superfície a 

partir do centro do cordão até uma distância de 15 mm, separadas a cada 1 mm.  Em cada 

ponto fizeram-se quatro indentações separadas 0,015 mm.  Usou-se indentador Vickers com 

carga de 100 g. 



 

 

62

6.1.2.5 Medição de tensões residuais 

Para a medição das tensões residuais nas amostras foi necessário o uso de uma técnica não 

destrutiva, para comparação com as medições de RMB, nas mesmas condições.  O tamanho 

das amostras é, nessa condição, uma restrição. 

Inicialmente tentou-se  implementar a técnica de indentação instrumentada, na qual através 

das análises das curvas de carregamento e descarregamento durante a indentação, pode-se 

determinar a área da marca de indentação, e determinar a tensão residual num material.   Em 

juntas soldadas um trabalho de avaliação de tensão residual utilizando esta técnica foi  

reportado por Jae-Il et al [58].  Tentou-se seguir o procedimento por eles descrito, mas não se 

obteve sucesso, devido a restrições na fixação da profundidade de indentação do equipamento 

utilizado.  Além disto, após estudo da bibliografia, chegou-se à conclusão de que era também 

uma técnica emergente, objeto ainda de estudo, e por tanto não era conveniente usá-la para 

comparar resultados com RMB, que também é uma técnica emergente. 

Decidiu-se então utilizar a técnica de difração de raios-X.  Ela permite apenas a medição de 

tensão numa camada superficial do material, e implicaram na necessidade de cortar as 

amostras no tamanho de 80 mm x 55 mm, para que coubessem no difratômetro.  A 

determinação das tensões residuais por difração de raios-X baseia-se na mudança do 

espaçamento interplanar da rede cristalina devido às deformações-tensões, e à medição dos 

raios-X difratados, utilizando a lei de Bragg.  Foram feitas medidas de difração de raios-X 

numa linha sobre a superfície da amostra, através da junta soldada desde o centro do cordão 

até o metal base, a cada 2,5 mm..  Mediu-se a componente transversal σy.  Foi utilizado um 

Difratômetro Rigaku D-max 2000 com o accesório residual stress.  Os parâmetros 

empregados para as medidas de difração de raios-X são mostrados na Tabela 9.  A tensão 

residual foi calculada mediante o software incorporado no equipamento utilizando o método 

de sen2ψ avaliando os picos do plano {211} da ferrita.  Utilizou-se constante elástica E=210 

GPa  e coeficiente de Poisson ν=0,3.  A profundidade de medição da tensão residual é 10 µm. 
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Tabela 9.  Parâmetros empregados para a medição de difração de raios-X. 

 

Parâmetro Característica 

Tipo de radiação Cr Kα 

Comprimento de onda λ 2,29092 Å 

Tensão 40 kV 

Corrente 20 mA 

Filtro Vanadio 

Ángulo de varredura  -50° até 50° 

Passo 10° 

 

6.1.2.6 Medição do RMB 

Uma varredura de medições de RMB foi feita nas superfícies das chapas, na face da solda,  

igual aos dos ensaios preliminares segundo o esquema da Figura 24.  As medições de RMB 

foram feitas a cada 1 mm, a partir do centro do cordão, até uma distância 35 mm afastada do 

centro do cordão. 

 

 

Figura 24.  Esquema da varredura para as medições na superfície da chapa. 

 

Foram feitas duas séries de medições.  Na primeira série, varreram-se as linhas L1, L2, L3 e  

L4, como marcadas na Figura 24.   

Na segunda série,  varreram-se as linhas L1, L2, L3, L4 e também linhas que ficavam em 

posições intermediárias.   

O deslocamento automático da sonda foi feito com ajuda da mesa x-y, como descrito para os 

ensaios preliminares.  Apenas o posicionamento do  ponto inicial do sensor em cada linha, no 

centro do cordão, foi feito manualmente o que pode induzir erros de posicionamento (±2 mm) 
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de uma linha para outra.  Uma fotografia do posicionamento da amostra e do sensor na mesa 

x-y foi mostrada na Figura 19. 

Os sinais de Barkhausen foram obtidos  através da cadeia de medição descrita nos ensaios 

preliminares.  Utilizou-se a sonda identificada como sonda 2, na qual o sensor de tipo leitor de 

disquete e o yoke ficam paralelos ao cordão de solda. 

Foram levantados os mapas superficiais nas amostras como soldadas e com tratamento de 

alívio T1, os quais foram relacionados com as mudanças microestruturais.    

As medições de RMB, para relacionar com as tensões residuais, foram feitas nas amostras ao 

longo de uma linha, depois de estas terem sido cortadas nas dimensões de 80 mm por 55 mm, 

para que coubessem no difratômetro.  As medidas de difração de raios-X foram feitas na 

mesma linha em que se mediu o RMB. 

Nas amostras com tratamentos de alívio T2 não se levantaram mapas superficiais de RMB, 

pois só havia interesse em analisar  a existência da influência das tensões residuais.  

A maneira de avaliação foram feitas também medições com a sonda 3 desenvolvida no 

laboratório, na mesma linha em que se analisaram as tensões residuais.  Nesta sonda, o yoke 

para a excitação do campo magnético é de menor dimensão, e o sensor está conformado por 

uma bobina com núcleo de ferrite cilíndrica.  O campo foi aplicado paralelo ao cordão de 

solda. 

  

6.2 Métodos de processamento de sinais do RMB [59] 

O sinal de RMB é um sinal aleatório, não estacionário, e por tanto devem ser tratado com 

métodos estatísticos.  As análises clássicas que se fazem do sinal de RMB  no domínio do 

tempo correspondem à análise do valor de pico, do valor rms, da função de distribuição de 

probabilidade e do envelope. Neste trabalho se incluem além desses análises o de skewness, 

da kurtosis e da posição do pico do envelope.  No domínio da freqüência analisou-se  o  

espectro de freqüências, na banda completa e em diferentes bandas.    

Na procura de separar as informações contidas no sinal que provêm da microestrutura e das 

tensões residuais, realizaram-se análises em tempo-escala através da transformada wavelet. 

Em resumo, as análises de sinais aplicadas aos sinais de RMB foram as que se apresentam a 

seguir. 

No domínio do tempo, foram analisados: 

• A média do valor máximo (Vmax). 
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• A média de valores acima de 80% do pico máximo (chamado aqui de máximo 

threshold, Vtremax). 

• A média do  rms do sinal (Vrms). 

• A média do rms do envelope do sinal (Vrmse). 

• A média da kurtosis (Vkur), que é o 4o momento estatístico. 

• A média do  skewness (Vskew), que é o 3° momento estatístico. 

• A média da posição de pico do envelope (Vpp). 

No domínio da freqüência foram analisados: 

• O espectro de freqüências, do qual foi calculado o rms (Vrms) na banda completa e 

nas bandas de 1-3 kHz, 1-10 kHz, 10-30 kHz, 30-60 kHz, 60-85 kHz, 85-100 kHz. 

• O espectro do envelope, do qual foi calculado o rms. 

Em tempo-escala, foram feitas análises, em cinco níveis de decomposição: 

• Da transformada wavelet Dabeauchies (db3). 

• Da transformada wavelet Coiflets (coif5). 

• Da transformada wavelet Meyer. 

• Da wavelet packet aplicando a wavelet Coiflets e entropia Shannon.  Determinou-se 

qual foi a melhor combinação de coeficientes de aproximação e detalhe que 

representavam o sinal. 

 

Apresenta-se nesta seção uma breve revisão de cada um destes métodos de análise de sinal em 

sinais de RMB. 

 

6.2.1 Análises de sinais de RMB no domínio do tempo 

6.2.1.1 Valor máximo (Vmax) 

A análise do valor máximo refere-se ao valor máximo presente no sinal.  Este é um parâmetro  

bastante utilizado nas análises de juntas soldadas para relacionar a influência de 

microestrutura e tensões no RMB [49,53-55].  Este parâmetro foi utilizado por Moorthy et al  

[47-51] para caracterizar cada uma das regiões da junta soldada em aços 2.25Cr-1Mo.   

Devido à sensibilidade ao ruído que Vmax possui, neste trabalho se explora, além do valor 

máximo, uma média de valores acima de 80% do valor máximo, que foi chamado de máximo 

threshold (Vtremax). 
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6.2.1.2 Função de distribuição de probabilidade 

Proporciona uma descrição completa das características estatísticas de amplitude do sinal, 

pois estima a distribuição de valores de amplitude do sinal aleatório, e a sua representação 

gráfica é dada pelo histograma.  

Foi reportado por Chubykalo, González e González [60] que a distribuição de amplitude do 

RMB segue uma lei exponencial negativa.  Durin [9] na sua revisão sobre o efeito 

Barkhausen, apresenta equações para a distribuição de amplitude do sinal RMB P(v), 

distribuição da duração do sinal P(T) e distribuição do tamanho das avalanchas P(S): 
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Onde : 

v é a amplitude do sinal, T é a duração do sinal, S é o tamanho, e c, α, τ são os coeficientes 

exponenciais que dependem do campo magnético aplicado.  

Nos sinais de RMB tem-se utilizado a distribuição das amplitudes como um parâmetro de 

análise.  Dhar e Atherton [21] utilizaram-na para analisar a influência da densidade de fluxo 

de magnetização e da freqüência na atividade de Barkhausen.  Clapham, Jagadish e Atherton 

[35] identificaram o teor de perlita em aços carbono pelo formato da distribuição, sendo que 

para aços com menor teor de perlita, o intervalo de altura pulsos é estreito e  simétrico, em 

tanto que em aço 1095 que é completamente perlítico, a distribuição é assimétrica e com uma 

cauda se estendendo até valores muito altos de amplitude. 

 

6.2.1.3 Valor rms (root mean square), Vrms. 

Se o sinal é centrado (ou seja que tem média nula), o valor rms é equivalente ao desvio padrão 

e representa uma medida do tamanho médio das flutuações ao redor da média.  Ele está dado 

pela raiz quadrada da variância, na seguinte equação: 
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onde x é o sinal,  N é o número de sinais, e m é o valor médio de x. 
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Este parâmetro tem sido muito utilizado nas análises de sinais de RMB para relacionar a 

influência da microestrutura, principalmente no que tem a ver com o tamanho de grão e dos 

precipitados [24, 25, 27, 29, 30]. 

 

6.2.1.4 Skewness (Vskew) 

Este parâmetro indica uma assimetria na função de distribuição de probabilidade.  A simetria 

acontece quando o valor é nulo. 

É o momento estatístico de terceira ordem, normalizado pelo desvio padrão elevado à terceira 

potência, dado pela equação: 
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sendo m o valor médio do sinal e σ o desvio padrão. 

 

6.2.1.5 Kurtosis (Vkur) 

Este parâmetro indica o grau de achatamento da função de distribuição de probabilidade.  É o 

momento estatístico de quarta ordem, normalizado pelo desvio padrão elevado à quarta 

potência, dado pela equação: 
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6.2.1.6 Envelope do sinal (Vrmse) [61]  

Trata-se da envoltória do sinal temporal, calculado através da transformada de Hilbert.  É 

dado pela relação 
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Moorthy, Shaw e Evans [20] usaram análise de envelope do sinal em diferentes freqüências 

de excitação encontrando um pico duplo em baixas freqüências de excitação em quanto o pico 

é simples em altas freqüências de excitação. 

A amplitude do envelope foi utilizada por Zergoug et al [50] e por Hill, Geng e Cowking [52] 

para identificar a presença de defeitos em junta soldada. Neste trabalho fez-se análise do valor 

rms, valor máximo,  posição de pico e o espectro do envelope. 



 

 

68

6.2.2 Análises de sinais de RMB no domínio da freqüência.  Densidade espectral de 

potência (DEP) 

Também chamado de espectro de potência.  Indica como a potência do sinal aleatório está 

distribuído no domínio da freqüência. 

Num sinal aleatório, a distribuição de potência com a freqüência é dado pela transformada de 

Fourier da função de autocorrelação do sinal: 
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sendo que xxγ  é  a função de autocorrelação. 

Análise de espectro foi realizado por Moorthy, Shaw e Evans [20] em diferentes bandas, 

encontrando que a informação nas baixas freqüências provem de profundidades maiores no 

interior do material, enquanto as análises nas altas freqüências correspondes aos fenômenos 

mais superficiais. 

Nesta tese a DEP dos sinais foi obtida através do método Welch [62], utilizando o método do 

periodograma, ao qual o método de Welch pertence.  O procedimento para o cálculo da DEP 

por médio deste método é descrito a seguir: 

 

• Cada sinal é multiplicado por uma janela de apodisação Hamming ω(n), e depois se 

calculam os periodogramas: 
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 Onde: 

=)( fPi
xx  DEP de cada sinal. 

=)(nxi  é o sinal. 

ω(n)= Janela de apodisação. 

µ = Tamanho de cada sinal. 

U = Fator de normalização da potência (não modifica a potência média do sinal).  U 

calcula-se pela seguinte expressão: 
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• Finalmente, obtém-se a DEP pela média dos periodogramas modificados, através da 

equação: 

)(1)(
1

0

fP
N

fP
L

i

i
xxxx ∑

−

=

=ω  

 

Obteve-se a média do rms do espectro dos cinco sinas adquiridos para cada ponto (que é igual 

ao rms no domínio do tempo). Obtiveram-se o rms do envelope na banda completa, e também 

nas bandas de 1-3 kHz (B0), 1-10 kHz (B1), 10-30 kHz (B2), 30-60 kHz (B3), 60-85 kHz 

(B4), 85-100 kHz (B5), e se  relacionaram com as distâncias ao centro do cordão. 

 

6.2.3 Análises de sinais de RMB em tempo-escala.  A transformada wavelet [63] 

A idéia fundamental contida nas wavelets é a análise por escala.  As wavelets são funções em 

forma de onda de duração limitada com valor médio zero.  Seus algoritmos processam um 

conjunto de dados em diferentes escalas ou resoluções, aconselhável em sinais com picos ou 

descontinuidades abruptas, ou em sinas não estacionárias como é o caso do RMB.  

Como é uma ferramenta de análise de sinais relativamente nova, mais desenvolvida a partir da 

década de 1980, são poucos os trabalhos reportados na literatura que utilizam a transformada 

wavelet na análise de sinais de RMB.  Maas, Teschke e Wollman [64] classificaram um 

conjunto de amostras com propriedades diferentes (mesma composição química, mas dureza 

diferente), aplicando a wavelet Cauchy combinada com análises estatísticas, em sinais de 

RMB.  Magalas [65] reporta a utilização da transformada wavelet Morlet para monitorar a 

degradação microestrutural e de tensões internas numa tubulação de aço de uma usina 

térmica.  Farias em sua dissertação [66], aplica diferentes transformadas wavelet num 

conjunto de sinais de RMB de amostras de aço estrutural, encontrando que a entropia wavelet 

posibilita a diferenciação das amostras dos diferentes materiais e sensibilidade para variação 

de tensões mecânicas numa faixa maior do que nas análises por métodos tradicionais como o 

rms. 

Tendo em vista esses resultados encontrados na literatura e a natureza do sinal de RMB, 

considerou-se a utilização da transformada wavelet como uma ferramenta para analisar os 

sinais de RMB das amostras soldadas, com o intuito de separar o efeito da microestrutura e o 

efeito das tensões residuais.  Ou seja, a hipótese é que as informações relativas à variação da 

microestrutura e as relativas às tensões residuais se diferenciam por um fator de escala. 
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 A seguir será apresentada uma breve revisão da transformada wavelet discreta e wavelet 

packet utilizadas nas análises. 

6.2.3.1 Transformada discreta de wavelet [67,  68] 

A análise wavelet é uma técnica de janelamento com regiões de tamanho variável, que 

permite o uso de intervalos longos de tempo com informação mais precisa nas baixas 

freqüências, e intervalos curtos de tempo com informação das altas freqüências.  A principal 

vantagem é a análise de uma área localizada num sinal, sendo possível revelar características 

que outros métodos de análise de sinal não conseguem, tais como tendências ou 

descontinuidades. 

Em muitos sinais, as componentes de baixa freqüência e de alta freqüência contêm 

informações diferentes.  A wavelet permite decompor o sinal em aproximações e detalhes, por 

meio de dois filtros complementares que produzem dois sinais: o coeficiente de aproximação 

e o coefiente de detalhe.  Na Figura 25 representa-se este processo. 

 
Figura 25.  Esquema de decomposição de um sinal através de wavelet. 

 

As aproximações, que correspondem ao filtro passa baixa do sinal, são as componentes de 

baixa freqüência, alta escala do sinal. 

Os detalhes que correspondem ao filtro passa alta do sinal, são as componentes de alta 

freqüência, baixa escala do sinal. 

A decomposição sucessiva nos coeficiente de aproximação, em níveis múltiplos produz a 

análise multiresolução, conforme se mostra na Figura 26.  Este é o que se conhece como 

árvore de decomposição wavelet. 

Sinal 

Filtros 

Passa baixa Passa alta 

A D
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Figura 26.  Árvore de decomposição wavelet. 

 

O sinal decomposto pode ser representado por S= cA3+cD3+cD2+cD1. 

 

A decomposição se faz através da função complexa ψ(x)  conhecida como a wavelet mãe, que 

é definida no domínio do tempo e da freqüência, e é usada para criar uma família de wavelet 

ψa,b(x).    Na transformada discreta de wavelet, tem-se: 

)2(2)( 2/
, kxx jj
ba −= ψψ  

Onde ψ = wavelet mãe, a=2j é o parâmetro chamado escala, e b=k2j é o parâmetro chamado 

deslocamento, o índice j  representa o número de níveis da transformada discreta de wavelet. 

A transformada wavelet discreta pode ser obtida pela seguinte integral:  

∫
∞

∞−

−= dxkxxfWf jj
ba )2(*)(2 2/

, ψ  

Onde o símbolo * é o complexo conjugado.  Os coeficientes de aproximação (cAj) e de 

detalhe (cDj), para um sinal f(x), no nível j, podem ser expressos como: 
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 onde φj,k é a função escala associada com a função de wavelet ψa,b(x). 
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O sinal decomposto pode ser reconstruído pela transformada inversa discreta de wavelet.  O 

processo de reconstrução envolve a superamostragem e filtragem das componentes dos sinais. 

Existe uma variedade de funções wavelet mãe, algumas de elas são representadas na Figura 

27.  A escolha de qual utilizar depende dos sinais e da informação desejada.  Um critério pode 

ser uma função wavelet que tenha similaridade com o sinal.  Nesta tese foram feitos testes 

com várias funções wavelets.  Apresentam-se resultados da wavelets Dabeauchies (db3), da 

wavelets Coiflets (coif5) e da wavelet Meyer. 

 
Meyer    Morlet     Mexican hat 

 
Haar    Daubechies 

 

Figura 27. Algumas funções wavelet mãe ψ empregadas para a transformada discreta de 
wavelet. 
 

6.2.3.2 Wavelet packet 

O método de wavelet packet é uma generalização da decomposição wavelet que oferece uma 

ampla possibilidade para análise de sinais.  Neste método, tanto as aproximações como os 

detalhes podem ser decompostos, produzindo (j-1)2 + 1 formas de representar o sinal.  O 

resultado produz o que se conhece como árvore de decomposição, um exemplo deste se 

mostra na Figura 28.  Da figura pode-se observar uma árvore de 4 niveis (j), na qual são 

decompostas tanto as aproximações como os detalhes.  O sinal S pode ser representado por 

todas as componentes da decomposição como: 

S= cAA3+cDAA3+cADA3+cDDA3+cAAD3+cDAD3+cADD3+cDDD3, 
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mas também pode ser representado por algumas componentes que contem o sinal enteiro, 

como 

S= cA1+ cAAD3+ cDAD3 + cADD3+ cDDD3. 

 

 
Figura 28.  Árvore de decomposição do wavelet packet. 

 

Para a escolha da melhor decomposição leva-se em conta a função de custo ou entropia.  Em 

processamento de sinais a entropia significa a quantidade de informação em bit/símbolo que 

se necessita para representar um sinal.  Asssim, utiliza-se o critério de mínima entropia 

segundo o qual a melhor representação do sinal é aquela que utiliza o menor número de 

bits.[69].  Qualquer função definida em todos os vetores de comprimento finito e valores reias 

pode ser utilizada como função de custo, desde que satisfaça duas condições:   

• Deve ser aditiva, ou seja )()( ∑=
i

iSESE .  Onde S é o sinal, e Si são os coeficientes 

de S da decomposição wavelet. 

• E(0) = 0. 

Nesta tese, as funções de custo que se testaram foram a entropia threshold, a entropia Sannon 

e a entropia log energy. 

A entropia threshold é a mais simples, está definida por E(Si)=1 se │Si│>p e E(Si)=0 no caso 

contrário.  Assim E(S)=# {i tal que │Si│>p} correspondente ao número de vezes que o sinal 

está acima de um nível determinado p. 

A entropia Shannon é definida por 22 log)( i
i

i SSSE ∑−= . 

A entropia log energy está definida por 2log)( i
i

SSE ∑= .  

Uma revisão muito didática da transformada wavelet e wavelet packet pode ser consultada no 

livro de Jensen e la Cour-Harbo. [69] 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos da caracterização metalográfica, de 

microdureza e dos sinais de RMB e seu processamento, tanto nas amostras preliminares como 

nas amostras definitivas.  Também são mostrados o resultado da medição das tensões 

residuais nas amostras definitivas. É discutida a relação existente entre as variações 

microestruturais e os parâmetros de RMB analisados. 

 

7.1 Resultados dos ensaios preliminares 

7.1.1 Caracterização microestructural 

Nas amostras preliminares a caracterização foi macroscópica,  consistindo da identificação 

das diferentes zonas da junta soldada (zona de fusão, ZAC e metal base) e da determinação do 

seu tamanho a partir do centro do cordão. Na ZAC, identificaram-se a região de crescimento 

de grão, a região de grão intermediário, a região de grão refinado e a região intercrítica. Uma 

descrição das microestructuras em cada uma dessas regiões é descrita nos resultados das 

amostras definitivas. 

Na Tabela 10 se apresentam os tamanhos da zona de fusão e da ZAC medidos  em cada uma 

das amostras. 

 
Tabela 10.  Tamanhos da zona de fusão e da ZAC nas amostras soldadas preliminares. 
 

Amostra Largura zona de 
fusão (mm) 

Largura da ZAC 
(mm) 

1 passe 5 2,5 
2 passes 6 3 
3 passes 4 2 

 

Da Tabela 10 pode-se observar que os tamanhos da zona de fusão e da ZAC são diferentes 

segundo a quantidade de passes que foi empregada para fazer a soldagem.  As variações nos 

tamanhos das zonas são decorrentes dos parâmetros de soldagem, que definem a energia de 

soldagem.  De forma geral, a energia de soldagem tem influência na temperatura máxima 

atingida e na velocidade durante o resfriamento.  Assim, na medida que a energia de soldagem 

seja menor, a temperatura máxima atingida é menor e por tanto o tamanho da ZAC também 

diminui. 
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7.1.2 Medições de microdureza 

A variação das microdurezas na seção transversal das amostras soldadas de um, dois e três 

passes são apresentadas na Tabela 11 e são grafadas na Figura 29.  Nas amostras de dois e três 

passes, as microdurezas apresentadas correspondem ao último passe, por ser nesta superfície 

que se fazem as medidas de RMB. 

 

Tabela 11 . Valores de microdureza das amostras preliminares de um, dois e três passes. 

 

Distância ao centro 
do cordão (mm) 

Amostra um passe 
HV 100g 

Amostra dois passes 
HV 100 g 

Amostra três passes 
HV 100 g 

0 232,3 248 243 
1 262,0 264 273 
2 276,4 254 254 
3 253,4 238 246 
4 250,6 232 249 
5 241,6 228 225 
6 243,4 224 207 
7 212,3 210 206 
8 221,2 203 217 
9 213,0 215 211 

10 213,0 199 223 
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Figura 29.  Microdurezas nas amostras soldada preliminares. a) um passe, b) dois passes, c) 
três passes. 
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Das medições de microdureza observa-se que na zona de fusão não se tem um valor 

homogêneo, isto devido à microestrutura da zona, que também não é homogênea.    Na ZAC 

percebe-se uma queda de microdureza desde o limite de fusão até o fim da ZAC.  Estas 

mudanças de microdureza correspondem à variação microestrutural nas regiões da junta 

soldada e serão descritas na caracterização microestrutural das amostras definitivas. 

7.1.3 Medições de RMB  

Nesta fase preliminar as medições de RMB tinham como objetivo o mapeamento superficial 

para verificar se era possível a identificação de diferentes regiões numa junta soldada real.  Os 

parâmetros calculados foram o valor máximo (Vmax),  uma média dos valores acima de 80% 

do valor máximo (Vtremax), o rms (Vrms) e o rms do envelope (Vrmse). 

Na Figura 30 mostra-se o mapa superficial dos valores máximo e rms das amostra de um, dois 

e três passes. 

Das Figuras 30a e 30b, que correspondem ao valor máximo e o rms da amostra de um passe, 

pode-se destacar claramente a presência das diferentes zonas que correspondem ao metal base 

não afetado, à ZAC e à zona de fusão. Mostra-se que a zona que corresponde à zona de fusão 

em tons azuis escuros, é a que apresenta os valores mais baixos de RMB, e que estes de 

incrementam na ZAC até chegar no metal base.  Tanto o valor máximo quanto o rms 

apresentam o mesmo comportamento, mas a definição das zonas parece mais nítida com o 

valor rms.  Nas amostras de dois e três passes se diferenciam também as diferentes zonas, 

sendo que a zona de metal base mostra-se mais heterogênea. 

Assim como na amostra de um passe, na amostra de dois passes as regiões ficam melhor 

representadas pelo valor rms do RMB.  Mas já na amostra de três passes é o valor máximo 

que apresenta o mapa superficial melhor definido. 
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a)       b) 

   
c)       d) 

   
e)       f) 

Figura 30.  Mapas superficiais do valor rms das amostras preliminares. a) valor máximo do 
RMB amostra um passe, b) valor rms do RMB amostra um passe, c) valor máximo do RMB 
amostra dois passes, d) valor rms do RMB amostra dois passes, e) valor máximo do RMB 
amostra três passes, f) valor rms do RMB amostra três passes. 
 
 

Ao comparar os mapas superficiais de RMB com as medições de microdureza, pode-se ver de 

forma geral que na zona de fusão é onde se apresentam os maiores valores de microdureza, e 

nessa região tem-se os menores valores de RMB.  Na medida que se afasta até a ZAC e o 
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metal base, a microdureza diminui. Ao mesmo tempo, o valor de RMB aumenta.  Isto 

concorda com o reportado na literatura [20, 14] da relação inversa que existe entre dureza e a 

atividade de RMB. 

Como os ensaios preliminares mostraram a viabilidade de se utilizar o RMB para caracterizar 

a junta soldada, foram realizados ensaios mais detalhados. 

 

7.2 Resultados dos ensaios definitivos 

7.2.1 Caracterização microestrutural 

Como foi descrito no capítulo 3, na junta soldada podem-se identificar através do 

macroataque, a zona de fusão, a zona afetada pelo calor e o metal base no afetado.  Na Figura 

31 mostra-se a macrografia da seção transversal das amostras de um passe como soldada e 

com tratamento térmico de alívio de tensões T1.  E na Figura 32 se apresenta a macrografia da 

amostra de dois passes como soldada e após o tratamento térmico de alívio de tensões T1. 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

Figura 31.  Macrografia da junta soldada na amostra de um passe.  a) como soldada, b) após 
tratamento de alívio de tensões T1. Obtida na lupa com baixos aumentos.  Ataque Nital 2%. 

 

Em termos gerais pode apreciar-se o formato da zona fundida que acompanha o chanfro 

preparado para fazer a solda.  Na raiz, o tamanho da ZAC é maior do que na face.  Na amostra 

de dois passes diferencia-se a presença dos dois passes e percebe-se o efeito do segundo passe 

sobre o passe de raiz.  Houve modificação da ZAC e criou-se também uma ZAC na zona 

fundida.  

Zona de fusão ZAC Metal Base

Zona de fusão ZAC Metal Base
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a) 

                            

b) 

Figura 32.  Macrografia da junta soldada na amostra de dois passes. a) como soldada, b)  após 
o tratamento de alivio de tensões T1.  Obtida na lupa com baixos aumentos.  Ataque Nital 2%. 

 

Nas amostras de um passe como soldada e com alívio de tensão, a zona de fusão vai até uma 

distância de 5 mm, na qual se encontra o  limite de fusão, e a largura da ZAC atinge 5 mm.   

Já nas amostras de dois passes como soldada e com alívio de tensão, o limite de fusão 

encontra-se em 4 mm a partir do centro do cordão, e a largura da ZAC é menor, 2 mm.  Isto é 

consistente com a energia de soldagem nas duas amostras. A amostra de um passe tem energia 

de soldagem maior do que a amostra de dois passes, como apresentada na Tabela 7.  O 

aumento da energia de soldagem produz uma ZAC mais larga devido a que as temperaturas 

máximas atingidas são maiores.  O tempo acima da temperatura de transformação aumenta e 

há uma diminuição na velocidade de resfriamento. 

Uma descrição mais detalhada das microestruturas presentes em cada região das amostras é 

apresentada a seguir. 

Na Figura 33 apresenta-se a microestrutura da zona de fusão de um passe como soldada.  A 

microestrutura é típica de uma estrutura de solidificação.  Percebe-se a orientação dos grãos 

que cresceram  na direção ao centro  da solda.  A microestrutura consiste de ferrita primária 

no contorno de grão e também poligonal,  com placas de Widmanstätten nucleadas no 

contorno de grão.  Ao interior do grão tem-se ferrita acicular com pouca perlita no espaçado 

entre as agulhas. 
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Figura 33.  Micrografia da zona de fusão da amostra de um passe como soldada. Microscopia 
óptica.  Nital 2%. 

 

Na Figura 34 apresenta-se a micrografia da linha de fusão (LF) e a zona de crescimento de 

grão.  Na LF percebe-se como a microestrutura da ZF apresenta um crescimento epitaxial a 

partir dos grãos na ZAC.  A região de crescimento de grão é estreita, e sua  microestrutura 

consiste de ferrita primária no contorno de grão a partir do qual crescem placas de ferrita 

Widmanstätten.  No interior do grão tem-se uma estrutura de ferrita acicular com perlita.  

Conforme se afasta da linha de fusão, a microestrutura muda tanto no tamanho do grão, o qual 

diminui, como também na morfologia da ferrita que vai se tornando poligonal. Isto é devido 

às menores temperaturas máximas atingidas nessa região que evitam o crescimento do grão 

austenítico, e às menores velocidades de resfriamento que evitam a formação de 

microestructuras de forma acicular.  Nessa região de grão intermediário a microestrutura 

consiste de ferrita e pouca perlita.  Uma micrografia da região de grão intermediário é 

apresentada na Figura 35. 
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Figura 34.  Micrografia da linha de fusão (LF) e zona de crescimento de grão na ZAC da 
amostra de um passe como soldada.   Microscopia óptica.  Nital 2%. 

 

 

Figura 35.  Micrografia na região de grão intermediário da amostra de um passe como 
soldada.  Microscopia óptica.  Nital 2%. 

 

Mais afastado da linha de fusão, tem-se a região de grão refinado, na qual a temperatura 

máxima atingiu a de austenização, mas foi menor.  Assim, o grão austenítico não conseguiu 

crescer, a velocidade de resfriamento foi também mais baixa, a microestrutura é composta 

ZACZF LF ZACZF LF
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basicamente de ferrita poligonal e perlita.  Na Figura 36 mostra-se a micrografia 

correspondente a esta região. 

 

 
 

Figura 36.  Micrografia na região de grão refinado da amostra de um passe como soldada. 
Microscopia óptica.  Nital 2%. 

 

Na zona intercrítica, a perlita transformou a austenita durante o aquecimento, e a ferrita mais 

perlita durante o resfriamento.  Obtem-se como microestrutura resultante, finas colônias de 

perlita imersas numa matriz ferrítica.  Na Figura 37 mostra-se uma micrografia desta região. 

Contígua a esta última zona, tem-se a região do metal base não afetado, no qual as 

temperaturas máximas atingidas estiveram abaixo da linha de austenização A1, e por tanto não 

houve transformação de fase.  Provavelmente aconteceu uma esferoidização da perlita, mas 

esta não se resolve pela microscopia óptica.  A microestrutura consiste de ferrita e perlita, 

como se apresenta na Figura 38. 
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Figura 37.  Micrografia da zona intercrítica da amostra de um passe como soldada. 
Microscopia óptica.  Nital 2%. 

 

 

Figura 38.  Micrografia do metal base não afetado da amostra de um passe como soldada.  
Microscopia óptica.  Nital 2%. 

 

Na amostra de um passe com tratamento de alívio de tensões, verificou-se que as 

microestruturas mantiveram-se iguais às da amostra como soldada.  Isto era esperado devido a 

que o tratamento térmico foi feito abaixo da temperatura crítica inferior. 

Nas amostras de dois passes como soldada e com alívio de tensão, apresentam-se 

microestruturas diferentes no passe de raiz e no segundo passe.  Em termos gerais as 
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microestruturas do passe de raiz foram completamente modificadas pelo efeito do segundo 

passe que produz uma normalização da microestrutura.   Na Figura 39a apresenta-se uma 

micrografia da zona fundida no passe de raiz da amostra de dois passes como soldada.  Nela 

percebe-se que a microestrutura foi completamente homogeneizada e consiste de grãos finos 

de ferrita e perlita.  Na Figura 39b  apresenta-se a micrografia da zona transformada 

parcialmente.  Percebe-se também o refinamento do grão causado pelo segundo passe.  As 

microestruturas deste passe de raiz não se apresentam em maior detalhe devido a que elas não 

têm grande influência na medição do RMB, a qual é feita na face da solda.   

 

   
a) b) 

Figura 39.  Micrografias no passe de raiz da amostra de dois passes. a)  zona de fusão, b) zona 
de transformação parcial.  Ataque Nital 2%. 

 

Já no segundo passe apresentam-se as microestruturas características da região soldada, iguais 

às que se descreveram para as amostras de um passe.  Apenas se modifica no tamanho da 

ZAC, que neste caso é menor, devido à energia de soldagem da amostra de dois passes que é 

menor, como se apresentou na Tabela 7.  Tem-se assim, a zona de fusão consistente de uma 

estrutura dendrítica que cresce epitaxialmente desde a linha de fusão.  Consiste de ferrita 

primária com placas de Widmanstäetten e agulhas de ferrita no interior das dendritas.  No 

espaço interdendrítico tem-se perlita.  A Figura 40a  mostra a micrografia desta região. Na 

zona de crescimento de grão tem-se ferrita primária no contorno de grão com placas de 

Widmanstäetten.  No interior do grão tem-se ferrita acicular com perlita.  Na Figura 40b  

mostra-se uma micrografia desta região. 
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a)       b) 

Figura 40.  Microestruturas da amostra de dois passes como soldada. a) microestrutura da 
zona de fusão no segundo passe na amostra de dois passes,  b)  microestrutura do limite de 
fusão e da zona de crescimento de grão (ZGG). Microscopia óptica.  Nital 2%. 

 

A zona de crescimento de grão é estreita e rapidamente passa-se à zona de grão intermediário 

(Figura 41a), esta consiste de grãos de ferrita e perlita, que vão se refinando até chegar na 

zona de grão refinado, consistente também de ferrita e perlita (Figura 41b).   

 

 

a)        b) 

Figura 41. Microestruturas da amostra de dois passes como soldada. a) microestrutura da zona 
de grão intermediário, b) micrografia da zona de grão refinado (ZGF).  Microscopia óptica.  
Nital 2%. 

 

Na região de transformação parcial tem-se uma matriz de ferrita com ilhas pequenas de perlita 

(Figura 42a).  Adjacente a esta zona chega-se ao metal base consistente de ferrita e perlita 

(Figura 42b).  

 

 

ZGG 

ZGFZGF
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a)        b) 

Figura 42.  Microestructuras da amostra de dois passes como soldada. a) zona de 
transformação parcial (ZTP),  b) metal base não afetado.  Microscopia óptica.  Nital 2%. 

 

As microestruturas obtidas na amostra de dois passes com tratamento térmico de alívio de 

tensão são iguais as da amostra como soldada. 

 

7.2.2 Medições de microdurezas 

As medidas de microdurezas obtidas na seção transversal das amostras de um passe como 

soldada e com tratamento  T1 e T2, com relação ao centro do cordão de solda,  são 

apresentadas na Tabela 12, e são grafadas na Figura 43.  Desta figura pode-se observar que a 

dureza se manteve após o tratamento térmico T1.  Mas já após o tratamento T2 experimentou 

uma queda na zona de fusão e na ZAC, e manteve os mesmos valores no metal base.  Isto 

concorda com a análise microestrutural feita na seção 7.2.1, na qual se mostrou que não houve 

mudança microestructural apreciável da condição como soldado com relação à da junta 

tratada termicamente. 

 

 

 

ZTPZTP
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Tabela 12.  Microdurezas na seção transversal da amostra de um passe.  Carga 100 g. 

 
Amostra um passe como 

soldada 
Amostra um passe  

tratamento T1 
Amostra um passe 

tratamento T2 
Distância ao 

centro do cordão 
(mm) HV média desvio padrão HV média desvio padrão HV média desvio padrão

0 171 1 176 11 175 13 
1 172 6 183 9 161 8 
2 192 9 182 14 161 5 
3 168 13 196 19 161 6 
4 184 10 197 11 165 6 
5 198 14 186 9 173 6 
6 187 9 179 6 160 9 
7 176 7 167 4 161 3 
8 160 7 164 14 149 6 
9 167 5 165 11 148 3 

10 166 4 161 6 141 6 
11 154 6 153 9 144 4 
12 169 8 154 5 143 5 
13 159 3 156 4 150 3 
14 160 4 156 6 145 6 
15 159 4 157 6 145 6 
25 154 7 149 8 147 4 
26 154 7 152 7 139 5 
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Figura 43.  Perfis de microdureza na seção transversal da amostra de um passe.   

Observa-se que na região da zona de fusão, até 5 mm, que é o limite de fusão, a dureza é 

bastante heterogênea.  Já na ZAC que pela análise microestructural está entre 5 mm e 10 mm, 

observa-se que o máximo valor de dureza corresponde ao limite de fusão, e há uma queda na 
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dureza até o fim da ZAC, na qual experimentou um leve aumento e depois uma nova queda, 

homogeneizando-se na região do metal base. 

As medidas de microdureza na seção transversal na amostra de dois passes como soldada e 

com alívio de tensão com respeito ao centro do cordão de solda são mostradas na Tabela 13 e 

são grafadas na Figura 44. 

Na amostra como soldada observa-se que na zona de fusão a microdureza é heterogênea, e já 

na ZAC a dureza tende cair, até que chega ao metal base. Ali apresenta um aumento e cai 

novamente, até que a partir da distância de 10 mm atinge um valor homogêneo.  

Na amostra com alívio de tensão, às durezas diminuiram um pouco com relação a amostra 

como soldada.  Observa-se uma queda desde o centro do cordão até o fim da ZAC.  Já no 

metal base apresenta um aumento e depois uma queda.  A partir da distância de 10 mm chega 

num valor homogêneo. 

Tabela 13. Microdurezas na seção transversal da amostra de dois passes.  Carga 100 g. 

 
Amostra dois passes como 

soldada 
Amostra dois passes 

tratamento T1 
Amostra dois passes 

tratamento T2 
Distância ao 

centro do cordão 
(mm) HV média desvio padrão HV média desvio padrão HV média desvio padrão

0 182 7 168 5 172 11 
1 187 4 167 12 165 11 
2 186 4 162 10 172 11 
3 196 3 164 6 161 8 
4 166 5 160 7 164 8 
5 168 9 160 6 173 18 
6 168 5 157 4 157 3 
7 161 7 151 6 149 5 
8 174 8 159 8 149 5 
9 163 2 156 6 152 7 

10 159 6 149 2 150 2 
11 155 8 146 4 164 11 
12 156 6 149 3 161 6 
13 151 5 151 6 151 4 
14 153 7 146 6 156 5 
15 155 8 144 5 155 8 
25 160 3 150 2 150 4 
26 182 7 168 5 143 2 
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Figura 44.  Perfis de microdureza na seção transversal da amostra de dois  passes. 

 

7.2.3 Medições de RMB 

Os pulsos de RMB nas amostras analisadas são emitidos de profundidades equivalentes à 

espessura da amostra, como foi verificado ao fazer o cálculo aproximado do δ por medio da 

relação do “efeito de pele”, dado pela equação 
rof µσµ

δ 2
= .  Como valor de σ utilizou-se 

3,15x106 Ω-1m-1, que corresponde a um aço com 0,14% C, segundo o trabalho de Moorthy 

[20]. O valor de  f é 1 Hz, o valor µ0 é 4πx10-7 H/m e o valor µr é 180, segundo dado fornecido 

por Jiles [8] para um aço cold rolled.   

Sinais típicos de RMB em diferentes distâncias em relação ao centro do cordão de solda são 

mostrados na Figura 45.  Os sinais foram obtidos na zona de fusão, na linha de fusão, na 

região de grão refinado da ZAC, no fim da ZAC e no metal base. Observa-se mudança no 

sinal a partir da linha de centro da solda, apenas na amplitude, já que a largura do trem de 

pulsos se mantém constante.  A amplitude do sinal cai desde a zona de fusão até a linha de 

fusão, na qual o sinal apresenta a menor amplitude.  A partir da linha de fusão, a amplitude do 

sinal começa aumentar novamente até o fim da ZAC, que apresenta a maior amplitude.  Estas 

variações no sinal de RMB através da junta soldada também serão apreciadas através de 

diferentes parâmetros de análises de sinal, e são apresentados nos item 7.2.3.1, 7.2.3.2 e 

7.2.3.3. 
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A repetibilidade das mediçõe foi conferida através de duas séries de medições como foi 

descrito na seção 6.1.2.6, e foi observada a mesma tendência.  Na Figura 46 mostra-se  como 

exemplo, o valor rms calculado ao longo das diferentes linhas nas duas séries de medições da 

amostra de um passe como soldado.  Verificou-se a repetibilidade das medições também nas 

amostras de um passe com tratamento de alívio de tensão e nas amostras de dois passes como 

soldada e com tratamento de alívio de tensão.  Na Figura 47 mostra-se um exemplo do valor 

rms com o desvio padrão das medidas ao longo de uma linha.  Estas barras de desvio padrão 

são omitidas nas demais figuras para não dificultar a visualização. 
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a)       b) 
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c)       d) 
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       e) 

Figura 45.  Sinais típicos de Barkhausen nas diferentes regiões da junta soldada.  a) zona de 
fusão, b) linha de fusão,  c) zona de grão fino, d) fim da ZAC, e) metal base. 
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a)      b) 

Figura 46.  Valor rms do RMB na amostra de um passe como soldado.  a) ao longo de quatro 
linhas na primeira medição, b) ao longo de sete linhas na repetição da medição. 
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Figura 47.  Valor rms do RMB ao longo de uma linha na amostra de um passe como soldado, 
com as barras indicando o desvio padrão. 
 

Tendo um banco de dados  consistentes com as características microestructurais, foram feitas 

as análises dos sinais de RMB,  como foi descrito no capítulo 6, para determinar quais 

informações poderiam ser extraídas e qual dos parâmetros é o mais representativo no 

monitoramento da junta soldada.   

O termo “parâmetro” é utilizado de forma genérica ao longo do texto para se referir a todos os 

parâmetros calculados no domínio do tempo, da freqüência e em tempo-escala. 

7.2.3.1 Análises de sinais de RMB no domínio do tempo 

As análises de sinas Barkhausen no domínio do tempo, utilizadas pela maioria dos autores de 

artigos na literatura incluem o valor de pico máximo e o valor de rms.  Neste trabalho foram 

feitas também análises de outros parâmetros: valores acima de 80% do valor máximo,  o rms 
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do envelope, a kurtosis, o skewness e a posição de pico do máximo do envelope, como foi 

descrito no procedimento de processamento de sinais. 

Neste trabalho, os resultados das análises dos sinais de RMB são agrupados como análises no 

domínio do tempo, análises no domínio da freqüência e análises em tempo-escala.  Em cada 

um dos grupos, apresentam-se as amostras de um passe como soldada e com alívio de tensão 

T1, seguidos das amostras de dois passe como soldada e com alívio de tensão T1.   

Amostra de um passe como soldada 

A Figura 48 mostra os parâmetros no domínio do tempo analisados da amostra de um passe 

como soldada.  Cada linha representa uma medição na superfície da chapa, transversal ao 

cordão de solda, desde o centro do cordão até a distância de 35 mm conforme foi ilustrado na 

Figura 24.  É ressaltada com linhas a traços a região correspondente à solda (zona de fusão e  

ZAC).  Observou-se que a representação da microestrutura da junta soldada fica mais suave 

através do valor rms o do rms do envelope.  Os valores máximo e máximo threshold 

apresentam muita variação. 

    
a) b) 

     
c)           d) 

Figura 48.  Parâmetros de RMB calculados para a amostra de um passe como soldada.  a) 
valor de pico máximo, b) acima 80% valor do pico máximo, c) rms do sinal, d) rms do 
envelope, e) kurtosis, f) skewness, g) posição de pico do envelope. Continua na página 
seguinte. 
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e)      f) 

 

 
   g) 

Figura 48. Continuação. Parâmetros de RMB calculados para a amostra de um passe como 
soldada.  a) valor de pico máximo, b) acima 80% valor do pico máximo, c) rms do sinal, d) 
rms do envelope, e) kurtosis, f) skewness, g) posição de pico do envelope. 

 

Nas análises dos valores máximo, máximo threshold, rms e rms do envelope em todas as 

linhas, observa-se que o valor de Barkhausen diminui a partir da linha do centro do cordão de 

solda, até um vale localizado em 5-7 mm, no qual o valor de RMB é mínimo, que corresponde 

à linha de fusão (LF).  A partir deste ponto, percebe-se um aumento até 10-12 mm, que 

corresponde com o fim da ZAC.  A partir dessa distância, na amostra como soldada, o 

comportamento é não homogêneo nas diferentes linhas.  Em todas as linhas observa-se uma 

leve queda no Barkhausen, conforme se afasta do centro do cordão.  

Na  kurtosis e no skewness, entre 0 mm e 12 mm percebe-se uma variação de valores que 

identificam a região soldada.  Na análise da posição de pico apresenta-se muita flutuação mas  

observa-se uma região entre 5 mm e 12 mm na qual os valores atingem um máximo e caim 

até um valor mínimo, correspondendo com a ZAC.   
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Fez-se também um mapa de superfície com cada um dos parâmetros calculados.  As 

superfícies que melhor representaram a junta soldada foram as correspondentes ao rms e ao 

rms do envelope, conforme visto nas análises por linhas.  A superfície representada pelos 

valores máximos delimita bem a região correspondente à junta soldada, mas mostra muita 

flutuação na região do metal base.  Na Figura 49 se mostram as superfícies correspondentes 

ao valor máximo e ao valor rms da amostra de um passe como soldada. 

Nessas superfícies percebe-se claramente uma faixa até a distância de 10 mm que representa a 

zona soldada, ou seja o cordão de solda e a ZAC.  A partir desta distância tem-se a região 

mais homogênea que representa o metal base. 

 

     

a)      b) 

Figura 49.  Mapa superficial de RMB da amostra de um passe como soldada. a) valor 
máximo, b) valor rms. 

 

Amostra de um passe com alívio de tensão T1 

As curvas dos parâmetros no domínio do tempo da amostra de um passe com alívio de tensão 

são mostradas na Figura 50. 

Percebe-se que todas os parâmetros apresentam o mesmo comportamento já descrito nas 

amostras como soldada.  No valor máximo, máximo threshold, rms e rms do envelope, a partir 

do centro do cordão observa-se uma queda no parâmetro RMB até uma distância de 5 mm, 

que é o ponto no qual tem-se o limite de fusão.  Nesta há um vale de valores RMB mínimos e 

de novo os valores RMB aumentam até a distância de 10-11 mm, que corresponde com o fim 

da ZAC. A partir daí, percebe-se uma pequena queda, e depois os valores tornam-se 

aproximadamente constantes, correspondendo ao metal base não afetado.  Nos parâmetros 

kurtosis, skewness e posição de pico, na distância entre 0 e 12 mm observam-se valores um 

ZF  ZAC MB ZF  ZAC MB 
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pouco maiores, correspondentes com a região da solda.  Nesta amostra os valores dos 

parâmetros de RMB mantêm-se no mesmo nível em todas as linhas.  Isto representa a 

homogeneidade de microestruturas e de tensões com relação à distância ao centro do cordão 

na região monitorada.   

 

    
a)      b) 

   

c)      d) 

Figura 50.   Parâmetros de RMB calculados para a amostra de um passe com tratamento de 
alívio de tensão.  a) valor de pico máximo, b) acima 80% valor do pico máximo, c) rms do 
sinal, d) rms do envelope, e) kurtosis, f) skewness, g) posição de pico do envelope.  Continua 
na página seguinte. 
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e) f) 

  
                                        g) 

Figura 50. Continuação. Parâmetros de RMB calculados para a amostra de um passe com 
tratamento de alívio de tensão.  a) valor de pico máximo, b) acima 80% valor do pico 
máximo, c) rms do sinal, d) rms do envelope, e) kurtosis, f) skewness, g) posição de pico do 
envelope.   

 

Também foram levantados os mapas superficiais com todos os parâmetros, sendo que os 

melhores resultados são o rms e o rms do envelope. A Figura 51 mostra o mapa superficial do 

valor máximo do RMB  e do rms do RMB para estas amostras.   Percebe-se como, no mapa 

do valor máximo, pode-se identificar o fim da ZAC.  Já a região correspondente à zona de 

fusão aparece mais difusa.  Assim como nas amostras como soldadas, o mapa superficial do 

rms permite identificar a zona de fusão, a ZAC e o metal base.  

 



 

 

98

   
a)           b) 

Figura 51.  Mapa superficial de RMB da amostra de um passe com alívio de tensão. a) valor 
máximo, b) valor rms. 

 

Amostras de dois passes como soldada 

Nas amostras de dois passes como soldada e com alívio de tensão, fizeram-se as mesmas 

análises que nas amostras de um passe. 

Na Figura 52 apresentam-se os gráficos dos parâmetros no domínio do tempo da amostra de 

dois passes como soldada. 

Nas curvas do valor máximo, threshold máximo, rms, rms do envelope observa-se a presença 

de um vale  de valores mínimos na distância de 4-5 mm, a partir da qual acontece um 

incremento no sinal, até a distância de 7 mm  na qual se apresenta um máximo relativo, depois 

há uma queda, e novamente o RMB aumenta, até um novo valor máximo 26% maior do que o 

primeiro, tem uma nova queda e se estabiliza. 

O skewness e a kurtosis mostram os maiores valores de RMB na região correspondente à 

região soldada.  O rms e o rms do envelope são os parâmetros que mostram mais suavemente 

a tendência em relação com a microestrutura na junta soldada.  A posição de pico não mostra 

nenhuma relação com as regiões da solda. 

  

ZF  ZAC MB ZF  ZAC MB 
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a) b) 

   
c)       d) 

Figura 52.  Parâmetros de RMB calculados para a amostra de dois passes como soldada.  a) 
valor de pico máximo, b) acima 80% valor do pico máximo, c) rms do sinal, d) rms do 
envelope, e) skewness, f) kurtosis, g) posição de pico.  Continua na página seguinte. 

 

Percebe-se que os valores obtidos nas amostras de dois passes são 40-50% menores que os  

valores das amostras de um passe.   Esta diferença nas amplitudes de RMB das amostras de 

dois passes em relação às amostras de um passe, talvez seja conseqüência do efeito que tem a 

microestrutura do passe de raiz no processo de magnetização, já que a microestrutura no 

último passe da amostra de dois passes é análoga à da amostra de um passe.  Pode-se pensar 

também que o estado de tensões residuais tenha sido modificado, ao aplicar o segundo passe.  
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e) f) 

 
g) 

Figura 52. Continuação. Parâmetros de RMB calculados para a amostra de dois passes como 
soldada.  a) valor de pico máximo, b) acima 80% valor do pico máximo, c) rms do sinal, d) 
rms do envelope, e) skewness, f) kurtosis, g) posição de pico.   

 

Mapas superficiais do valor máximo e do valor rms são mostrados na Figura 53.  Neles 

percebe-se a região da solda e do fim da ZAC. No metal base, reflete-se a flutuação dos 

valores de RMB.  Devido a que há um menor gradiente no valor do parâmetro do RMB, o 

limite da zona de fusão não é nítido, assim como se dificulta a delimitação da ZAC, se 

comparado com as amostras de um passe nas quais os gradientes foram mais pronunciados.  

Ainda assim, é possível identificar a região soldada. 
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a)      b) 

Figura 53. Mapa superficial de RMB da amostra de dois passes como soldada. a) valor 
máximo, b) valor rms. 

 

Amostra de dois passes com alívio de tensão T1 

Os parâmetros no domínio do tempo da amostra de dois passes com alívio de tensão são 

mostrados na Figura 54. 

Neste caso os parâmetros que melhor representam as mudanças microestructurais são o rms e 

o rms do envelope.  Os valores máximos e máximos threshold são um pouco mais variáveis.   

Os valores máximo, máximo threshold, rms e rms do envelope do RMB a partir do centro do 

cordão caem até um mínimo localizado em 4 mm, e depois aumentam até um valor máximo.  

Experimentam uma nova queda e  um aumento até um novo máximo, que é de 6-9% maior do 

que o primeiro. Percebe-se então que a diferença entre os dois máximos diminui com respeito 

à amostra como soldada.  No skewness e na kurtosis, apesar da flutuação, observa-se uma 

diferenciação dos valores nas distância até 7 mm, que correspondem com o fim da ZAC.  Na 

posição de pico, observa-se que na distância de 4 mm, correspondente à linha de fusão, existe 

um máximo do valor que cai até um mínimo na distância de 7 mm, que corresponde com o 

fim da ZAC. 

Na Figura  55 mostram-se os mapas superficiais do valor máximo e do valor rms da amostra 

de dois passes com alívio de tensão.  A identificação da zona de fusão e da ZAC, neste caso, é 

mais fácil com o mapa do valor máximo, no entanto aprecia-se que os valores são muito 

ZF  ZAC MB ZF ZAC MB 
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próximos ao do metal base, e as regiões aparecem menos nítidas.  Na zona de metal base 

apresenta-se muita flutuação. 

 

     
a) b) 

      
c)       d) 

 

Figura 54.  Parâmetros de RMB calculados para a amostra de dois passes com tratamento de 
alívio de tensão.  a) valor de pico máximo, b) acima 80% valor do pico máximo, c) rms do 
sinal, d) rms do envelope, e) kurtosis, f) skewness, g) posição de pico.  Continua na página 
seguinte. 
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e) f) 

     
        g) 

Figura 54.  Continuação.  Parâmetros de RMB calculados para a amostra de dois passes com 
tratamento de alívio de tensão.  a) valor de pico máximo, b) acima 80% valor do pico 
máximo, c) rms do sinal, d) rms do envelope, e) kurtosis, f) skewness, g) posição de pico. 

 

    
a)      b) 

Figura 55. Mapa superficial da amostra de dois passes com alívio de tensão. a) valor máximo, 
b) valor rms. 
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7.2.3.2 Análises dos sinais de RMB no domínio da frequência 

Para as análises no domínio da freqüência, levantaram-se os gráficos dos valores rms do 

espectro de freqüência na banda completa e nas bandas de 1-3 kHz, 1-10 kHz, 10-30 kHz, 30-

60 kHz, 60-85 kHz e 85-100 kHz.   

A profundidade δ aproximada do qual provêm os sinais de RMB de acordo com a banda de 

freqüência analisada é apresentada na  Tabela 14. 

Tabela 14.  Profundidades de emissão dos sinais de RMB segundo a banda de freqüência 
analisada. 
 

Banda de freqüência (Hz) δ (mm) 

1000-3000 6-0,386 

1000-10000 6-0,211 

10000-30000 0,211-0,122 

30000-60000 0,122-0,086 

60000-85000 0,086-0,072 

85000-100000 0,072-0,067 

 

Amostra de um passe como soldada 

A Figura 56 apresenta a variação nas diferentes bandas na amostra de um passe como soldada.  

Ela é representativa de todas as linhas medidas. As curvas representam a variação do rms do 

espectro ao longo de uma linha transversal ao cordão de solda, desde o centro do cordão até a 

distância de 35 mm. 

Percebe-se como o valor do rms do espectro de RMB é diferente nas diferentes bandas 

analisadas.  Assim, os maiores valores se apresentam na análise do rms do espectro do 

envelope na banda completa de 100 kHz, seguida do rms do espectro na banda completa e da 

banda de 30-60 kHz, 10-30 kHz, 1-10 kHz, 60-85 kHz, 1-3 kHz e 85-100 kHz.   

Todas as bandas analisadas contêm a informação da mudança microestructural na região 

soldada, pois nelas identifica-se o vale de valor mínimo correspondente ao LF e o valor 

máximo que corresponde com o fim da ZAC.  Observa-se que a variação do Vrms em relação 

ao centro do cordão é menos acentuada nas bandas de freqüências mais altas.  
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Figura 56.  Representação do rms do espectro de freqüências na banda completa e nas 
diferentes bandas.  Amostra de um passe como soldada. 

Os valores rms do espectro para cada uma das bandas analisadas em todas as linhas sobre as 

superfícies da amostra de um passe como soldada são apresentados na Figura 57. 

     
a) b) 

     
c)       d) 

Figura 57.  rms do espectro de freqüências nas diferentes bandas da amostra de um passe 
como soldada. a) banda 100 kHz, b) rms do espectro do envelope na banda 100 kHz, c) banda 
1-3 kHz, d) banda 1-10 kHz, e) banda 10-30 kHz, f) banda 30-60 kHz, g) banda 60-85 kHz, h) 
banda 85-100 kHz.  Continua na página seguinte. 
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e) f) 

      
g)       h) 

Figura 57. Continuação. rms do espectro de freqüências nas diferentes bandas da amostra de 
um passe como soldada. a) banda 100 kHz, b) rms do espectro do envelope na banda 100 
kHz, c) banda 1-3 kHz, d) banda 1-10 kHz, e) banda 10-30 kHz, f) banda 30-60 kHz, g) banda 
60-85 kHz, h) banda 85-100 kHz. 

 

Percebe-se na Figura 57 que na região da solda e próxima dela, o rms dos espectros numa 

mesma distância nas diferentes linhas oscilam num amplo intervalo de valores, e na medida 

que se afastam do centro da solda, aproximadamente numa distância de  20 mm, eles 

convergem.  Talvez esta diferença seja uma indicação de um estado de tensões  residuais 

transversais variável. 

Analogamente às análises no tempo, foram levantados os mapas superficiais dos valores rms 

dos espectros.  Na Figura 58 apresentam-se, a título de exemplo os correspondentes às bandas 

de 10-30 kHz e da banda completa.  Pode-se identificar claramente a região soldada do metal 

base, de forma similar aos mapas apresentados no domínio do tempo. 
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a)      b) 

Figura 58.  Mapa superficial dos valores rms do espectro de freqüências. a)  banda 10-30 kHz, 
b) rms do espectro do envelope na banda completa. 

 

Amostra de um passe com alívio de tensão T1 

Para as amostras de um passe com tratamento de alívio de tensão, se mostram na Figura 59 as 

curvas da variação com respeito ao centro do cordão do rms do espectro de freqüências na 

banda completa e nas bandas de 1-3 kHz, 1-10 kHz, 10-30 kHz, 30-60 kHz, 60-85 kHz e 85-

100 kHz.  Percebe-se que todas as bandas de análise comtem a informação da mudança 

microestructural no cordão de solda e na ZAC.  A diferença nas diferentes bandas, assim 

como na amostra como soldada, é no valor do rms do espectro. Assim,  a análise do rms do 

espectro do envelope na banda completa é a que tem os maiores valores de rms do espectro, e  

a banda de 85-100 kHz  é a que apresenta os menores valores.  Nesta amostra percebe-se 

também que a variação é muito pequena nas bandas de frequência mais altas.  

 
Figura 59.  Representação do rms do espectro de freqüências na banda completa e nas 
diferentes bandas.  Amostra de um passe com alívio de tensão T1. 
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Gráficos do rms dos espectros nas diferentes bandas nas linhas medidas da amostra de um 

passe com alívio de tensão são apresentados na Figura 60.  Pode-se observar a 

homogeneidade dos valores rms nos pontos situados na mesma distância com relação ao 

centro do cordão. 

Nestes gráficos percebe-uma homegeneidade na variação dos valores de RMB nas diferentes 

linhas, a diferença do comportamento da amostra como soldada, na qual existe um amplo 

intervalo de variação dos valores de RMB até a distância de 20 mm, e logo depois esa 

variação se homogeneiza.  Isto pode ser um indicativo da homogeneização de tensões na 

amostra como resultado do tratamento de alívio de tensões. 

 

     
a) b) 

     
c)       d) 

Figura 60.  rms do espectro de freqüências nas diferentes bandas da amostra de um passe com 
alívio de tensão. a) banda 100 kHz, b) rms do espectro do envelope na banda 100 kHz, c) 1-3 
kHz, d) banda 1-10 kHz, e) banda 10-30 kHz, f) banda 30-60 kHz, g) banda 60-85 kHz, h) 
banda 85-100 kHz.  Continua na página seguinte. 
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e) f) 

    
g)               h) 

Figura 60. Continuação. rms do espectro de freqüências nas diferentes bandas da amostra de 
um passe com alívio de tensão. a) banda 100 kHz, b) rms do espectro do envelope na banda 
100 kHz, c) 1-3 kHz, d) banda 1-10 kHz, e) banda 10-30 kHz, f) banda 30-60 kHz, g) banda 
60-85 kHz, h) banda 85-100 kHz. 

 
A título de exemplo, os mapas superficiais do rms do espectro na banda de 10-30 kHz e do 

rms do espectro na banda completa da amostras de um passe com alívio de tensão são 

mostrados na Figura 61. 

   
a)       b) 

Figura 61.  Mapa superficial da amostra de um passe com alívio T1. a) rms do espectro na 
banda 10-30 kHz, b) rms do espectro do envelope na banda completa. 

g 
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Com o fim de comparar efeito do tratamento de alívio de tensão, na Figura 62 mostra-se o rms 

do espectro na amostra de um passe como soldada e com alívio de tensão T1. 

 

        
a)       b) 

 
Figura 62.  rms do espectro na banda completa. a) um passe como soldada, b) um passe com 
alívio de tensão. 
 

Na Figura  62a se percebe como, na zona de fusão e na ZAC da amostra de um passe como 

soldada, os valores de RMB estão num amplo intervalo, enquanto que na amostra com alívio 

de tensão (Figura 62b), os valores de RMB se encontram num intervalo menor.  Percebe-se 

também que os valores de RMB são um pouco maiores na amostra como soldada. 

 

Amostra de dois passes como soldada 

Das amostras de dois passes como soldada, mostra-se na Figura 63 as curvas da variação do 

rms do espectro de freqüências na banda completa e nas bandas de 1-3 kHz, 1-10 kHz, 10-30 

kHz, 30-60 kHz, 60-85 kHz e 85-100 kHz.  Em todas as bandas de análise se observa a 

informação da mudança microestructural no cordão de solda e na ZAC.  A banda completa é a 

que tem os maiores valores de rms do espectro, seguidos das bandas de 30-60 kHz , 10-30 

kHz, 60-85 kHz, 1-10 kHz, 85-100 kHz e 1-3 kHz.  A banda completa é a que mostra mais 

marcadamente o limite de fusão e o fim da ZAC.  Na banda de 85-100 kHz é na que se mostra 

menos acentuada a variação. 
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Figura 63. rms do espectro de freqüências com relação à distância ao centro do cordão da 
amostra de dois passes como soldada, nas diferentes bandas. 

 

O rms dos espectros de freqüência nas diferentes bandas nas linhas medidas sobre a superfície 

se mostram na Figura 64.  A variação do RMB com respeito ao centro do cordão se reproduz 

muito bem nas linhas L1, L3 e L4.  Apenas na linha L2 se observam valores mais baixos do 

RMB.  Isto pode refletir algum erro induzido durante a medição.   

A Figura 65 mostra o mapa de superfícies do rms do espectro na banda de 10-30 kHz e o rms 

do espectro do envelope na banda completa.  Neles se percebem a região que corresponde à 

zona de fusão e à ZAC.  Há uma mudança de cor na região que corresponde ao metal base, no 

qual se apresenta a flutuação dos valores.  
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a) b) 

    
c)          d) 

Figura 64. rms do espectro de freqüências nas diferentes bandas da amostra de dois passes 
como soldada. a) banda 100 kHz, b) rms do espectro do envelope na banda 100 kHz, c) banda 
1-3 kHz, d) banda 1-10 kHz, e) banda 10-30 kHz, f) banda 30-60 kHz, g) banda 60-85 kHz, h) 
banda 85-100 kHz.  Continua na página seguinte. 
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e) f) 

    
g)          h) 

Figura 64.  Continuação. rms do espectro de freqüências nas diferentes bandas da amostra de 
dois passes como soldada. a) banda 100 kHz, b) rms do espectro do envelope na banda 100 
kHz, c) banda 1-3 kHz, d) banda 1-10 kHz, e) banda 10-30 kHz, f) banda 30-60 kHz, g) banda 
60-85 kHz, h) banda 85-100 kHz. 

 

   
a)      b) 

Figura 65.  Mapa superficial do rms do espectro da amostra de dois passes como soldada. a) 
banda 10-30 kHz, b) rms do espectro do envelope na banda completa. 
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Amostra de dois passes com alívio de tensão T1 

Na amostra de dois passes com alívio de tensão as curvas da variação do rms do espectro de 

freqüências em relação ao centro do cordão, na banda completa e nas bandas de 1-3 kHz, 1-10 

kHz, 10-30 kHz, 30-60 kHz, 60-85 kHz e 85-100 kHz, se representam na Figura 66.  Observa-

se que todas as bandas de análise contém a informação da mudança microestructural no 

cordão de solda e na ZAC.  A banda completa é a que tem os maiores valores de rms do 

espectro.  As bandas que mostram mais acetuadamente o limite de fusão e o fim da ZAC, são 

a banda completa e as bandas de 10-30 kHz e 30-60 kHz.  Na banda de 85-100 kHz é a que 

mostra de forma menos acentuada a variação da microestrutura. 

 
Figura 66.  rms do espectro de freqüências nas distintas bandas de freqüência da amostra de 
dois passes com alívio de tensão T1. 
 

A variação do rms do espectro em relação ao centro do cordão, nas distintas bandas de 

freqüência das linhas medidas na superfície são mostradas na Figura 67. 

Percebe-se que elas contêm a mesma informação da mudança microestructural que as análises 

feitas no domínio do tempo. 
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a) b) 

   

c)       d) 

Figura 67.   rms do espectro de freqüências nas diferentes bandas da amostra de dois passes 
com alívio de tensão. a) banda 100 kHz, b) rms do espectro do envelope na banda 100 kHz, c) 
banda 1-3 KHz, d) banda 1-10 kHz, e) banda 10-30 kHz, f) banda 30-60 kHz, g) banda 60-85 
kHz, h) banda 85-100 kHz.  Continua na página seguinte. 
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e) f) 

      
g)           h) 

Figura 67.  Continuação. rms do espectro de freqüências nas diferentes bandas da amostra de 
dois passes com alívio de tensão. a) banda 100 kHz, b) rms do espectro do envelope na banda 
100 kHz, c) banda 1-3 KHz, d) banda 1-10 kHz, e) banda 10-30 kHz, f) banda 30-60 kHz, g) 
banda 60-85 kHz, h) banda 85-100 kHz. 

 

Mapas superficiais do rms do espectro na banda 10-30 kHz e do rms do espectro do envelope 

na banda completa são mostrados na Figura 68. 

Nestas Figuras percebe-se a região correspondente à zona de fusão e à ZAC, mas como os 

valores são muito próximos aos do metal base e flutuam bastante, não é muito nítida a 

localização do fim da ZAC. 
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a)      b) 

Figura 68.  Mapa superficial de RMB da amostra de dois passes com alívio de tensão. a) rms 
do  espectro na banda 10-30 kHz, b) rms do espectro do envelope na banda completa. 

 

Os valores de RMB obtidos nas amostras de dois passes como soldada e com alívio de tensão, 

podem interpretar-se da mesma forma que nas amostras de um passe. 

Na Figura 69 se mostram as curvas do rms do espectro para as amostras de dois passes como 

soldada e com alívio de tensão.  Nota-se desta figura, que na zona de fusão e na ZAC da 

amostra como soldada, os valores de RMB são menores aos da amostra com alívio de tensão. 

 

      
a)       b) 

Figura 69.  rms do espectro na amostra de dois passes. a) como soldada, b) com alívio de 
tensão. 
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7.2.3.3 Análises de sinais RMB tempo-escala através da transformada wavelet 

São poucos os trabalhos que reportam análises de sinais de  RMB usando a transformada 

wavelet [64-66].  Neste trabalho explorou-se a possibilidade de separar a informação 

decorrente da microestrutura da informação decorrente das tensões residuais por médio de 

análises com a transformada wavelet. 

Foram analisados os sinais utilizando a transformada wavelet Dabeauchies 3 (db3), wavelet 

Coiflets 5 (coif5) e wavelet Meyer (dmey), em cinco níveis de decomposição.   

As bandas de freqüência dos coeficientes de aproximação e detalhe que correspondem a cada 

nível de decomposição das tranformadas wavelet  empregadas são apresentadas na Tabela 15. 

 

Tabela 15.  Bandas de freqüência de aproximação e detalhe em cada nível da decomposição. 

Nível Aproximação (Hz) 

(fib=0)-(ffb=fa/2x(2n)) 

Detalhe (Hz) 

(fib=fa/2x(2n))-(ffb= fa/2x(2n-1)) 

Nível 1 0-50000 50000-100000 

Nível 2 0-25000 25000-50000 

Nível 3 0-12500 12500-25000 

Nível 4 0-6250 6250-12500 

Nível 5 0-3125 3125-6250 

 

 

Na Figura 70 mostra-se um exemplo dos coeficientes de aproximação e detalhe reconstruídos 

de um sinal de RMB decomposto em cinco níveis por médio da wavelet Daubechies.  Desta 

figura pode-se observar que nos diferentes níveis de decomposição, tanto o sinal de 

aproximação como o sinal de detalhe permanecem iguais ao sinal original, apenas se percebe 

uma mudança na amplitude, a qual diminui conforme  aumenta o nível de análise. 

Na Figura 71 mostra-se o valor do rms dos coeficientes de aproximação e detalhe obtidas com 

as diferentes wavelets, através da junta soldada numa linha da amostra de um passe como 

soldada.  Comparando os valores do rms dos coeficientes de aproximação e detalhe em cada 

uma das transformadas wavelet analisadas,  não se observa nenhuma diferença.   
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Figura 70.  Coeficientes de aproximação e detalhe reconstruídos da wavelet Daubechies 3, de 
um sinal de RMB da amostra de um passe como soldada, decomposto em cinco níveis. 
 

Observa-se que tanto nos coeficientes de aproximação como nos de detalhe, a informação da 

variação microestrutural na junta soldada é analoga à obtida nas análises no domínio do 

tempo e no domínio da freqüência.  Assim, percebe-se uma queda no valor Vrms desde o 

centro do cordão até um valor mínimo localizado em 5 mm, correspondente ao límite de 

fusão.  O valor Vrms começa de novo aumentar até uma distância de 10 mm na qual se 

localiza o fim da ZAC. 

Nos coeficientes de aproximação observa-se que na medida em que o nível de análise 

aumenta, isto é, nas mais baixas freqüências, o valor Vrms aumenta também.  Observa-se 

também de forma mais acentuada a diferença entre os valores correspondentes ao limite de 

fusão e ao fim da ZAC.  

Nos coeficientes de detalhe, o valor Vrms já não tem essa mesma relação de acordo ao nível 

de análise, pois os maiores valores são dados para o nível 3 entanto que os menores valores 

acontecem no nível 5.  Observa-se também que nos níveis de mais baixas freqüências (níveis 

3, 4, 5) apresentam flutuações mais marcadas no metal base, em tanto que nas mais altas 

frequencias (níveis 1 e 2) os valores tendem a se homogenizar.  Isto pode ser, talvez, um 

indicativo de maior sensibilidade às inhomogeneidades do material, quando as análises se 

fazem nas baixas freqüências. 
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a) 

   
b) 

   
    

c) 

Figura 71.  Coeficientes de aproximação (à esquerda) e detalhe (à direita) de diferentes 
wavelets  através de uma linha da junta soldada de um passe como soldada. a) wavelets 
Daubechies, b) wavelets Coiflets, c) wavelets Meyer. 
 

Em todas estas análises feitas através das transformadas wavelets observa-se que as 

informações contidas em relação à junta soldada correspondem à variação microestrutural.  

Não há nenhuma informação relacionada com a tensão residual presente nas amostras, a qual 

foi hipótese que justificou a utilização deste método. Devido a isto, os resultados das amostras 
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de um passe com alívio de tensão e de dois passes como soldada e com alívio de tensão, são 

omitidos. 

Fizeram-se também análises empregando a wavelet packet, como foi descrito no item 6.2.3.2.  

Nessas análises descompõem-se em diferentes níveis tanto o sinal de aproximação como o 

sinal de detalhe.  O primeiro passo foi a determinação da função de custo a ser empregada.  

Para isto, foram testadas três entropias:  a entropia Shannon, a entropia log energy e a entropia 

thresholding.  Os resultados destas análises de entropia wavelets na amostra de um passe 

como soldada são mostrados na Figura 72.  Neles observam-se como os três tipos de entropia 

analisados contém a informação da microestrutura da junta soldada, sendo que a entropia 

Shannon é a que apresenta menores flutuações nos valores, seguida da entropia log energy.  Já 

na entropia thresholding há muita flutuação nos valores, dificultando a identificação das 

regiões.  Desta forma, foi selecionada a entropia Shannon para ser utilizada nas análises de 

wavelet packet. 
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Figura 72.  Análises de entropia na junta soldada de uma linha da amosta de um passe como 
soldada.  a) entropia Shannon, b) entropia log energy c) entropia trhesholding. 
 

Na Figura 73a mostra-se a árvore de decomposição do sinal da wavelet packet, e na Figura 

73b mostra-se a árvore  wavelet packet que melhor representa o sinal de RMB, de acordo com 

o critério de mínima entropia Shannon [69].  Observa-se que o sinal fica representado pelos 

coeficientes de aproximação e detalhe nomeados como segue: 

S=cA1+cD1+cA2+cD2+cA3+ cD3+cA4+cD4 
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a)      b) 

Figura 73.  Árvore de decomposição do sinal de RMB através da wavelet packet,  a) árvore de 
decomposição completa, b) árvore que melhor representa o sinal. 
 

As bandas de freqüências correspondentes aos coeficientes de aproximação e detalhe de 

melhor árvore de decomposição wavelet packet no quinto nível se apresentam na Tabela 16.  

Observa-se que as análises abrangem bandas de frequência muito baixas, intermediárias e 

muito altas. 

 

Tabela 16.  Bandas de freqüência dos coeficientes de aproximação e detalhe da decomposição 
do sinal de RMB por wavelet packet. 
 

Coeficiente Banda de freqüência (Hz) 

cA1 0 – 3125 

cD1 3125 – 6250 

cA2 50000 – 53125 

cD2 53125 – 56250 

cA3 56250 – 59375 

cD3 59375 – 62500 

cA4 93750 – 96875 

cD4 96875 – 100000 

 

 

Na Figura 74 se apresentam os valores rms dos coeficientes de aproximação e detalhe 

correspondentes a esta decomposição wavelet packet de uma linha da amostra de um passe 

como soldada.  Nota-se que o formato das curvas é o mesmo, sendo análogas às obtidas pelas 

análises feitas no domínio do tempo e no domínio da freqüência.  A diferença entre as curvas 

S

A1 D1 A2 D2 A3 D3 A4 D4
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Sinal
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de aproximação e detalhe é no valor da amplitude do parâmetro.  Observa-se também que 

algumas heterogeneidades são mais ressaltadas. 

Há uma queda no valor rms até uma distância de 5 mm, na qual se localiza o limite de fusão.  

A partir dessa distância tem-se um aumento no valor rms até a distância de 10 mm, no qual 

acontece o fim da ZAC.  Nas análises feitas nas mais baixas freqüências percebe-se uma 

flutuação mais marcada na região de metal base, mostrando nessas bandas maior sensibilidade 

às inhomogeneidades.   

Deve-se ressaltar que com wavelet packet foram analisadas bandas de freqüência muito 

baixas (0-6250 Hz),  bandas de frequência intermediárias (50000-62500 Hz) , e bandas de 

frequência muito altas (93750-10000 Hz), e em todas elas os sinais de RMB comtem 

preferencialmente a informação relacionada com a microestrutura.   

De forma análoga, os resultados nas amostras com alívio de tensão e nas amostras de dois 

passes mostram unicamente a informação relacionada com a variação microestrutural.  Não se 

encontrou nenhuma relação com as tensões residuais medidas nas amostras.  Por esta razão, 

os resultados correspondentes são omitidos. 

Estas análises com wavelet packet também não respondem à questão inicial de separar a 

procedência de RMB devido à microestrutura, da procedência de RMB devido às tensões 

residuais. 
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Figura 74. Valores  rms dos coeficientes de aproximação e detalhe correspondente a árvore de 
decomposição wavelet packet da amostra de um passe como soldada. 
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As análises feitas com a wavelet discreta permitiram decompor o sinal de forma tal que pode 

ser observado o comportamento nas mais baixas freqüências, ou seja com a contribuição de 

um volume mais abaixo da superfície no processo de magnetização, e foi verificado que a 

principal contribuição correspondia à variação microestrutural.  De outro lado, a wavelet 

packet permitiu decompor o sinal nas mais altas freqüências, através dos coeficientes cA4 e 

cD4, correspondente à camada mais superficial da amostra.  Era esperado que houbesse no 

sinal RMB algum efeito das tensões residuais superficiais decorrentes do processo de retifica.  

Mas só se achou que a principal contribuição foi devida à variação microestrutural. 

 

7.2.4 Medição de tensão residual mediante difração de raios-X vs medição de RMB 

A componente transversal da tensão residual através de uma linha a partir do centro do 

cordão, em cada uma das amostras medidas por difração de raios-X é representada na Figura 

75.  Observa-se das Figuras 75a e 75b que as tensões residuais medidas são de compressão, 

tanto na condição como soldada, assim como sob os tratamentos térmicos.  Observa-se 

também que na condição como soldada e após o tratamento T1, a tensão residual é a mesma 

no centro do cordão como no metal base. Essas tensões de compressão medidas são muito 

superficiais, da ordem de 10 µm e são decorrentes apenas do processo de retífica que foi 

aplicado nas superfícies das amostras.  Não se obteve, como se esperava, a informação das 

tensões residuais geradas no processo de soldagem.   

Após o tratamento de alívio de tensão T1 esperava-se que as tensões residuais diminuissem, 

contrário ao que realmente foi medido pela difração de raios-X.  Acredita-se que esse 

resultado seja consequência do processo de lixamento nas amostras tratadas para eliminar a 

camada de óxido superficial, ocasionando uma variação das tensões residuais.  Devido a isto, 

decidiu-se fazer o tratamento de alívio de tensão T2, na mesma temperatura (600°C), por um 

tempo maior (6 horas) e em forno a vácuo, para garantir o alívio.  Da Figura 75 observa-se 

que de fato o alívio de tensão aconteceu, mas também após o tratamento T2 observa-se que há 

uma tensão de compressão maior até uma distância de 5 mm correspondente à zona de fusão, 

e a partir deste ponto a tensão de compressão diminui até um valor aproximadamente 

constante na ZAC e no metal base. 
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a)      b) 

Figura 75.  Tensão residual medida por difração de raios-X. a) amostras de um passe, b) 
amostras de dois passes. 
 

A medição de RMB, utilizando a sonda 2 (com o sensor e o yoke paralelo ao cordão de solda) 

se mostra nas Figuras 76 e 77, para as amostras de um passe e de dois passes.  Esses valores 

de RMB se obtiveram na mesma linha em que foi feita a difração de raios- X.  Das Figuras 

pode-se observar que o valor RMB representa a variação microestrutural como foi 

apresentado nas seções anteriores, mas ao compará-las com os perfis de tensão residual 

medidos, não se observa relação.  Da Figura 76 observa-se que na amostra como soldada e 

após o tratamento T1, os valores de RMB são muito próximos, e assim não se evidenciam 

diferenças das tensões residuais medidas, nem das tensões residuais esperadas. 

 

 

   
a)       b) 

Figura 76.  Comparação dos valores Vrms das amostras como soldada e com tratamento de 
alívio de tensão T1.  a) amostra de um passe, b) amostra de dois passes. 
 



 

 

126

   
a)       b) 

Figura 77.  Comparação do valores Vrms da amostras como soldada e com tratamento de 
alívio de tensão T2.  a) amostra de um passe, b) amostra de dois passes. 
 

Na Figura 77 se apresentam os valores de RMB nas amostras como soldada e após o 

tratamento T2.  Nelas percebe-se que, até o limite de fusão, o valor de RMB é um pouco 

menor na amostra como soldada, e a partir daí, o a tendência se reverte mostrando o valor de 

RMB menor para a amostra com alívio de tensão.  Este comportamento não corresponde com 

as medidas de tensão residual feitas por difração de raios-X, pois estas mostram que as 

amostras como soldadas estão sob compressão maior do que as amostras com alívio T2.  

Segundo esse resultado, esperar-se que o valor RMB seja sempre menor nas amostras como 

soldadas, o qual não acontece.  Se não se considerasse o resultado da difração de raios- X, e se 

pensasse só nos resultados do RMB em função da tensão residual,  poderia-se dizer que a 

amostra como soldada se encontra sob compressão na zona de fusão, e a partir do limite de 

fusão se encontra sob tração.  E que essas tensões foram aliviadas ao aplicar o tratamento de 

alívio de tensão T2.   

Moorthy et al [47] e Lachmann,  Nitschke-Pagel e Wohlfahrt [53] obtiveram resultados 

similares, nos quais não foram possíveis correlacionar as medições de difração de raios-X 

com as medições de RMB.  Isto foi justificado pelo fato das medições de RMB terem 

influência tanto das tensões residuais como da microestrutura, além de que a difração de 

raios-X só mede as tensões numa camada muito superficial.   

Convém lembrar que nesta tese tentou-se achar alguma relação das tensões residuais com as 

medições de RMB através das análises por wavelets, mas não foi possível devido a que 

sempre houve maior influência da variação microestrutural. 

Também se fizeram medidas de  RMB utilizando a sonda 3, na qual o sensor é uma bobina 

com campo aplicado paralelo ao cordão de solda.  O valor Vrms em relação ao centro do 
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cordão de estas medições na amostra de um passe e de dois passes, se mostram na Figura 78 e 

79. 

 
Figura 78.  Valor rms do RMB na linha de difração de raios-X na amostra de um passe como 
soldada e com tratamento de alívio de tensão T1 e T2, medidas com a sonda 3. 
 
 

 
Figura 79.  Valor rms do RMB na linha de difração de raios-X na amostra de dois passes 
como soldada e com tratamento de alívio de tensão T1 e T2, medidas com a sonda 3. 
 
Há diferenças nas medições feitas com a sonda 2 e a sonda 3 e várias observações podem ser 

feitas.  

• Nas medições feitas com a sonda 2 nas amostras de um passe e de dois passes podem-

se determinar o limite de fusão e o fim da ZAC. 

• Nas medições feitas com a sonda 3, nas amostras de um passe, o valor mínimo está 

localizado a 8 mm do centro do cordão, não correspondendo com o límite da zona de 

fusão.  Além disto os valores começam a aumentar mas não se estabilizam na região 

do metal base.  Ressalta-se que nas amostras de um passe com alívio de tensão, 

apresenta-se um máximo local que corresponde à distância do fim da ZAC.  Já nas 

amostras de dois passes não se detecta claramente nenhuma região.  As curvas obtidas 

não mostram sensibilidade à variação nem da microestrutura, nem da tensão residual. 

• Acredita-se que as diferenças nas medições com as sondas seja devido à diferença de 

sensor indutivo.  Na sonda 2, a barra de ferrite de largura 0,2 mm teria a resolução 
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espacial suficiente para a variação pontual da microestrutura com a varredura a cada 1 

mm. Já na sonda 3, a área da bobina corresponde a um círculo de diámetro de 7 mm, 

não sendo possível ter resolução espacial suficiente para a variação pontual da 

microestrutura.   

 

7.2.5 Relação da variação da  microestrutura e da dureza com os parâmetros de RMB 

Uma interpretação dos gráficos dos parâmetros de RMB de todas as amostras no domínio do 

tempo e no domínio da freqüência à luz das mudanças microestructurais e de dureza através 

da junta soldada será apresentada a seguir. 

Sabe-se que ao aplicar um campo magnético a um material ferromagnético, as paredes de 

domínio se movimentam em forma descontínua como resultado da sua interação com  os 

pontos de ancoragem que agem como barreiras à movimentação.  Observou-se que a 

microestrutura na junta soldada muda conforme se aumenta a distância ao centro do cordão 

como conseqüência dos diferentes ciclos térmicos experimentados em cada ponto. Assim a 

variação microestrutural faz com que o processo de magnetização em cada região seja 

diferente como conseqüência das interações diferentes que existem entre a movimentação das 

paredes de domínio e os pontos de ancoragem. 

Na zona de fusão,  que vai desde 0 mm até 5 mm na amostra de um passe, e até 4 mm na 

amostra de dois passes, a microestrutura é heterogênea.  Isso reflete-se nos valores de dureza, 

também heterogêneos, assim como nos parâmetros de Barkhausen, que também são 

heterogêneos. 

Em relação à variação de dureza na ZAC, apresentada nas Figuras 43 e 44 observou-se que 

tanto na amostra como soldada como na amostra com tratamento de alívio de tensão, a partir 

da linha de fusão a dureza sofre uma queda, até o fim da ZAC.  

Próxima à linha de fusão, na região de crescimento de grão, a velocidade de resfriamento é 

muito alta, favorecendo a formação da ferrita de morfologia acicular, além da formação de 

perlita fina, também favorecida pela alta velocidade de resfriamento, que não permite o 

engrossamento das lamelas de cementita na perlita.  Estas duas microestruturas fazem com 

que esta região da ZAC seja a de maior dureza.  Nessa mesma região, obteve-se o menor valor 

do parâmetro do sinal de RMB.  Isto concorda com o reportado por Moorthy, Shaw e Evans 

[20] e por Mitra, Govindaraju e Jiles [36] que quanto maior é o valor de dureza, menor é o 

RMB.  Segundo Moorthy, Shaw e Evans esse comportamento deve-se a que a microestrutura 

mais mole favorece o deslocamento das paredes de domínio, enquanto a microestrutura mais 
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dura dificulta essa movimentação.  Na microestrutura acicular a quantidade de discordâncias é 

maior, e elas agem como barreiras à movimentação das paredes de domínio, por tanto a 

emissão de RMB é baixa.  De outro lado, as lamelas de cementita na perlita também agem 

como barreiras à movimentação das paredes de domínio, sendo que a força de ancoragem será 

ainda maior naquelas lamelas de cementita que são paralelas às paredes de domínio. 

Na medida que se afasta da linha de fusão, a velocidade de resfriamento diminui favorecendo 

uma mudança da morfologia acicular da ferrita, a qual se torna poligonal, com presença de 

colônias de perlita mais grossa. Também se observa uma diminuição no tamanho de grão da 

ferrita e da perlita. Estas microestruturas apresentam menor dureza. No tamanho de grão 

intermediário, aumentou a quantidade de contornos de grão assim como a quantidade de 

paredes de domínios se movimentando, produzindo uma emissão de RMB maior.  Com o  

tamanho de grão fino, tem-se  uma grande quantidade de domínios muito pequenos, além de 

uma grande área de contorno de grão.  Esta, favorece a nucleação de novos domínios  quando 

se reverte a magnetização, assim, tem-se maior quantidade de paredes de domínio se 

movimentando e produzindo, por tanto, uma maior emissão de Barkhausen [26].  De outro 

lado, a não existência da estrutura acicular faz com que a quantidade de discordâncias seja 

menor, diminuindo a quantidade de barreiras à movimentação dos domínios, facilitando-se 

assim a movimentação das paredes de domínio.  Esta interação produz uma maior emissão de 

Barkhausen. 

Na região de transformação parcial,  no fim da ZAC, corresponde com o máximo do 

parâmetro de RMB que se apresenta na distância de 10 mm e 7 mm para as amostras de um 

passe e dois passes, respectivamente.  A microestrutura tem o tamanho de grão ferrítico 

maior, e por tanto menor quantidade de paredes de domínio, assim como menor quantidade de 

contornos de grão agindo como barreiras à movimentação. Mas também tem uma grande 

quantidade de colônias pequenas de perlita.  A interação entre  a pouca quantidade de paredes 

de domínio se movimentando e a grande quantidade de colônias de perlita finas imersas na 

matriz ferrítica agindo como barreiras mas fracas, geram o valor maior de RMB.  

A queda de RMB que se observa após o fim da ZAC no metal base é devido ao tamanho de 

grão, que é mais grosso do atingido na região da ZAC mais próxima.  Apresentando por tanto 

um menor número de paredes de domínio se movimentado com poucas barreiras à 

movimentação.  

Nas diferentes linhas medidas, nota-se que o valor mínimo de RMB, que corresponde com a 

linha de fusão, aparece às vezes deslocado.  Isto pode ser explicado pela imprecissão da 

técnica experimental na inicialização da mesa x-y, que é manual, induzindo o erro no zero.  
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No entanto, pode-se verificar que este erro é sistemático, e assim o máximo correspondente 

com o fim da ZAC, também se desloca. 

 

Para as amostras como soldada e com alívio de tensão, os parâmetros calculados no domínio 

do tempo (valor máximo, máximo threshold, rms, rms do envelope), no domínio da 

freqüência (rms dos espectro) e em tempo-escala, permitiram diferenciar o limite de fusão e o 

fim da ZAC, que se apresentam justamente nas distâncias de 5 mm e 10 mm nas amostras de 

um passe, e 4 mm e 7 mm nas amostras de dois passes.  
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8 CONCLUSÕES 

Das análises dos diferentes parâmetros de ruído magnético de Barkhausen em amostras de aço 

carbono soldadas com o processo SMAW,  pode-se chegar nas seguintes conclusões. 

• É possível monitorar a zona afetada pelo calor (ZAC) de soldagens reais de um e dois 

passes utilizando o ruído magnético de Barkhausen. 

• Na zona afetada pelo calor têm-se mudanças microestruturais em morfologia, tamanho 

de grão e dureza que são detetadas pelos parâmetros de RMB.  Assim, na zona de 

fusão a microestrutura é heterogênea e como consequência tem-se uma 

heterogeneidade no RMB.  A linha de fusão é a região que apresenta o menor valor de 

RMB, e corresponde ao maior valor de dureza. Conforme a dureza vai diminuindo ao 

passar da região de crescimento de grão à região de grão refinado, experimenta-se um 

aumento no valor de RMB. 

• No monitoramento de juntas soldadas de aço carbono através do RMB não há um 

parâmetro relevante para relacionar com a variação microestrutural.  Tanto as análises 

de parâmetros no domínio do tempo, como no domínio da freqüencia e em tempo-

escala mostraram ser adequadas.  

• Dos parâmetros analisados no domínio do tempo, pode-se dizer que o valor máximo, o 

valor threshold máximo, o rms e o rms do envelope são os que mostram a relação com 

as mudanças microestruturais, sendo que ficaram melhor representadas com o valor 

rms e rms do envelope. A kurtosis, o skewness e a posição de pico permitiram 

localizar a região soldada, mas a relação com a variação microestrutural é menos 

evidente. 

• Dos parâmetros analisados no domínio da freqüência, encontrou-se que tanto na banda 

completa como nas diferentes bandas, houve uma relação com a variação 

microestrutural através da junta soldada.  A diferença entre elas foi apenas na 

amplitude do Vrms.  Neste parâmetros também se evidenciou que o limite de fusão 

apresentou o menor valor do parâmetro de RMB entanto que o fim da ZAC apresentou 

o maior valor do parâmetro de RMB. 

• Com os parâmetros no domínio do tempo e no domínio da freqüência se obtiveram 

mapas superficiais que representam bem a região soldada e permitem diferenciá-la do 

metal base.  No domínio do tempo os melhores mapas superficiais foram obtidos pelo 
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rms e o rms do envelope. No domínio da freqüência, em todas as bandas analisadas 

houve boa representação. 

• A representação do mapa como uma superfície dá uma idéia da localização e do 

tamanho da ZAC, mas a representação utilizando linhas com relação ao centro do 

cordão é a que permite localizar mais exactamente onde se tem o limite de fusão e o 

fim da ZAC.  

• No caso estudado neste trabalho, a análise do sinal de RMB através da transformada 

wavelet e wavelet packet com decomposição em cinco níveis, que permitiram análisis 

em bandas de freqüência muito baixas, intermédias e muito altas, só mostrou a 

influência da microestrutura no RMB. Não foi possível separar o efeito das tensões 

residuais. 

• Não foi possível determinar um procedimento que permitisse separar o efeito de 

microestrutura do efeito de tensão residual nas juntas soldadas, mesmo utilizando 

vários métodos de análise dos sinais de RMB. 

• A forma do sensor de leitura pode ser um fator importante no monitoramento da junta 

soldada. 
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Até abril de 2007 foram aceitos dois trabalhos para eventos a serem realizados proximamente: 

• SERNA GIRALDO, C.P.; PADOVESE, L.  Avaliação de soldagem de aço estrutural 

através do ruído magnético de Barkhausen.  Será apresentado no 9ª  COTEQ, em 

Salvador em junho de 2007. 

• SERNA GIRALDO, C.P.; PADOVESE, L.  Monitoreo de uniones soldadas de acero 

estructural utilizando ruido magnético de Barkhausen, que será apresentado no 
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Estão em fase de preparação um artigo a ser submetido à revista NDT&E International, e um 

artigo para o IV Congreso Internacional de Materiales que será realizado na Colômbia, em 

setembro de 2007. 
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10 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Com todo o trabalho experimental e de processamento de sinais realizado, além das 

conclusões já apresentadas, se levantaram uma série de questionamentos que não se 

ressolveram neste trabalho e poderiam ser abordados como sugestões de outros trabalhos. 

• Avaliar a influência da geometria e parâmetros do sensor utilizado no sinal de RMB. 

• Avaliar a influência de processos de acabamento superficial na distribuição de tensões 

residuais de juntas soldadas. 

• Analisar as tensões residuais em juntas soldadas através de métodos destrutivos, não 

destrutivos e por modelamento com o método de elementos finitos, e comparar com 

medições de RMB. 

• Aplicar outros parâmetros de análise de sinais de RMB em juntas soldadas como a 

distribuição de amplitudes e a relação entre a largura do pico e a amplitude. 

• Validar o uso da técnica de monitoramento através de RMB de juntas soldadas obtidas 

em outros aços e com outros processos de soldagem. 

• Avaliar a influência das diferentes morfologias da ferrita nos sinais de RMB.  

• Analisar os pulsos de Barkhausen de menor amplitude, próximos ao campo magnético 

de saturação, avaliar possível correlação com as tensões residuais.. 



 

 

135

 

11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

                                                 

1 GRANJON, H.  Fundamentals of Welding Metallurgy.  Cambridge: Abington Publishing.  
1991. 210 p. 

2 LANCASTER, J.F.  Metallurgy of Welding.  London: Chapman & Hall.  1994.  389 p. 

3 WELDING Handbook.  Miami: American Welding Society.vol I, 8 ed.  1987. 

4 TSO LIANG-TENG ; CHIH CHEN-LING.  Effect of welding condition on residual stress 
due to butt welds.  International Journal of Pressure Vessel and Piping.  V 7, p 857-864, 
1998.   

5 PENG-HSIANG CHANG; TSO LIANG TENG.  Numerical and experimental investigation 
on the residual stresses of the butt-welded joints.  Computational Materials Science.  V29, p 
511-522, 2004. 

6 BOZORTH, Richard M.  Ferromagnetism.  New York: IEEE  PRESS. 1993. 968 P. 

7 CHIN-WEN CHEN.  Magnetism and Metallurgy of Soft Magnetic Materials.  New 
York: Dover publications.  1986.  pp 61-62. 

8 JILES, David. Introduction to Magnetism and Magnetic Materials.  Chapman and Hall.  
New York.1994. 

9 DURIN, Gianfranco; ZAPPPERI, Stefano.  The Barkhausen Effect. Cond-mat V1 N21, p 
20-23, 2004.    

10 BERTOTTI, Giorgio.  Hysteresis in Magnetism. San Diego: Academic Press. 1998.  558 
p. 

11 JILES, D.C.  Dynamics of domain magnetizatin and the Barkhausen effect.  Czechoslovak 
Journal of Physics.  V 50, n 8, p 893-988, 2000. 

12 KAMEDA, J.; RANJAN, R.  Nondestructive evaluation of steels using acoustic and 
magnetic Barkhausen signals-I.  Effect of carbide precipitation and hardness.  Acta 
Metallurgical.  V35,  n 7, p 1515-1526, 1987. 

13 JILES, David. Introduction to Magnetism and Magnetic Materials.  New York: 
Chapman and Hall. 1994.  440 p. 

14 JEONG,H.T.; PARK, D.G.; HONG, J.H.; AHN, Y.S.; KIM, G.M.  The effect of 
microstructural changes on magnetic Barkhausen Noise in Mn-Mo-Ni pressure vessel steel.  
Journal of the Korean Physical Society.  V 34,  n 5. p 429-433, 1999.  



 

 

136

                                                                                                                                                         

15 ALESSANDRO, B.;  BEATRICE, C. ; BERTOTTI, G.;  MONTORSI, A.  Domain-wall 
dynamics and Barkhausen effect in metallic ferromagnetic materials. I.Theory.  Journal of 
Applied Physics.   V 68,  n 6. p 2901-2907, 1990. 

16 ALESSANDRO, B.;  BEATRICE, C. ; BERTOTTI, G. ; MONTORSI, A.  Domain-wall 
dynamics and Barkhausen effect in metallic ferromagnetic materials. II.Experiments. Journal 
of Applied Physics.   V 68, n 6, p 2908-15, 1990. 

17 JILES, D.C; SIPAHI, L.B; WILLIAMS,G.  Journal of Applied Physics. V 79, 1996, p 
963.  Não consultado diretamente. 

18 CLATTERBUCK, DM; GARCIA, V.J; JOHNSON, M.J; JILES, D.C.  Journal of 
Applied Physics.  V87, n 9, p 4771-4773, 2000. 

19 ALTPETER, I.  Nondestructive evaluation of cementite content in steel and white cast iron  
using inductive Barkhausen noise.  Journal of Nondestructive Evaluation. V15, n2, p 45-
60, 1996. p 45-60. 

20 MOORTHY, V.; SHAW, B.A.; EVANS, J.T.  Evaluation of tempering induced changes in 
the hardness profile of case-carburised EN steel using magnetic Barkhausen noise analysis.  
NDT&E International.  V 36, 2003, pp 43-49. 

21 DHAR, A.; ATHERTON, D.L.  Influence of magnetizing parameters on the magnetic 
barkhausen noise.  IEEE Transactions on  Magnetics. V28, N 6,  p 3363-3366, 1992. 

22 MITRA, A.; JILES, D.C.  Magnetic Barkhausen emissions in as-quenched Fe-Si-B 
amorphous alloy.  Journal of Magnetism and Magnetic Materials.  V 168, p 169-176, 
1997.   

23 PADOVESE, L.R.; CAPÓ, J. ; ANGLADA-RIVERA, J.  Medição da tensão mecânica em 
aço carbono através da emissão magnética de Barkhausen.   In: XIX Congresso Nacional de 
Ensaios Não Destrutivos.  São Paulo, Brasil,agosto 2000. 

24 RANJAN, R.; JILES, D.; RASTOGI, P.K.  Magnetic properties of decarburized steels: an 
investigation of the effects of grain size and carbon content.  IEEE Transactions on 
Magnetics.  Vol 23. n 3, p 1869-1876, 1987. 

25 DONG-WONG KIM; DONGIL KWON.  Quantification of the Barkhausen noise method 
for the evaluation of time-dependent degradation.  Journal of Magnetism and Magnetic 
Materials.  V 257, p 175-183, 2003. 

26 GATELIER-ROTHEA, C.;FLEISCHMANN, P.; CHICOIS,J.; FOUGERES.  Role of 
microestructural states on the level of Barkhausen noise in pure iron and low carbon iron 
binay alloys.  Nondestructive Test Evaluation.  V 8-9, p 591-602, 1992. 

27 MOORTHY, V.; VAIDYANATHAN, S.; JAYAKUMAR, T.; BALDEV RAJ.   
Microestructural characterization of quenched and tempered 0.2% C carbon steel using 
magnetic Barkhausen noise analysis.  Journal of Magnetism and Magnetic Materials.  V 
171, p 179-189, 1997. 



 

 

137

                                                                                                                                                         

28 BALDEJ, R.; MOORTHY, V.; VAIDYANATHAN, S.  Influence of microstructural 
changes due to tempering at 923 K and 1023 K on magnetic Barkhausen noise behaviour in 
normalized 2.25 Cr-1Mo ferritic steel.  Materials Evaluation.  V1, p 81-84, 1997. 

29 GATELIER-ROTHEA, C.; CHICOIS, J.; FOUGERES, R.; FLEISCHMANN, P.  
Characterization of pure iron and (130 ppm) carbon iron binary by Barkhausen noise 
measurements: study of the influence of stress and microstructure.  Acta Materialia.  V 46, n 
14.  p 4873-4882, 1998.  

30 YAKAMURA, S.; FURUYA, Y.; WATANABE, T.  The effect of grain boundary 
microestructure on Barkhausen noise in ferromagnetic materials.  Acta Materialia.  V 49, p 
3019-3027, 2001.  

31 CAPÓ-SANCHEZ, J; PADOVESE, L.R.; SERNA-GIRALDO, C.P.  Utilización del efecto 
Barkhausen en el análisis estructural de muestras de acero al carbono.  In: II Congresso 
Nacional de Engenharia Mecânica.  João Pessoa, Brasil, Agosto 2002. 

32 CAPÓ-SANCHEZ, J; PADOVESE, L.R.; SERNA-GIRALDO, C.P.  Medição do ruído 
magnético Barkhausen em aços carbono.  In: 57 Congresso Anual da ABM Internacional. São 
Paulo, Brasil, julio de 2002. 

33 CAPÓ-SANCHEZ J, PEREZ BENITEZ, PADOVESE, L.R. SERNA-GIRALDO, C.P.  
Dependence of the Barkhausen Magnetic Emission with carbon content in commercial steel.  
Journal of Materials Science.  V39, 2004. pp 1367-1370. 

34 NAKAI, N.; FURUYA, Y.;OBATA, M.  Effect of carbide particle morphology and prior 
austenite grain size on Barkhausen noise in 0.4C-5Cr-Mo-V Hot-Work tool steel.  Materials 
Transactions JIM.  V 30, n 3, p 197-199, 1989.   

35 CLAPHAM,L.; JAGADISH,C.; ATHERTON, D.L.  The influence of pearlite on 
Barkhausen noise generation in plain carbon steels.  Acta Metallurgica Materialia.  V 39, n 
7, p 1555-1562, 1991.  

36 MITRA, A.; GOVINDARAJU, M.R.; JILES, D.V.  Influence of microstructure in 
micromagnetic Barkhausen emissions in AISI 4140 steel.  IEEE Transactions  on 
Magnetics.  V 31, n 6,  p 4053-4055, 1995. 

37 SAQUET, O.; CHICOIS, J.; VINCENT,A . Barkhausen noise from plain carbon steel: 
analysis of the influence of microestructure.  Materials Science and Engineering.  V A269, 
p 73-82, 1999. 

38 KOO, K.M.; YAU, M.Y.; DICKON, H.L; NG, LO, C.C.H.  Characterization of pearlite 
grain in plain carbon steel by Barkhausen emission.  Materials Science and Engineering. V 
A351, p 310-315, 2003.   

39 NG, D.H.L.; CHO, K.S.;WONG, M.L.;CHAN, S.L.I.;MA, X.Y.; LO, C.C.H.  Study of 
microstructure, mechanical properties, and magnetization process in low carbon steel bars by 
Barkhausen emission.  Material Science and Engineering A.  V A00, p 1-13, 2003. 



 

 

138

                                                                                                                                                         

40 SIPAHI, L.B.  Overview of applications of micromagnetic Barkhausen emissions as 
noninvasive material characterization technique.  Journal Applied Physics.  V70, n 10, p 
6978-6980,  May 1994. 

41 NG, H.T.; YU, C.C; NG, D.H.  Domain nucleation and annihilation in a steel bar subjected 
to an increasing tensile load.  IEEE Transaction on Magnetics. V 32, n 5, p 4851-
4853.1996.   

42 ANGLADA-RIVERA, J;  PADOVESE, L.R.; CAPÓ-SANCHEZ, J.  Magnetic 
Barkhausen noise and hysteresis loop in commercial carbon steel: influence of applied tensile 
stress and grain size.  Journal of Magnetism and Magnetic Materials.    V 231, p 299-306, 
2001. 

43 GAUTHIER, J;  KRAUSE,T.W; ATHERTON, D.L.  Measurements of residual stress in 
steel using the magnetic Barkhausen noise technique.  NDT& E International.  V 31, n1, p 
23-31, 1998.  

44 GRUM, J; ZEROVNIK, P.  Use of Barkhausen effect in measurement of residual stresses 
in steel after heat treatment and grinding.  In:  15 World Conference Nondestructive testing. 
Roma.2000. 

45 DHAR, A.; CLAPHAM, L. ; ATHERTON, D.L.  Influence of uniaxial plastic deformation 
on magnetic Barkhausen noise in steel.  NDT&International.  V 34, p 507-514, 2001. 

46 ANGLADA-RIVERA, J.; PADOVESE, L.R.; PÉREZ-BENITEZ, J.A.; FERNÁNDEZ-CORREA, 
A.  Magnetic Barkhausen noise analysis for non-destructive inspection in a36 structural steel 
with previous plastic deformations.  Trabalho ainda não publicado. 

47 MOORTY,V.;VAIDYANATHAN, S.;  LAHA, K.; JAYAKUMAR,K.; BHANU 
SANKARA RAO, K.; BALDEV RAJ.  Evaluation of microstrutures in 2,25Cr-1Mo and 9Cr-
1Mo steel weldments using magnetic Barkhausen noise.  Materials Science and 
Engineering.  A231, p 98-104, 1997. 

48 JOO-HAG KIM; DUCK-GUN PARK; CHI-IL OK; EUI-PAK YOON; JUN-HWA 
HONG.  Effect of microestructurre on magnetic Barkhausen noise level in the weld HAZ of 
an RPV steel.  Journal of Magnetism and Magnetic Materials. V 196-197, p 351-353, 
1999. 

49  DUCK GUN-PARK; CHEOL GI KIM;JUN-HWA HONG.  Microestructural dependence 
of Barkhausen noise and magnetic relaxation in the weld HAZ of an RPV steel.  Journal of 
Magnetism and Magnetic Materials.  V 215-216, p 765-768, 2000. 

50 ZERGOUG, M.; BOUCHERROU, N.; HADDAD, A.; BENCHAALA,A.; MOULTI, B.; 
TAHRAOUI, H.; SELLIDJ, F.; HAMMOUDA,A.  Thermally affected characterization region 
by Barkhausen Noise. Ultrasonics.  V 37, p 703-707. 2000.   

51 MOORTY, V.; VAIDYANATHAN, S.; JAYAKUMAR,T.; BALDEV RAJ.   Evaluation 
of post-weld heat treatmente in 2,25Cr-1Mo steel tube to tube sheet welded joints using 



 

 

139

                                                                                                                                                         

magnetic Barkhausen noise measurement.  Materials Science and Technology.  V13, n.7,  p 
614-617, 1997. 

52 HILL, R.; GENG, R.S; COWKING, A.  Acoustic and electromagnetic Barkhausen 
emission from iron and steel:  application of the technique to weld quality assessment and  
NDE.  British Journal of NDT.  V 35, n 5,  p 225-228,1993.  

53 LACHMANN, C;  NITSCHKE-PAGEL, TH; WOHLFAHRT, H.  Characterisation of 
residual stress relaxation in fatigue loaded welded joints by X-ray diffraction and Barkhausen 
noise method.  Materials Science Forum.  V 347-349, p 374-379, 2000.  

54 LACHMANN, C;  NITSCHKE-PAGEL, TH; WOHLFAHRT, H.  Characterization of the 
fatigue of cyclically loaded welded joints by micromagnetic testing and X-ray diffraction.  In:  
Proceedings First Internacional Conference in Barkhausen Noise ICBM 1.  Hannover, 
Germany, 1999. 

55 LACHMANN, C; NITSCHKE-PAGEL, TH; WOHLFAHRT, H.  Nondestructive 
characterization of residual stress relaxation and fatigue processes in cyclically loaded welded 
joints.  In: Proceedings of the 6th international conference on residual stress.  Oxford.U.K. 
2000, pp 1400-1409. 

56 JANG-BO JU; JUNG-SUK LEE; JAE-IL JAN; WOO-SIK KIM; DONGIL KWON.  
Determination off welding residual stress distribution in API X65 pipeline using a modified 
magnetic Barkhausen noise method.  Pressure Vessels and Piping.  V 80, p 641-646. 2003. 

57 GUPTA, H; ZHANG, M; PARAKKA.  Barkhausen effect in ground steels.  Acta 
Materialia.  Vol 45, n 5, p 1917-1997, 1997. 
 
58 JAE-IL, J.; DONGIL, S.; YUN-HEE, L.;YEOL, C.; DONGIL, K.  Assessing welding 
residual stress in A335 P12 steels weld before and after stress-relaxation annealing throught 
instrumented indentation technique.  Scripta Materialia.  V 48,  p 743-748, 2003. 

59 LYNN, Paul A.; FUERST, Wolfgang.  Introductory Digital Signal Processing.  2a 
edição.  Chichester, New York:  John Wiley & Sons Baffins Lane.  1998.  479 p. 

60 CHUBYKALO, O.A; GONZÁLEZ, J.M; GONZÁLEZ, J.   Barkhausen jump distributions 
in a micromagnetic model.  Journal of Magnetism and Magnetic Materials.  V 184, p 
L257-L261,1998. 

61 ALLEN, Ronald; MILLS, Duncan.  Signal Analysis.  Piscataway, NJ:  IEEE Press:  
Wilwy Interscience.  2004. 937 p.. 

62 PROAKIS, J.G.; MANOLAKIS, D.G.  Digital Signal Processing.  3 ed.  Upper Saddle 
River, NJ:  Prentice Hall,  1996. 986 p.  

63 GRAPS, Amara.  An Introduction to Wavelets. IEEE Computacional Science & 
Engineering.  Summer 1995, pp 50-61. 



 

 

140

                                                                                                                                                         

64 MAAS, P.; TESCHKE, W.; WOLLMAN, G.  Detection and clasification of material 
atributes-A practical application of wavelet  analysis.  IEEE Transactions on Signal 
Processing.  Vol 48,  n 8,  p 2432-2438,   2000. 

65 MAGALAS, L.  Applications of the wavelet transform in mechanical spectroscopy an in 
Barkhausen noise analysis.  Journal of Alloys and Compounds.   V 310, p 269-275, 2000.   

66 FARIAS, A.R.  Caracterização do Ruído Magnético de Barkhausen em Materiais 
Utilizando Transformada Wavelet.  2005.  Dissertação de Mestrado. Comisão Nacional de 
Energia Nuclear- Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear.  Belo Horizonte, 2005.  
102 p. 

67 MISITI, M.; MISITI, Y.; OPPENHEIM, G.;POGGI, J-M.  Wavelet Toolbox for use 
whith Matlab.  The MathWorks, Inc. USA: Natick. 1996. 

68 MASOTTI, Paulo Henrique Ferraz.  Metodologia de Monitoração e Diagnóstico 
automatizado de rolamentos utilizando lógica paraconsistente, transformada de Wavelet 
e processamento de sinais digitais. 2006. Tese de Doutorado.   IPEN.  Universidade de São 
Paulo.  2006. 140 p. 

69 JENSEN, A; la COUR-HARBO, A.  Riples in Mathematics: The Discrete Wavelet 
Transform.  Berlin: Springer-Verlag.  2001, 246 p. 


