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RESUMO 

 

SANTOS, C. T. DOS. Avaliação da magnetostricção e caracterização microestrutural de 

ligas Fe-Sn e Fe-V. 2008. 143 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – 

Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2008. 

 

 Materiais magnetostrictivos exibem deformação elástica na presença de um campo 

magnético aplicado e por isso são de grande interesse para aplicação em sensores e atuadores. 

Trabalhos publicados no ano 2000 mostraram que a adição de Ga e Al ao Fe resulta em ligas 

com elevada magnetostricção em campos baixos. A partir daí os esforços foram direcionados 

para a descoberta de novas ligas magnetostrictivas à base de Fe com propriedades similares às 

encontradas nas ligas Fe-Ga e Fe-Al. No presente trabalho foram adicionados o Sn e o V ao 

Fe com o objetivo de avaliar a magnetostricção e a microestrutura das ligas formadas. Para 

isso, foram produzidas por fusão a arco as ligas Fe-9%at.Sn, Fe-20%at.Sn e as ligas Fe-

x%at.V para x = 20, 25 e 30. As ligas Fe-Sn foram submetidas a tratamentos térmicos em 550 

e 750°C por 24 h e em 880°C por 6 h e depois resfriadas rapidamente para a retenção das 

fases (Feα,Sn), FeSn, Fe3Sn2 e Fe5Sn3. Já as ligas Fe-V foram tratadas em 1100°C por 6 h 

para homogeneização da fase única (Feα,V). A caracterização microestrutural e análise 

quantitativa das fases foram feitas por microscopia óptica e eletrônica de varredura, 

microanálise por energia dispersiva (EDS) e difratometria de raios X. Também foi medida a 

microdureza Vickers das amostras. A magnetostricção foi medida por dilatometria de 

capacitância usando um dilatômetro de placa inclinada inserido no equipamento Maglab da 

Oxford Instruments, em campos na faixa de -1,5 a 1,5 T e temperaturas próximas de 203 K. A 

magnetização de saturação das amostras foi obtida em 77, 203 e 300 K utilizando o PPMS 

6000 da Quantum Design. A magnetostricção de saturação (λS) das amostras da liga Fe-9Sn 

foi negativa e o comportamento das curvas similar ao do Fe puro. As amostras da liga Fe-

20Sn apresentaram λS positiva devido à presença das fases ferromagnéticas Fe3Sn2 e Fe5Sn3. 

A λS das ligas Fe-V foi positiva e maior em módulo do que a das ligas Fe-Sn. Concluiu-se que 

a substituição do Fe por Sn e V de modo geral melhorou a magnetostricção do Fe, porém a 

melhora não foi tão relevante quanto a observada pela substituição por Ga. 

 

Palavras-chave: Magnetostricção. Magnetização. Ligas à base de Fe, Fe-Ga, Fe-Sn, Fe-V. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, C. T. DOS. Evaluation of magnetostriction and microstructural 

characterization of Fe-Sn and Fe-V alloys. 2008. 143 f. Dissertation (Master of Science in 

Materials Engineering) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 

Lorena, 2008. 

 

 Magnetostrictive materials exhibit elastic strain in the presence of an applied magnetic 

field and therefore are of great interest for use in sensors and actuators. Works published in 

2000 showed that the addition of Ga and Al in Fe results in alloys with high magnetostriction 

at low fields. Since then efforts have been directed to the discovery of new magnetostrictive 

Fe based alloys with similar properties to those found in Fe-Ga and Fe-Al alloys. In the 

present work Sn and V were added to Fe with the purpose of evaluating the magnetostriction 

and microstructure of these alloys. Therefore, Fe-9at.%Sn, Fe-20at.%Sn alloys and Fe-

xat.%V alloys for x = 20, 25 and 30 were produced by arc melting. The Fe-Sn alloys were 

heat-treated at the temperatures of 550 and 750°C for 24 h and 880°C for 6 h and then rapidly 

cooled to the retention of the (αFe,Sn), FeSn, Fe3Sn2 and Fe5Sn3 phases. Fe-V alloys were 

heat-treated at the temperature of 1100°C for 6 h to homogenize the (αFe,Sn) single phase. 

Microstructural characterization and quantitative analysis of the phases were made by optical 

and scanning electron microscopy, microanalysis by energy dispersive spectroscopy (EDS) 

and X-ray powder diffraction. The Vickers microhardness of the samples was also measured. 

The magnetostriction was measured by capacitance dilatometry using a tilted plate 

dilatometer inserted into the Maglab platform by Oxford Instruments, using applied field in 

the range from -1.5 to 1.5 T and at temperatures close to 203 K. The samples saturation 

magnetization was obtained at 77, 203 and 300 K using the Quantum Design PPMS 6000. 

The saturation magnetostriction (λS) of the Fe-9Sn alloy samples was negative and the λS vs. 

H curves behavior are similar to the pure Fe. Fe-20Sn alloy samples had positive λS due to the 

presence of Fe3Sn2 and Fe5Sn3 ferromagnetic phases. The Fe-V alloys λS was positive and 

larger in module than the Fe-Sn alloys λS. We concluded that the substitution of Fe by Sn and 

V in a general way improved the magnetostriction of Fe, but the improvement was not as 

significant as observed with the substitution by Ga. 

 

Key-words: Magnetostriction. Magnetization. Fe-based alloys, Fe-Ga, Fe-Sn, Fe-V. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Avanços em materiais magnetostrictivos obtidos a partir do ano 2000 colocaram estes 

materiais novamente em evidência. Clark et al. (2000) e Guruswamy et al. (2000) mostraram 

que a adição de Ga e Al ao Fe resulta em ligas com elevada magnetostricção em campos 

baixos, além de boas propriedades mecânicas e baixo custo associado. Segundo Clark et al. 

(2007), a magnetostricção de saturação na direção cristalográfica <100> (λ100) pode atingir 

valores superiores a 400 x 10-6 em monocristais e 275 x 10-6 em policristais altamente 

texturizados. A título de comparação o Fe puro apresenta o λ100 por volta de 20 x 10-6, a liga 

Fe-15%at.Al apresenta 140 x 10-6 e a liga Fe-6,8%at.Be 101 x 10-6 

(SRISUKHUMBOWORNCHAI; GURUSWAMY, 2001, 2002). No entanto, ainda não é 

muito claro como a introdução de um elemento não magnético no Fe pode causar este 

aumento tão significativo da magnetostricção. Argumenta-se que a expansão da rede devido à 

entrada do Ga nos sítios do Fe (CCC) estaria atuando no sentido de favorecer o acoplamento 

spin-órbita, que tem pequena contribuição no ferro puro. O vanádio tem raio atômico de 0,15 

nm que é menor que o do Ga que é de 0,17 nm, o Sn tem raio atômico de 0,19 nm que é maior 

que do Ga, todos maiores que o do Fe que é de 0,14 nm. 

 Neste trabalho é avaliado o efeito da substituição do Fe por V e Sn ao invés de Ga. 

Para isso, foram produzidas as ligas binárias policristalinas Fe-9%at.Sn, Fe-20%at.Sn e as 

ligas Fe-x%at.V para x = 20, 25 e 30. 

 As ligas Fe-9%at.Sn e Fe-20%at.Sn são ligas hipomonotéticas cujas microestruturas 

são influenciadas pela passagem por reações peritética e eutetóide durante o resfriamento após 

a fusão. Além da solução sólida (Feα,Sn), estas ligas também podem apresentar as fases 

intermetálicas FeSn, Fe3Sn2 e Fe5Sn3, dependendo do histórico térmico da amostra. 

 O sistema Fe-V é caracterizado por uma solução sólida contínua em elevadas 

temperaturas. Segundo Massalski (1996), uma completa solubilidade na fase (Feα,V) foi 

verificada em temperaturas elevadas por difração de raios X. Mesmo em composições onde a 

fase tetragonal σ tende a se formar, a fase (Feα,V) pode ser retida facilmente por resfriamento 

rápido (MASSALSKI, 1996). 
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 Os objetivos do presente trabalho foram: 

1. Obtenção e caracterização microestrutural da fase (Feα,Sn) supersaturada e das fases 

intermetálicas estequiométricas FeSn, Fe3Sn2 e Fe5Sn3 das ligas Fe-Sn; 

2. Obtenção da solução sólida contínua (Feα,V) nas ligas Fe-V; 

3. Avaliar o efeito do Sn e do V nas características microestruturais, na microdureza e 

nas propriedades magnéticas das ligas; 

4. Avaliar a contribuição de cada fase formada para magnetostricção das ligas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE MAGNETOSTRICÇÃO 

 

 

 A magnetostricção* é a deformação reversível (contração ou dilatação) de um material 

na presença um campo magnético aplicado ou o efeito recíproco de alteração de suas 

propriedades magnéticas, tal como a susceptibilidade e a magnetização, com a aplicação de 

uma tensão mecânica (SRISUKHUMBOWORNCHAI; GURUSWAMY, 2002). 

 O fenômeno de magnetostricção foi descoberto por James Prescott Joule, que 

demonstrou sua existência medindo as mudanças de comprimento em uma barra de ferro 

quando submetidas a fracos campos magnéticos (GIBBS, 1992). 

 De um ponto de vista fenomenológico, há de fato dois principais tipos de 

magnetostricção a considerar: a magnetostricção espontânea originada do ordenamento dos 

momentos magnéticos dentro de domínios na temperatura de Curie, e a magnetostricção 

induzida por campo, originada da reorientação dos momentos magnéticos devido à ação de 

um campo magnético (DAPINO, 1999; JILES, 1998). Em ambos os casos, a magnetostricção 

é definida simplesmente como: 

 

L
∆Lλ =  (2.1) 

 

 

2.1.1 Magnetostricção Espontânea Em Materiais Isotrópicos 

 

 

 Quando um material ferromagnético é resfriado através de sua temperatura de Curie, 

ele passa por uma transição de fase de um estado paramagnético desordenado (Figura 2.1 (a)) 

para um ferromagnético ordenado (Figura 2.1 (b)). Os momentos magnéticos são orientados 

aleatoriamente no estado paramagnético. Na transição para o estado ferromagnético, os 

momentos aleatórios tornam-se ordenados em volumes contendo um grande número de 

átomos (tipicamente 1012-1018). Estes volumes em que todos os momentos estão alinhados são 
                                                 
* Também chamada por alguns autores de magnetoestrição ou magnetostrição. 
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denominados domínios magnéticos. A direção da magnetização espontânea (Me) varia de 

domínio para domínio em todo o material de maneira que a magnetização resultante é nula. 

 A transição para o estado ferromagnético é acompanhada por uma mudança de forma, 

que é conhecida como magnetostricção espontânea (λ0) (ou magnetostricção de troca) 

(DAPINO, 1999; JILES, 1998). 

 

 
Figura 2.1 – Desenho esquemático ilustrando a magnetostricção no: (a) estado paramagnético, 

(b) estado ferromagnético desmagnetizado e (c) ferromagnético magnetizado até a saturação, 

adaptado de Jiles (1998).  

 

 Para o caso de um material isotrópico as amplitudes destas magnetostricções 

espontâneas são independentes da direção cristalográfica. Dentro de cada domínio isotrópico 

a deformação varia com o ângulo θ da direção da magnetização espontânea de acordo com a 

relação: 

 

( ) θcoseθe 2=  (2.2) 

 

A deformação média em todo o sólido devido a magnetostricção espontânea pode ser 

obtida pela integração assumindo que os domínios estão orientados aleatoriamente de tal 

modo que qualquer direção particular é igualmente provável. 

 

3
edθsenθθcoseλ

π/2

π/2

2
0 == ∫

+

−
  (2.3) 
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Esta é então a magnetostricção espontânea causada pelo ordenamento dos momentos 

magnéticos em um material isotrópico, no qual os domínios estão arranjados com igual 

probabilidade em qualquer direção, de modo que a deformação é equivalente em todas as 

direções. 

 

 

2.1.2 Magnetostricção Induzida Por Campo 

 

 

A magnetização de um material ferromagnético é, em aproximadamente todos os 

casos, acompanhada por uma pequena mudança de dimensões (da ordem de 10-5 a 10-6). A tal 

mudança dimensional acompanhando a magnetização é conhecida como magnetostricção 

induzida por campo ou simplesmente magnetostricção e é o aspecto mais interessante das 

propriedades magnetostrictivas para a Ciência dos Materiais. Em geral, a magnetostricção 

refere-se a qualquer mudança em dimensão ou volume durante a magnetização. Isto inclui os 

seguintes 3 tipos: 

 

(1) Magnetostricção longitudinal* (λL) – mudança em comprimento na direção da 

magnetização: 

 

L
L L

∆Lλ 





=  (2.4) 

 

(2) Magnetostricção transversal (λT) – mudança dimensional na direção perpendicular à da 

magnetização: 

 

T
T L

∆Lλ 





=  (2.5) 

 

 

 

                                                 
* A magnetostricção longitudinal será freqüentemente representada neste trabalho por λ ao invés de λL. 
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(3) Magnetostricção de volume (ou volumétrica) (ω) – mudança do volume com a 

magnetização: 

V
∆Vω =  (2.6) 

 

As magnetostricções longitudinal e transversal constituem a chamada magnetostricção 

linear. Entre o estado desmagnetizado e a magnetização de saturação o volume do material 

permanece aproximadamente constante. Em analogia ao comportamento elástico de sólidos 

isotrópicos, a magnetostricção transversal é assumida como sendo igual a -λ/2 em todas as 

direções normais à da magnetização. Há uma origem de magnetostricção volumétrica que se 

manifesta quando o campo aplicado é elevado após magnetização de saturação ter sido 

atingida, ela é chamada de magnetostricção forçada (CHEN, 1986). 

Apesar das pequenas magnitudes da magnetostricção na maioria dos casos, este 

fenômeno é de grande importância, tanto para aplicações como para pesquisa fundamental e 

merece mais exploração. 

A magnetostricção é um transtorno em transformadores porque contribui para a 

vibração e para o ruído dos circuitos magnéticos sobre indução variável. Neste caso, materiais 

magnéticos com magnetostricção nula ou muito pequena são de maior interesse, pois 

minimizam este efeito (LACHEISSERIE; GIGNOUX; SCHLENKER, 2005). Já para 

aplicações em sensores e atuadores, são de grande interesse materiais que apresentam elevada 

magnetostricção, preferencialmente em campos magnéticos baixos. 

 

 

2.1.3 Magnetostricção de Saturação 

 

 

 A magnetostricção de saturação (λS) total disponível (Figura 2.1 (c)) é dada pela 

diferença entre e e λ0: 

 

e
3
2λeλ 0S =−=  (2.7) 

 

 A Equação 2.7 é útil porque fornece uma maneira de determinar a magnetostricção 

espontânea e de um material pela medida da magnetostricção de saturação λS. 
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 Assumindo, novamente por simplicidade, um material completamente isotrópico, a 

magnetostricção de saturação em um ângulo θ com a direção do campo é dada por: 

 

( ) 





 −=

3
1θcosλ

2
3θλ 2

SS  (2.8) 

 

onde λS é a magnetostricção ao longo da direção de magnetização. Isto fornece uma 

explicação para algumas das medidas de magnetostricção que são encontradas na literatura 

em que a magnetostricção longitudinal e a transversal são medidas e a diferença entre elas 

calculada. Esta diferença é a deformação espontânea dentro de um único domínio. 

 

eλ
2
3

2
λ

λλλ S
S

STL ==+=−  (2.9) 

 

 A deformação total na magnetostricção se deve a três componentes: uma componente 

elástica prevista pela lei de Hooke, uma componente produzida com o rearranjo dos 

momentos magnéticos em resposta ao campo magnético aplicado externamente e uma 

componente térmica associada à expansão ou contração produzida quando o material é 

aquecido ou resfriado. Em virtude da relação entre os efeitos, o modelo para a deformação 

precisa necessariamente ser acompanhado pelo modelo para a magnetização ou indução 

magnética. 

 Tal modelo é dado pelas equações magnetostrictivas de estado: 

 

( )HTσT,σH,,T,H,σT
T
εH

H
εσ

σ
εε 222

Hσ,Tσ,TH,

ϕ+
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σ
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∂
∂

=  (2.11) 

 

em que a deformação ε e a indução magnética B, são expressas como uma combinação linear 

das contribuições da tensão interna do material, do campo magnético e da temperatura 

(σ,H,T). Devido à inconveniência na identificação de um grande número de parâmetros, a 
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expansão freqüentemente é truncada em uma expressão de primeira ordem, negligenciando, 

por simplicidade, os efeitos térmicos (DAPINO, 1999). 

 

 

2.1.4 Magnetostricção em Materiais Anisotrópicos 

 

 

 Todos os materiais possuem algum grau de anisotropia, portanto a magnetostricção 

precisa ser definida em relação ao eixo do cristal ao longo do qual a magnetização se 

encontra. 

 As magnetostricções ou deformações espontâneas são definidas ao longo de cada um 

dos eixos principais do cristal. Para materiais cúbicos existem duas constantes independentes, 

λ100 e λ111. A magnetostricção de saturação em materiais monocristalinos cúbicos é então dada 

por uma versão generalizada da equação para materiais isotrópicos: 

 

+





 −++=

3
1βαβαβαλ

2
3λ 2

3
2
3

2
2

2
2

2
1

2
1100S    

( )131332322121111 ββααββααββαα3λ +++  (2.12) 

 

onde λ100 é a magnetostricção de saturação medida ao longo das direções <100> e λ111 é a 

magnetostricção de saturação medida ao longo das direções <111>. A deformação espontânea 

ao longo destes eixos quando o material resfria através da temperatura de Curie são 

claramente e100 = (3/2)λ100 e e111 = (3/2)λ111. 

 Nesta equação β1, β2 e β3 são os cossenos das direções, em relação à direção do 

campo, em que a magnetostricção de saturação é medida, enquanto que α1, α2 e α3 são os 

cossenos das direções do eixo ao longo das quais os momentos magnéticos são saturados. 

Evidentemente estas equações somente se aplicam à magnetostricção dentro de um domínio. 

 Usualmente nós desejamos saber a magnetostricção de saturação na mesma direção do 

campo, neste caso a equação se reduz a: 

 

( )( )2
1

2
3

2
3

2
2

2
2

2
1100111100S ααααααλλ3λλ ++−+=  (2.13) 
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 Assim como no caso dos materiais isotrópicos, as duas constantes λ100 e λ111 podem 

ser determinadas pela magnetostricção de saturação ao longo dos eixos de interesse e depois 

em ângulos retos. A diferença de deformação permanece (3/2)λ100 e (3/2)λ111 dependendo do 

eixo escolhido. 

 

 

2.1.5 Magnetostricção em Materiais Policristalinos 

 

 

 A maioria dos materiais é usada na indústria como policristais, isto é, com grãos 

aleatoriamente orientados. O modo correto de se calcular a magnetostricção de materiais 

policristalinos é tratar o efeito como uma média do efeito dos grãos individuais. Em um 

material policristalino cúbico aleatoriamente orientado, a magnetostricção de saturação média 

é dada por: 

 

111100S λ
5
3λ

5
2λ +=  (2.14) 

 

ou, 

 

111100S e
5
2e

15
4λ +=  (2.15) 

 

 A Equação 2.14 (ou Equação 2.15) freqüentemente é usada para correlacionar dados 

de magnetostricção de monocristais com os obtidos para amostras policristalinas (JILES, 

1998). 
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2.2 RELAÇÃO ENTRE A MAGNETIZAÇÃO E A MAGNETOSTRICÇÃO 

 

 

 Dapino (1999) descreve a conexão entre a magnetostricção e a magnetização 

considerando rotações dos momentos magnéticos no plano ( )011  de um cristal de 

Tb0,3Dy0,7Fe2 (Terfenol-D), tal como o descrito pela na Figura 2.2. Isto é naturalmente uma 

suposição simplificada, uma vez que em materiais reais as rotações ocorrem em todas as três 

dimensões. 

 

 
Figura 2.2 – Orientações cristalográficas em um 

cristal de Terfenol-D (DAPINO, 1999). 

 

 O material está inicialmente desmagnetizado, assim, a soma vetorial de todas as 

magnetizações dos domínios é nula, tal como mostrado na Figura 2.3 (a), e representado pela 

origem dos gráficos na Figura 2.4. Quando o campo magnético é aplicado ao longo da direção 

[ ]211 , a magnetização M irá traçar a curva M vs. H mostrada na Figura 2.4 (a). A 

magnetostricção correspondente é mostrada na Figura 2.4 (b). 
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Figura 2.3 – Processo de deslocamento de paredes de domínios e rotação dos 

momentos magnéticos em um cristal de Terfenol-D, adaptado de Dapino (1999). 

 

 

 
Figura 2.4 – Curva qualitativa de: (a) Magnetização versus campo magnético e 

(b) magnetostricção versus campo magnético, adaptado de Dapino (1999). 

 

 Com baixos níveis de campo magnético, região I nas Figuras 2.4 (a) e (b), os domínios 

alinhados favoravelmente em relação ao campo crescem consumindo os domínios alinhados 

desfavoravelmente, conforme mostra a Figura 2.3 (b). 

 Com moderadas intensidades de campo (região II), um segundo mecanismo torna-se 

significante, o da rotação dos momentos magnéticos atômicos nos domínios orientados 

desfavoravelmente em relação ao campo, para a direção de fácil magnetização mais próxima 

da direção do campo. No caso em consideração, a rotação acontece para a direção [ ]111 , que 

pertence à família de direções de fácil magnetização <111> no Terfenol-D. Isto acontece 
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porque a direção fácil [ ]111  está mais próxima da direção [ ]211  do campo aplicado, formando 

um ângulo de 19,5° com esta direção. A energia do campo nesta região é suficiente para 

superar a energia de anisotropia e a rotação ocorre abruptamente, dando origem à mudança de 

comportamento observada na magnetização e magnetostricção na Figura 2.4. O campo 

necessário para esta rotação abrupta acontecer é conhecido como campo crítico. 

 Em campos mais altos (região III), uma rotação coerente dos momentos magnéticos na 

direção [ ]211  acontece gradualmente, resultando em um único domínio no material. É dito 

que o material atingiu a magnetização de saturação técnica, que corresponde ao valor da 

magnetostricção de saturação λS. Entretanto, se o campo magnético é aumentado ainda mais, 

a magnetostricção continua a crescer lentamente, ocasionando a chamada magnetostricção 

forçada. Este fenômeno é causado por um aumento no ordenamento dos momentos 

magnéticos atômicos individuais dentro do domínio único que forma o material na saturação. 

O ordenamento estatístico dos momentos magnéticos dentro de um domínio é altamente 

dependente da temperatura e, conseqüentemente, também é a magnitude da magnetostricção 

forçada (JILES, 1998). Em termos gerais, a magnetostricção forçada é de pouca relevância 

para aplicações em engenharia, dado o campo envolvido em atingí-la. A Figura 2.5 ilustra a 

relação entre a magnetização e a magnetostricção para o Fe. 

 

 
Figura 2.5 – Magnetização e magnetostricção do Fe policristalino, adaptado de Chen (1986). 
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2.3 ORIGEM DA MAGNETOSTRICÇÃO 

 

 

 A interação de troca (ou acoplamento spin-spin), que mantém spins vizinhos paralelos 

(ou antiparalelos) um aos outros dentro dos domínios, é muito forte. Entretanto, a energia de 

troca é isotrópica uma vez que ela depende somente do ângulo entre os spins adjacentes e não 

da direção dos spins em relação à rede cristalina. 

Uma vez que a magnetostricção e a anisotropia magnetocristalina são propriedades 

direcionais intrínsecas de materiais ferromagnéticos, é razoável assumir que ambos os 

fenômenos compartilhem uma origem comum. De fato, alguns autores mostraram que a 

magnetostricção calculada com base no modelo do acoplamento spin-órbita concorda com os 

resultados experimentais dentro de uma ordem de magnitude (CHEN, 1986). O acoplamento 

spin-órbita refere-se a um tipo de interação entre o spin e o momento angular orbital de cada 

elétron (Figura 2.6). Quando um campo magnético é aplicado no material, o spin do elétron 

tenta se alinhar a ele e a órbita deste elétron também tende a ser reorientada. Mas como a 

órbita é fortemente acoplada à rede cristalina, ela resiste à tentativa de rotacionar o seu eixo e, 

conseqüentemente, o eixo do spin para a direção do campo. Assim, a energia requerida para 

rotacionar o sistema de spins de um domínio para longe de sua orientação preferencial é a 

energia requerida para superar o acoplamento spin-órbita. 

 

 
Figura 2.6 – Alinhamento do momento magnético do spin e orbital com 

um campo magnético externo, adaptado de Dapino (1999). 

 

 O acoplamento spin-órbita é fraco na maioria dos materiais ferromagnéticos, o que é 

evidenciado pelo fato de que um campo moderado já é suficiente para rotacionar os spins. Os 

metais de terras-raras que são magnéticos, entretanto, tem uma forte interação spin-órbita, de 

modo que, quando um campo magnético rotaciona os spins, as órbitas também rotacionam 

resultando em uma considerável magnetostricção. 
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 A maior deformação observada em elementos terras-raras é conseqüência de uma forte 

dependência da deformação em relação à anisotropia magnética. A rede cristalina se deforma 

significativamente para minimizar a energia de anisotropia do material, o que se traduz em 

uma mensurável magnetostricção (DAPINO, 1999). 

 Na ausência de um trabalho teórico detalhado sobre a magnetostricção, avanços em 

materiais magnetostrictivos vem dependendo principalmente de dados experimentais, em 

grande parte, de análises qualitativas. 

 

 

2.4 MEDIDA DA MAGNETOSTRICÇÃO 

 

 

 A medida da magnetostricção pode ser feita por vários métodos, todos eles possuem 

vantagens e desvantagens. É possível dividir os métodos em diretos e indiretos. Os métodos 

diretos ainda podem ser divididos em microscópicos e macroscópicos. A seguir são listados 

alguns métodos e as suas correspondentes resoluções em magnetostricção: 

 

1. Métodos Diretos 

A. Microscópico 

 Difração de raios X: ± 10 x 10-6 

 Difração de nêutrons: ± 10 x 10-6 

 Interferometria: ± 0,01 x 10-6 

B. Macroscópico 

 Dilatometria de capacitância: ± 0,001 x 10-6 

 Transdutor de ponta de tunelamento: ± 0,001 x 10-6 

 “Twin microscope”: ± 0,1 x 10-6 

 Extensometria: ± 0,1 x 10-6 

2. Métodos Indiretos 

 SAMR (“Small Angle Magnetization Rotation”): ± 0,001 x 10-6 

 Susceptibilidade transversa: ± 0,001 x 10-6 

 Ciclo de histerese em função da tensão mecânica: ± 0,01 x 10-6 
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Métodos microscópicos tais como a difração de raios X e a difração de nêutrons, 

permitem determinar as posições atômicas na rede cristalina dos materiais. Quando estes 

equipamentos podem ser modificados para ensaios com campos magnéticos, eles podem ser 

usados para a obtenção da magnetostricção. Uma vantagem é a obtenção dos valores de 

magnetostricção de amostras em pó. Entretanto, as medidas usando estas técnicas 

freqüentemente requerem um rearranjo das configurações físicas do equipamento, o que torna 

a preparação para a medida muito dispendiosa (BARCZA, 2006). 

A dilatometria de capacitância é um dos métodos mais sensíveis para a medição de 

pequenas mudanças no comprimento de sólidos (ROTTER et al., 1998). Teoricamente, por 

esta técnica é possível resolver mudanças em ∆L/L de 0,001 x 10-6. O princípio desta técnica 

é a variação da capacitância entre placas de um capacitor, que pode ser relacionada com uma 

mudança de comprimento da amostra. 

Outro método macroscópico para medir magnetostricção é a utilização de 

extensômetros (“strain gauges”). Estes sensores detectam a mudança de comprimento através 

da mudança da resistência elétrica de um material de referência. Para isso, o extensômetro é 

fortemente colado sobre a superfície do material a ser medido de modo que ele sofra uma 

deformação igual a da superfície na qual ele está anexado. Um problema desta técnica é que a 

superfície da amostra em contato com o sensor deve ser uma superfície muito plana, além 

disso, esta superfície precisa ter alguns milímetros de comprimento para permitir a colagem 

do sensor. Um outro problema é o fato dos extensômetros serem sensíveis ao campo 

magnético, sendo necessários vários procedimentos de compensação para o seu uso. 

A interferometria é um método óptico para medir magnetostricção. A mudança na 

distância entre duas placas ópticas planas resulta em diferentes padrões de interferência. Estes 

padrões são usados para a determinação do valor da mudança de comprimento (BARCZA, 

2006). 
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2.5 MATERIAIS MAGNETOSTRICTIVOS 

 

 

 Materiais magnetostrictivos são amplamente usados em vários sensores e atuadores. 

Os primeiros materiais magnetostrictivos com aplicações em engenharia foram o níquel e suas 

ligas, com valores de magnetostricção de saturação de cerca de 30 x 10-6. Valores elevados de 

magnetostricção são usualmente obtidos em compostos intermetálicos, tal como as ligas 

Terfenol-D, com composição Tb1-xDyxFe2. Estas ligas possuem temperatura de Curie 

relativamente alta e magnetostricção da ordem de 2000 x 10-6 em temperatura ambiente. As 

desvantagens das ligas Terfenol são o elevado custo do Tb e do Dy, a fragilidade e os 

elevados campos magnéticos requeridos para a saturação (ZHANG, 2006). Na Tabela 2.1 são 

apresentados dados de magnetostricção de diversos materiais magnetostrictivos. 

 

Tabela 2.1 – Magnetostricção de alguns materiais em temperatura ambiente. 

Material λS (x10-6) Material λS (x10-6) 

Ferro -7 Alfer (Fe-13%Al) +30 

Fe-3,2%Si +9 Magnetita (Fe3O4) +40 

Níquel -33 Ferrita de cobalto (CoFe2O4) -110 

Cobalto -62 Ferrita de níquel (NiFe2O4) -33 

Ni-4%Co -31 Terfenol (TbFe2) +1753 

45 Permalloy (Fe-45%Ni) +27 SmFe2 -1560 

Permalloy (Fe-82%Ni) 0 Terfenol-D (Tb0,3Dy0,7Fe2) +2000 

Permendur (Co-49%Fe-2%V) +70 Fe66Co18B15Si (amorfo) +35 

Alfer (Fe-13%Al) +30 Co72Fe3B6Al13 (amorfo) 0 
     (DAVID, 2005) 
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2.5.1 Ligas Fe-Ga (Galfenol) 

 

 

Um material magnetostrictivo promissor é a liga Fe-Ga. A elevada magnetostricção 

das ligas Fe-Ga foi descoberta por Clark et al. (2000) seguindo um estudo publicado por Hall 

(1960), que mostrou que a adição de elementos não-magnéticos tais como V, Cr e Al ao Fe, 

alterava significativamente a sua anisotropia e melhorava a magnetostricção. As ligas Fe-Ga, 

também conhecidas como Galfenol, não apresentam magnetostricções tão altas como as das 

ligas Terfenol-D, mas outras propriedades tais como a facilidade de fabricação, boa 

resistência mecânica e ductilidade e baixo custo associado, fizeram dela um atraente material 

magnetostrictivo. 

A magnetostricção das ligas Fe-Ga pode atingir valores maiores do que 400 x 10-6 em 

monocristais e de até 275 x 10-6 em policristais altamente texturizados (CLARK et al., 2007). 

Entretanto, a magnetostricção desta liga é fortemente dependente da composição e do 

processamento térmico ou mecânico (DUNLAP et al., 2006). A Figura 2.7 apresenta os 

resultados obtidos por Bormio-Nunes et al. (2005) em amostras Fe-Ga policristalinas com 

grãos orientados na direção do gradiente térmico (GT) durante a solidificação, magnetizadas 

em duas direções distintas: na direção da orientação do GT e na direção perpendicular ao GT.  

 

 
Figura 2.7 – Magnetostricção de ligas Fe-Ga em 150 K, adaptado de Bormio-Nunes et al. (2005). 
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2.5.2 Efeito dos Elementos Não-Magnéticos no Fe 

 

 

 A origem do aumento da magnetostricção pela adição de elementos não-magnéticos 

ainda não é bem entendida. Guruswamy et al. (2000, 2004) sugere que uma das possíveis 

causas do significativo aumento no valor da magnetostricção seria através da influência destes 

no espaçamento entre os átomos de Fe. Entretanto, como os raios atômicos do Al, Be e Fe são 

de 0,16 nm, 0,12 nm e 0,14 nm (AMERICAN SOCIETY FOR METALS, 1998), 

respectivamente, soluções sólidas de Al e Be causariam dilatações da rede de magnitudes 

similares, porém em sinais opostos. No entanto, a magnetostricção é positiva em ambos os 

casos. Portanto, somente o espaçamento atômico não explicaria a magnetostricção destas 

ligas. É sugerido então que a configuração do estado eletrônico fundamental também poderia 

estar atuando no sentido de mudar o acoplamento spin-órbita dos átomos de Fe aumentando o 

valor da magnetostricção. 

 Hall (1960) mostrou que pequenas adições de V e Sn também melhoram a 

magnetostricção do Fe. Estes elementos possuem os raios atômicos maiores que o do Fe. Em 

comparação com o raio atômico do Ga, o raio do Sn é maior mas o do V é menor. A 

configuração eletrônica do V ([Ar]4s23d3) é bem distinta daquela da do Ga ([Ar]3d104s24p1), 

mas a do Sn ([Kr]5s24d105p2) é próxima da do Ga ([Ar]3d104s24p1). A Figura 2.8 mostra uma 

comparação dos elementos mencionados em uma escala de diâmetros atômicos. Na Tabela 

2.2 são apresentadas algumas propriedades do Fe, Sn, V e Ga. 

 

 
Figura 2.8 – Diâmetros atômicos, adaptado de American Society For Metals (1998). 
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Tabela 2.2 – Propriedades físicas do Fe, Sn, V e do Ga. 

Propriedades (20°C) Feα Snβ V Gaα 

Número 
Atômico 26 50 23 31 

Distribuição 
Eletrônica [Ar]4s23d6 [Kr]5s24d105p2 [Ar]4s23d3 [Ar]3d104s24p1 

Eletronegatividade 1,83 1,96 1,63 1,81 

Valência 2, 3, 4 ou 6 2 ou 4 2, 3, 4, ou 5 2 ou 3 

Raio 
Atômico (nm) 0,1411 0,1862 0,1489 0,1672 

Estrutura 
Cristalina CCC  TCC  CCC  O  

Parâmetro de 
Rede (nm) a = 0,28665 a = 0,58318  

c = 0,31819 a = 0,30271 
a = 0,45192 
b = 0,76586 
c = 0,45258 

Massa Molar 
(g/mol) 55,847 118,69 50,941 69,723 

Massa Específica 
(g/cm3) 7,87 7,17 6,10 5,91 

Temperatura 
de Fusão (°C) 1538 232,0 1910 29,77 

Pressão de Vapor 
em 1500°C (Pa) 2,05 41,71 4,57 x 10-3 - 

Susceptibilidade 
Molar (10-6cm3mol-1) - -37,4 +285 -21,6 

Classificação 
Magnética ferromagnético diamagnético paramagnético diamagnético 

 (AMERICAN SOCIETY FOR METALS, 1992, 1998; DAVID, 2005; VILLARS; CALVERT, 1996) 

 

No Apêndice A é mostrado um gráfico de susceptibilidade molar que classifica os 

elementos “não-magnéticos” em paramagnéticos e diamagnéticos. 
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2.5.3 Justificativa do Estudo das Ligas Fe-Sn e Fe-V 

 

 

 Neste trabalho foi estudado o efeito de maiores adições de Sn e V ao Fe, com objetivo 

de se obter valores de magnetostricção similares aos apresentados pelas ligas Fe-Ga. 

No sistema Fe-Ga, cujo diagrama de fases é mostrado na Figura 2.9, observa-se que as 

ligas de Fe-Ga apresentam a solução sólida substitucional (Feα,Ga) aleatória para 

composições entre 0 e 36% at. de Ga para temperaturas entre a ambiente e 1037ºC. 

Entretanto, para composições de Ga maiores que 20% at., a fase (Feα,Ga) se decompõe nas 

fases ordenadas α′, α″, α′′′, Fe3Gaα e Fe3Gaβ em temperaturas a partir de 600ºC, dependendo 

da taxa de resfriamento aplicada (CLARK et al., 2001; SRISUKHUMBOWORNCHAI; 

GURUSWAMY, 2001). Nesta faixa de composição, as fases mais fáceis de reter com o 

resfriamento rápido são as fases (Feα,Ga) e α′, que fornecem uma contribuição alta e positiva 

para a magnetostricção, mas por outro lado, a fase α′′′ dá uma contribuição positiva, porém, 

bem menor (GURUSWAMY, 2001, 2002; SRISUKHUMBOWORNCHAI; KUMAGAI et 

al., 2004). Na Tabela 2.3 são mostrados dados cristalográficos e de composição das fases que 

contribuem para a magnetostricção na liga Fe-Ga. 

 

 
Figura 2.9 – Diagrama de fases do sistema Fe-Ga, adaptado de Massalski (1996). 
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Tabela 2.3 – Faixa de composição e dados cristalográficos de fases do sistema Fe-Ga. 

Fase Concentração 
de Ga (% at.) 

Símbolo 
de Pearson 

Designação 
Strukturbericht 

Grupo 
Espacial Protótipo 

(Feα,Ga) 0 – 36 cI2 A2 mIm 3  W 

α′ 31,5 – 47,5 cP2 B2 mIm 3  CsCl 

α″ 22,8 – 32,1 cF16 - mFm3  - 

α′′′ 22,8 – 25,9 cF16 D03 mFm3  BiF3 

Fe3Gaα 26,2 – 29,2 cP4 L12 mPm3  AuCu3 

Fe3Gaβ 26 – 29 hP8 D019 /mmcP 36  Ni3Sn 
  (MASSALSKI, 1996) 

 

Nos sistemas Fe-Sn e Fe-V, a solução sólida substitucional aleatória (Feα) também 

pode estar presente, porém as fases α′, α″ e α′′′ não estão presentes. No caso do sistema Fe-

V, mostrado na Figura 2.10, a fase (Feα,V) está presente para todo o intervalo de composição 

indicando alta solubilidade do V no Fe. Isto ocorre porque o Fe e o V satisfazem alguns 

requisitos para a formação de solução completa. Estes requisitos são descritos pelas regras 

empíricas de Hume-Rothery que prevêem a propensão para a formação das soluções sólidas 

em sistemas metálicos. De acordo com estas regras, para a solução completa os elementos 

devem possuir a mesma estrutura cristalina e valores de tamanho atômico, eletronegatividade 

e valência química próximos. Estas propriedades estão indicadas na Tabela 2.2. 

 

 
Figura 2.10 – Diagrama de fases do sistema Fe-V, adaptado de Massalski (1996). 
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A Tabela 2.4 lista dados cristalográficos e de composição das fases possíveis no 

sistema Fe-V. 

 

Tabela 2.4 – Faixa de composição e dados cristalográficos de fases do sistema Fe-V. 

Fase Concentração 
de V (% at.) 

Símbolo 
de Pearson 

Designação 
Strukturbericht

Grupo 
Espacial Protótipo 

(Feα,V) 0 – 100 cI2 A2 mIm 3  W 

σ 31,6 – 66,1 tP30 D8b /mnmP 24  CrFeσ 
   (MASSALSKI, 1996) 

 

Já para o sistema Fe-Sn, mostrado na Figura 2.11, a solubilidade máxima de Sn em Fe 

é de 9,2% at. em 910ºC. Abaixo de 607ºC a fase (Feα,Sn) coexiste com a fase intermetálica 

FeSn até concentrações da liga de 50% at. de Sn. Entre 607ºC e 765ºC a fase (Feα,Sn) 

coexiste com a fase Fe3Sn2 até concentrações da liga de 40% at. de Sn e para temperaturas 

entre 765ºC e 910ºC a fase (Feα,Sn) coexiste com a fase Fe5Sn3 até concentrações da liga de 

37,5% at. de Sn. Na Tabela 2.5 são mostradas as reações do sistema Fe-Sn que envolvem a 

formação da fase (Feα,Sn) e das fases intermetálicas. A Tabela 2.6 mostra dados 

cristalográficos e de composição das fases da liga Fe-Sn. 

 

 
Figura 2.11 – Diagrama de fases do sistema Fe-Sn, adaptado de Massalski (1996). 
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Tabela 2.5 – Reações que envolvem a fase (Feα,Sn) no sistema Fe-Sn. 

Reação Temperatura (ºC) Tipo 

L1 → (Feα,Sn) +L2 1130 monotética 

(Feα,Sn) + L2 → Fe5Sn3 910 peritética 

Fe5Sn3 → (Feα,Sn) + Fe3Sn2 765 eutetóide 

Fe3Sn2 → (Feα,Sn) + FeSn 607 eutetóide 
              (MASSALSKI, 1996) 

 

 

Tabela 2.6 – Faixa de composição e dados cristalográficos de fases do sistema Fe-Ga. 

Fase Concentração 
de Sn (% at.) 

Símbolo 
de Pearson 

Designação 
Strukturbericht

Grupo 
Espacial Protótipo 

(Feα,Sn) 0 – 9,2 cI2 A2 mIm 3  W 

Fe5Sn3 37,5 hP6 B82 /mmcP 36  InNi2 

Fe3Sn2 40 hR10 - mR3  - 

FeSn 50 hP6 B35 /mmmP6  CoSn 

FeSn2 66,7 tI12 C16 /mcmI 4  Al2Cu 
   (MASSALSKI, 1996) 

 

 O interesse no estudo dos sistemas Fe-Sn e Fe-V é principalmente devido à presença 

da fase (Feα), que no sistema Fe-Ga é a que apresenta os valores altos de λs (CLARK et al., 

2001; SRISUKHUMBOWORNCHAI; GURUSWAMY, 2001). Além disso, pretende-se 

verificar o efeito da presença das fases intermetálicas na magnetostricção das ligas do sistema 

Fe-Sn. Na Tabela 2.7 é mostrada a classificação e a temperatura de transição das fases de 

interesse do sistema Fe-Sn. 

 

 

Tabela 2.7 – Classificação magnética das fases do sistema Fe-Sn. 

Fase Classificação 
Magnética (25°C) 

Temperatura de 
Transição Magnética 

(Feα,Sn) ferromagnética TC = 710°C 

Fe5Sn3 ferromagnética TC = 280°C 

Fe3Sn2 ferromagnética TC = 384°C 

FeSn  antiferromagnética  TN = 97°C 
                         (MASSALSKI, 1996) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Nesta seção serão descritos os materiais, equipamentos e procedimentos experimentais 

empregados para a obtenção e caracterização das ligas Fe-Sn e Fe-V. Foram produzidas 

amostras policristalinas das ligas binárias Fe-9%at.Sn e Fe-20%at.Sn e das ligas Fe-x%at.V 

para x = 20; 25 e 30, conforme é mostrado nas Tabelas 3.1 e 3.2. Na Figura 3.1 é apresentado 

um fluxograma que abrange todas as etapas de preparação e caracterização das amostras 

produzidas neste trabalho. Além das amostras mencionadas, também foram produzidas as 

amostras Fe-2,5%at.Sn, Fe-6,1%at.Sn, Fe-8,5%at.Sn, Fe-10%at.V e Fe-15%at.V. Entretanto, 

estas amostras não serão discutidas neste trabalho em razão de não terem sido completamente 

caracterizadas. Serão apresentados somente alguns resultados das amostras Fe-10%at.V e Fe-

15%at.V, os quais proporcionaram uma caracterização mais abrangente de algumas 

propriedades das ligas do sistema Fe-V. 

 

Tabela 3.1 – Composição nominal das ligas Fe-Sn. 

Liga Fe (%at.) Sn (%at.) 

Fe-9Sn 91 9 

Fe-20Sn 80 20 

 

 

Tabela 3.2 – Composição nominal das ligas Fe-V. 

Liga Fe (%at.) V (%at.) 

Fe-20V 80 20 

Fe-25V 75 25 

Fe-30V 70 30 
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Figura 3.1 – Fluxograma de produção e caracterização das ligas. 
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3.1 PRODUÇÃO DAS LIGAS 

 

 

 Para a produção das ligas Fe-Sn e Fe-V, foram usados Fe, Sn e V granulados 

produzidos pela Alfa Aesar, com pureza mínima de 99,99%. 

 Os metais foram submetidos à decapagem antes da fusão para minimizar a 

contaminação com óxidos. A decapagem do ferro foi feita pela imersão deste em solução com 

10% de ácido nítrico e 90% de etanol (nital 10%), lavagem com água corrente e banho com 

acetona em ultra-som. A limpeza do estanho foi feita por meio do banho com metanol em 

ultra-som. A decapagem do vanádio foi realizada numa solução com 40% de ácido 

fluorídrico, ácido nítrico e glicerol (PETZOW, 1978). 

 As proporções dos metais para a produção de lingotes de 6 g das ligas desejadas foram 

calculadas considerando os metais com 100% de pureza pela Equação 3.1: 

 

FeVSn,

VSn,
VSn, Mx)(100Mx

Mx6
m

−+
=  (3.1) 

 

onde x é o percentual atômico de Sn ou V da liga Fe-x(Sn,V), MSn,V é a massa molar em 

g/mol do Sn ou V (Tabela 2.2) e mSn,V é a massa teórica ou nominal. A massa nominal de Fe é 

obtida pela diferença: mFe = 6 – mSn,V. 

Os metais foram pesados nas proporções utilizando uma balança digital com precisão 

de 0,0001g. Nas Tabelas 3.3 e 3.4 são apresentadas as massas calculadas dos metais para a 

produção dos lingotes. As massas nominais mostradas nas tabelas correspondem também às 

massas obtidas com a pesagem dos metais. 

 

Tabela 3.3 – Massa para a produção de lingote de 6 g das ligas Fe-Sn. 

Liga Fe (g) Sn (g) 

Fe-9Sn 4,9579 1,0421 

Fe-20Sn 3,9182 2,0818 
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Tabela 3.4 – Massa para produção de lingote de 6 g das ligas Fe-V. 

Liga Fe (g) V (g) 

Fe-20V 4,8858 1,1142 

Fe-25V 4,6010 1,3990 

Fe-30V 4,3137 1,6863 

 

 Os lingotes de Fe-Sn e Fe-V foram produzidos em forno a arco voltaico, com eletrodo 

não consumível de tungstênio, sobre um cadinho de cobre refrigerado a água e, sob atmosfera 

inerte de argônio (20 kPa). Na Figura 3.2 é mostrado o forno a arco utilizado. 

 

 
Figura 3.2 – Forno a arco utilizado para a produção dos lingotes. 

 

 Para proporcionar completa homogeneidade das amostras, foram aplicadas 4 fusões 

em cada lingote. Entre as refusões, o lingote foi girado de modo a garantir que a superfície 

que estava em contato com o cadinho na fusão anterior também se submetesse à total fusão. 

Durante a fusão dos lingotes, foi realizada a fusão simultânea de um “getter” de titânio, o qual 

atua como um desoxidante neste processo. 

A corrente elétrica aplicada para promover a fusão dos lingotes aumentou com o 

aumento do ponto de fusão da liga produzida, conforme é mostrado na Tabela 3.5. Os pontos 

de fusão foram obtidos pelo diagrama de fases (MASSALSKI, 1996). 

 

 

 

 

 



 

 

44

Tabela 3.5 – Ponto de fusão das ligas e corrente aplicada para fusão. 

Liga Ponto de Fusão (°C) Corrente (A) 

Fe-9Sn 1390 ~ 140 

Fe-20Sn 1250 ~ 120 

Fe-V 1475 (médio) ~ 160 

 

 

Após a fusão, os lingotes foram pesados para se determinar a perda de massa durante o 

processo, que é um parâmetro importante porque permite explicar um eventual desvio da 

composição obtida em relação a composição nominal de cada liga. 

 

 

3.2 CORTE DOS LINGOTES 

 

 

 De cada lingote foram obtidas 6 fatias através do corte na direção transversal (plano x-

z), conforme é mostrado na Figura 3.3, das quais 1 fatia com cerca de 2 mm de espessura foi 

separada para a caracterização magnética e as demais foram destinadas à caracterização 

microestrutural. O corte dos lingotes foi realizado com disco diamantado na cortadeira de 

precisão da marca Buehler, modelo Isomet 1000. Na Figura 3.3 também são mostradas as 

direções adotadas neste trabalho para se referenciar posições no lingote. 

 

 
Figura 3.3 – Direções e esquema de corte dos lingotes. 

 

 As fatias 1 e 2, mostradas na Figura 3.3, foram mantidas como-solidificadas (CS), isto 

é, em seu estado bruto de solidificação, para serem submetidas à caracterização 

microestrutural e depois comparadas com as amostras tratadas. As fatias de 3 a 6 foram 

destinadas ao tratamento térmico (TT) e à posterior caracterização das propriedades 

magnéticas e microestruturais. A Tabela 3.6 resume como as fatias foram separadas para a 
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caracterização. Algumas técnicas estão indicadas por siglas, cujos significados estão descritos 

no início do trabalho. 

 

Tabela 3.6 – Separação das fatias do lingote para a caracterização. 

Fatia Condição Técnica 

1 CS DRX 

2 CS MO, MEV, EDS, Microdureza 

3 TT Magnetostricção e Magnetização 

4 TT Para amostra reserva 

5 TT MO, MEV, EDS, Microdureza 

6 TT DRX 

 

 

 

3.3 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

 

Para a realização dos tratamentos térmicos, cada conjunto de fatias correspondente a 

um lingote, foi encapsulado em um tubo de quartzo com atmosfera de argônio, conforme é 

mostrado na Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4 – Fatias encapsuladas em tubo de quartzo. 

 

Foi aplicada uma condição de tratamento para cada conjunto. Os tratamentos foram 

feitos usando os fornos resistivos programáveis da marca Lindberg/Blue. Estes fornos são 

mostrados na Figura 3.5. 
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Figura 3.5 – Fornos resistivos utilizados no tratamento das fatias. 

 

O tratamento térmico foi encerrado com o resfriamento rápido das fatias, através da 

quebra da cápsula em água calma imediatamente após retirá-la do forno. Na Tabela 3.7 são 

mostrados os tratamentos térmicos aplicados nas amostras das ligas Fe-Sn. Na última coluna 

desta tabela é apresentada a nomenclatura adotada para estas amostras neste trabalho. Na 

Tabela 3.8 estão indicadas as fases, sua concentração de Sn e fração atômica (ou molar) 

esperadas em cada amostra, conforme o diagrama de fases, ou seja, para as condições de 

equilíbrio. 

 

Tabela 3.7 – Tratamentos térmicos aplicados nas ligas Fe-Sn. 

Liga Temperatura (°C) Tempo (h) Amostra 

Fe-9Sn 880 6 T880t6 

Fe-9Sn 550 24 T550t24 

Fe-20Sn 880 6 T880t6 

Fe-20Sn 750 24 T750t24 
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Tabela 3.8 – Fases, composições e frações atômicas esperadas nas amostras Fe-Sn. 

Amostra Fase Concentração 
de Sn (%at.) 

Fração 
Atômica (%) 

(Feα,Sn) 2,5 86,3 Fe-9Sn 
T550t24 FeSn 50,0 13,7 

(Feα,Sn) 8,5 98,3 Fe-9Sn 
T880t6 Fe5Sn3 37,5 1,72 

(Feα,Sn) 6,1 58,8 Fe-20Sn 
T750t24 Fe3Sn2 40,0 41,2 

(Feα,Sn) 8,5 60,4 Fe-20Sn 
T880t6 Fe5Sn3 37,5 39,7 

 

 

 As temperaturas de tratamento foram definidas com base no diagrama de fases, 

tomando-se como referência o campo de estabilidade das fases que se desejava obter. Os 

tempos foram definidos com objetivo de permitir a completa formação das fases previstas 

pelo diagrama e promover a homogeneização da composição destas fases. O resfriamento 

rápido foi realizado com o objetivo de reter, em temperatura ambiente, as microestruturas 

formadas nas temperaturas de tratamento. Neste trabalho foi adotada a Escala Celsius para 

temperaturas acima de 27°C (300 K), já para as temperaturas inferiores foi utilizada a Escala 

Kelvin. Isto foi feito porque as temperaturas nos diagramas de fases geralmente são dadas em 

°C, além disso, elevadas temperaturas são freqüentemente representadas com esta unidade na 

literatura, enquanto que as baixas temperaturas normalmente são encontradas em K. 

As ligas Fe-V foram submetidas à um único tratamento térmico na temperatura de 

1100°C durante 6 h. Neste caso, o tratamento também foi seguido por um resfriamento rápido 

em todas as amostras, principalmente para evitar a formação da fase σ nas ligas com 25 e 

30% at. de vanádio, pois o objetivo foi obter 100% da fase (Feα,V) em todas as ligas. A 

Tabela 3.9 resume o que se espera após o tratamento térmico das ligas Fe-V. 

 

Tabela 3.9 – Tratamento térmico e fase esperada nas amostras Fe-V. 

Amostra Tratamento Fase Fração atômica (%) 

Fe-20V 

Fe-25V 

Fe-30V 

1100°C / 6 h (Feα,V) 100 
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3.4 PREPARAÇÃO METALOGRÁFICA 

 

 

Uma amostra no estado bruto de solidificação e uma tratada de cada lingote foram 

submetidas à preparação metalográfica para posterior caracterização microestrutural. Estas 

amostras são as fatias 2 e 5 do lingote mostrado na Figura 3.3. 

 Todas as amostras foram embutidas a quente (~ 150ºC) na embutidora Termopress 2 

da Struers, em resina fenólica (baquelite) Multifast Brown da Struers, com carga de 15 kN e 

tempo de cura de 7 minutos. 

 O lixamento foi feito em lixadeira rotativa na velocidade de 300 rpm, seguindo a 

seqüência de lixas d’água de carbeto de silício de malhas 220, 400, 600, 1000 e 2400. A 

amostra foi girada em 90º a cada troca de lixa. 

 O polimento foi realizado em politriz rotativa nas velocidades de 300 e 600 rpm, com 

pano de polimento DP-Plus da Struers. Nas amostras das ligas Fe-V o polimento foi feito com 

adição de suspensão de sílica coloidal da Struers (OP-U) e água destilada como lubrificante. 

Já nas amostras das ligas Fe-Sn, o polimento foi feito com OP-S e água destilada. 

 O ataque químico para a revelação da microestrutura das amostras Fe-Sn foi feito com 

solução de 3% de ácido nítrico e 97% de etanol (nital 3%), pela passagem de um algodão 

umedecido durante 8 segundos (PETZOW, 1978). As amostras Fe-V foram atacadas por 

imersão em solução com 40 % de ácido fluorídrico, ácido nítrico e glicerol, durante 3 minutos 

(PETZOW, 1978). 

 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

 

 

3.5.1 Microscopia Óptica 

 

 

 As ligas foram analisadas no microscópio óptico (MO) Leica, modelo DM IRM. 

Através do programa Leica QWin 2.3 Standart, existente no microcomputador ligado ao 

microscópio, foram obtidas imagens com ampliações de 50, 100 e 200 vezes, com resolução 

de 640 x 478 pixels, no formato “jpg”. 
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3.5.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 

3.5.2.1 Obtenção das Micrografias 

 

 

 As amostras foram analisadas no microscópio eletrônico de varredura (MEV) LEO 

modelo 1450VP, com filamento de tungstênio. As imagens foram obtidas no modo de elétrons 

retroespalhados (ERE), com uma tensão de aceleração de 20 kV e corrente de cerca de 3,2 A 

no filamento. Nas análises foram utilizadas amostras embutidas em baquelite, preparadas 

metalograficamente e aterradas com tinta prata coberta com fita dupla-face de grafite. Foram 

obtidas micrografias de 5 regiões bem espaçadas na seção transversal do lingote (plano x-z, 

Figura 3.3), cada região com ampliações de 250, 500, 1000 e 2000 vezes. As imagens foram 

salvas no formato “tif”, com resolução de 1024 x 768 pixels. 

 

 

3.5.2.2 Microanálise Composicional por EDS 

 

 

A concentração dos elementos nas ligas foi determinada pela técnica de espectroscopia 

de energia dispersiva (EDS), utilizando o espectrômetro Link ISIS 300 da Oxford Instruments 

acoplado ao MEV. Esta técnica permite obter resultados bastante precisos através da 

quantificação da energia dos raios X característicos dos elementos da amostra. Foram feitas 5 

medidas em regiões bem espaçadas em cada amostra, sendo 1 ponto no meio e um ponto 

próximo de cada uma das 4 extremidades na seção transversal do lingote, isso foi feito para 

garantir uma maior representatividade dos resultados. Todas as análises de composição foram 

realizadas com ampliação de 2000 vezes no MEV. Nas amostras da liga Fe-Sn, além das 5 

medidas mencionadas, foram realizadas duas medidas adicionais com ampliações de 100 e 

200 vezes no meio do lingote, através da análise de toda a área de varredura, contabilizando 

todas as fases presentes nesta região, o que forneceu a composição global da liga. Como estas 

ligas possuem mais de uma fase, a análise pontual permite avaliar a composição de apenas 

uma fase e a análise de uma área da uma boa aproximação da composição da liga como um 

todo. É importante salientar que o diâmetro médio do feixe de elétrons é de cerca de 5 µm, e 

que a ampliação não altera muito este valor. Portanto, as ampliações são descritas aqui 
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somente para garantir que as regiões foram bem selecionadas. Em todas as amostras, as 

análises foram feitas com uma distância de trabalho (WD) de 15 mm e tensão de 20 kV. 

 

 

3.5.2.3 Análise Digital de Imagens 

 

 

 Utilizando-se o programa computacional de domínio público ImageJ versão 1.38x, foi 

medida a fração de área da fase (Feα,Sn) das ligas Fe-Sn. Para isso, foram utilizadas de 9 a 24 

micrografias diferentes por amostra, todas obtidas no MEV com ampliações de 250, 500, 

1000 e 2000 vezes de cada região analisada. Para diminuir o tempo de análise foi escrita uma 

seqüência de instruções no ImageJ em um arquivo denominado “macro”, o qual automatizou 

parte do processamento das imagens. Esta macro é apresentada no Apêndice C. 

 

 

3.5.3 Medida de Microdureza 

 

 

 Foi obtida a microdureza Vickers (HV) das amostras utilizando o microdurômetro 

modelo Micromet 2004 da Buehler. As medidas foram realizadas em temperatura ambiente, 

nas amostras embutidas em baquelite e preparadas metalograficamente. A carga empregada 

para a realização das impressões foi de 200 gf e o tempo de impressão de 30 segundos. Foram 

feitas 10 impressões na horizontal (direção x, Figura 3.3) e 10 impressões na direção vertical 

(direção z) da seção transversal do lingote, totalizando 20 impressões por amostra. As 

distâncias entre cada par de impressões foram de 20 impressões na horizontal e 10 impressões 

na vertical, sendo mantida uma distância de cerca de 5 impressões das bordas. Para a medida 

das diagonais da impressão, foi utilizada uma ampliação de 400 vezes no microscópio do 

equipamento. 
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3.5.4 Difração de Raios X 

 

 

3.5.4.1 Obtenção dos Difratogramas 

 

 

 Para a identificação das fases presentes, sua estrutura e parâmetros de rede, utilizou-se 

a técnica de difração de raios X, aplicada às amostras na forma de pó. 

O pó para a análise foi produzido por limagem da amostra, o que foi feito com o uso 

de uma lima fina de ferro. Este procedimento foi adotado após algumas tentativas sem sucesso 

de se produzir o pó por moagem. Após a limagem, o pó foi passado em uma peneira de malha 

230 (63 µm). Isto foi feito em todas as amostras para proporcionar um maior grau de 

aleatoriedade das partículas do pó e, portanto, diminuir a probabilidade ocorrer orientação 

preferencial de alguns planos. 

Para as amostras Fe-Sn, foi usado o difratômetro Shimadzu modelo XRD-6000, com 

radiação CuKα (λ = 0,15418 nm), cristal monocromador de grafite (2d = 0,6708 nm) e o 

conjunto de fendas de 1°-1°-0,3 mm. A varredura do ângulo de difração 2θ foi de 10° a 100°, 

com o pó das amostras pulverizado sobre um porta-amostra de vidro impregnado com 

vaselina. 

As ligas Fe-V foram analisadas no difratômetro da marca Seifert, modelo ISO-

Debyflex 1001, com radiação CuKα e filtro de níquel. Com o ângulo de difração variando de 

35° a 90º, com o pó das amostras pulverizado sobre um porta-amostra de PVC impregnado 

com vaselina. 

 Todas as amostras foram analisadas em temperatura ambiente, com os difratômetros 

operando com tensão de 40 kV e corrente de 30 mA no tubo de raios X. Nos dois casos, a 

varredura foi realizada com passo de 0,05° e tempo de contagem de 3 segundos por ponto. 
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3.5.4.2 Identificação das Fases e Refinamento de Estrutura 

 

 

A identificação das fases presentes foi realizada pela superposição dos difratogramas 

das amostras analisadas com os difratogramas simulados pelo programa PowderCell versão 

2.4 (KRAUS; NOLZE, 1996) (Apêndice D), usando os dados publicados por Villars e Calvert 

(1996) (Apêndice E). Através do recurso de refinamento deste programa também foram 

determinados o parâmetro de rede e a massa específica das fases. Para o refinamento foi 

utilizada a curva pseudo-Voigt, que corresponde a soma de uma curva gaussiana e uma 

lorentziana (Apêndice F). Foi utilizado um polinômio de grau 5 nesta função. A largura dos 

picos e o ruído de fundo foram considerados. 

 

 

3.6 CARACTERIZAÇÃO MAGNÉTICA 

 

 

3.6.1 Características das Amostras 

 

 

 A amostra para a medida de magnetostricção e magnetização foi extraída da fatia 3 

(Figura 3.3) de cada lingote. Foram cortados cubos com dimensões menores do que 2 mm, e 

massa menor do 70 mg, conforme é mostrado na Tabela 3.10 para as amostras Fe-Sn e na 

Tabela 3.11 para as amostras Fe-V. As amostras foram extraídas utilizando a cortadeira 

Buehler Isomet 1000. A massa das amostras foi obtida usando uma balança com precisão de 

0,0001 g e as suas dimensões foram medidas usando um micrômetro com precisão de 0,001 

mm. 
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Tabela 3.10 – Massa e dimensões das amostras Fe-Sn para a caracterização magnética. 

Amostras Massa 
± 0,1 (mg) 

Dimensões 
± 0,001 (mm) 

Volume 
0,001 ± (mm3) 

Razão de Aspecto 
(Lmin/Lmáx) 

Fe-9Sn 
T550t24 69,8 1,935 x 2,290 x 2,197 9,735 0,8 

Fe-9Sn 
T880t6 62,8 1,619 x 2,256 x 2,280 8,328 0,7 

Fe-20Sn 
T750t24 43,2 1,778 x 1,877 x 1,707 5,697 0,9 

Fe-20Sn 
T880t6 34,9 1,649 x 1,642 x 1,644 4,451 1,0 

 

 

Tabela 3.11 – Massa e dimensões das amostras Fe-V para a caracterização magnética. 

Amostras 
TT 

Massa 
± 0,1 (mg) 

Dimensões 
± 0,001 (mm) 

Volume 
± 0,001 (mm3) 

Razão de Aspecto 
(Lmin/Lmáx) 

Fe-10V 49,8 1,510 x 2,129 x 2,151 6,915 0,7 

Fe-15V 30,7 1,049 x 1,998 x 2,114 4,431 0,5 

Fe-20V 31,6 1,107 x 2,372 x 2,291 6,016 0,5 

Fe-25V 37,3 1,352 x 2,008 x 2,072 5,625 0,7 

Fe-30V 34,9 1,345 x 1,941 x 2,007 5,240 0,7 

 

 

3.6.2 Medida de Magnetostricção 

 

 

3.6.2.1 Dilatômetro de Capacitância 

 

 

Para a realização das medidas de magnetostricção das amostras, foi utilizado um 

dilatômetro de capacitância desenvolvido na Áustria por Rotter et al. (1998), da Universidade 

Técnica de Viena. O dispositivo consiste de um capacitor cuja amostra a ser medida é 

colocada no centro entre as placas de capacitância de tal modo que, conforme a amostra dilata 

ou contrai como resposta à aplicação de um campo ou à variação de temperatura, esta 

promove a separação ou aproximação entre as placas do dilatômetro (Figura 3.6), alterando os 

valores lidos por uma ponte de capacitância. Este dilatômetro também é chamado de 

dilatômetro de placa inclinada, pois seu funcionamento é baseado no princípio da placa 

inclinada, aplicado no dilatômetro desenvolvido por Genossar e Steinitz (1990). Isto significa 
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que à medida que a amostra deforma, ela move uma das placas que se torna cada vez mais ou 

menos inclinada em relação à outra. Tal como num capacitor de placas paralelas clássico, a 

capacitância medida é inversamente proporcional ao deslocamento entre placas e, neste caso, 

estas grandezas são relacionadas por equações matemáticas não-lineares, as quais serão 

apresentadas mais adiante. 

 

 
Figura 3.6 – Desenho esquemático do dilatômetro de capacitância, adaptado de Barcza (2006). 

 

O dilatômetro possui cerca de 22 mm de diâmetro externo e 14 mm de altura (Figura 

3.7) e possibilita medidas de expansão térmica, magnetostricção longitudinal e transversal. 

Suas placas são feitas de prata e isoladas eletricamente uma da outra no contato com a 

amostra através de um disco de safira. A prata é utilizada por possuir elevada condutividade 

térmica e por ser não-magnética, já a safira é utilizada por possuir baixo coeficiente de 

expansão térmica, por ser um isolante elétrico e por ser também não-magnética. Uma das 

vantagens deste dilatômetro é a possibilidade de se medir amostras com diferentes 

comprimentos (de 0,5 a 3 mm) e formas aproximadamente irregulares, sem a necessidade de 

ajuste em suas partes, apenas trocando o cilindro de suporte da amostra (ROTTER et al., 

1998). 

 

 
Figura 3.7 – Dilatômetro conectado ao suporte. 
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Para que se tenha uma referência, é necessário que as placas estejam paralelas no 

início da medida, pois isto possibilita controlar a posição da placa no decorrer da medida. 

Como a capacitância é, neste caso, mais simples de se medir do que a distância entre as placas 

a olho nu, é utilizado um valor de capacitância como referência para a condição em que as 

placas se encontram paralelas uma em relação à outra, este valor é de 5,8 pF para o 

dilatômetro utilizado neste trabalho e equivale à distância de 0,161 mm entre as placas. Esta 

distância foi determinada com precisão por Rotter et al. (1998) durante a construção do 

dilatômetro, usando um microscópio com escala visível. Para atingir 5,8 pF e, 

conseqüentemente, o paralelismo entre as placas, são utilizados cilindros espaçadores de prata 

como suporte para a amostra. O cilindro é colocado sobre o disco de safira e embaixo da 

amostra, numa cavidade apropriada no centro do dilatômetro (Figura 3.6). Medidas 

preliminares mostraram que, para se obter a capacitância de 5,8 pF, a soma do comprimento 

da amostra com o comprimento do cilindro deve ser igual a 4,77 mm. Assim, o comprimento 

do cilindro tem sido alterado a cada medida, conforme se muda o comprimento da amostra. 

Neste trabalho, o dilatômetro foi utilizado somente para medidas de magnetostricção linear 

longitudinal (paralela à direção do campo aplicado), para isso, as amostras foram coladas com 

“super bonder” sobre a cabeça de um segundo suporte do tipo parafuso, o qual foi rosqueado 

no centro do dilatômetro. As amostras foram coladas somente pelas suas laterais para evitar 

um incremento em seu comprimento. Este procedimento é conveniente nas medidas com 

campo magnético já que evita uma possível movimentação de amostras de dimensões 

irregulares, as quais possuem tendência de se alinhar com o campo. A movimentação da 

amostra durante a medida pode falsear ou gerar distúrbios no sinal lido. 

 

 

3.6.2.2 Sistema de Medida 

 

 

O dilatômetro foi utilizado em conjunto com o equipamento Maglab da Oxford 

Instruments, que trabalha na faixa de temperatura de 1,4 a 350 K e permite aplicar campo até 

9 T. No sistema montado para as medidas deste trabalho foi utilizada a ponte de capacitância 

de alta precisão Andeen-Hagerling modelo 2550A para a polarização e leitura de capacitância 

do dilatômetro. A tensão aplicada pela ponte foi de 15 V e as leituras de capacitância foram 

feitas no modo “single” com “average time” igual a 7. Para a medida da temperatura do 

dilatômetro foi utilizado um sensor resistivo não-magnético do tipo Cernox da LakeShore. 
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Para a excitação do sensor, foi aplicada uma corrente de 100 µA usando a fonte de corrente 

contínua 120 CS da LakeShore. Também foram utilizados dois multímetros Keithley modelo 

2000, um para a leitura da tensão do sensor de temperatura e o outro para a leitura da tensão 

do magneto supercondutor do Maglab. A temperatura foi controlada através do módulo ITC 

503 de controle de temperatura e o campo foi controlado pela fonte de corrente bipolar IPS 

120-10, ambos do Maglab. Na Figura 3.8 é mostrada uma fotografia do sistema montado para 

as medidas de magnetostricção, e na Figura 3.9 é apresentado o desenho detalhado do 

esquema conforme o sistema foi montado. 

O controle de temperatura no Maglab é realizado através do módulo ITC 503, 

fundamentado em algoritmo PID, pela atuação conjunta num aquecedor e numa válvula 

capilar que permite a entrada de gás hélio para extração de calor no interior do VTI. 

Entretanto, a obstrução desta válvula tornou a estabilização da temperatura algo difícil de se 

atingir, sendo necessário um tempo extremamente longo para se obter uma temperatura 

razoavelmente constante para a realização de medidas com campo. Durante este trabalho de 

mestrado foram testadas várias temperaturas para a medida da magnetostricção. Constatou-se 

que os ensaios realizados em temperaturas próximas de 200 K apresentaram uma melhor 

estabilidade térmica, por isso, todas as amostras foram medidas em temperaturas próximas a 

esta. O campo aplicado foi de -1,5 a 1,5 T e a taxa de variação do campo de 0,7 T/min em 

todas as amostras. As medidas foram feitas com atmosfera de hélio dentro do VTI, com 

pressão entre 53 a 67 kPa. O suporte do dilatômetro, desenvolvido pelo nosso grupo de 

trabalho, permite posicionar o dilatômetro no centro do magneto do Maglab, proporcionando 

um campo homogêneo para a amostra. Os equipamentos foram ligados a este suporte através 

de cabos coaxiais blindados e conectores do tipo BNC existentes no suporte. Os sinais lidos 

pelos equipamentos foram digitalizados e enviados para um microcomputador de controle 

através da porta GPIB/IEEE-488. O programa computacional utilizado durante as medidas 

para a aquisição de dados foi desenvolvido neste trabalho e será descrito a seguir. 
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Figura 3.8 – Sistema de medida de magnetostricção. 
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Figura 3.9 – Desenho esquemático do sistema de medida de magnetostricção. 
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3.6.2.3 Programas Computacionais 

 

 

 Com o propósito de automatizar as medidas de magnetostricção e expansão térmica 

realizadas por nosso grupo de trabalho, foi desenvolvido um programa computacional em 

Matlab. O programa, denominado MSETcalc (MS – magnetostricção, ET – expansão térmica) 

(Figura 3.10), tem como principais funções o controle e a aquisição de dados dos 

equipamentos e a realização dos cálculos posteriores. Durante a medida o programa temporiza 

a aquisição dos equipamentos, faz a conversão das tensões do sensor de temperatura e do 

magneto para valores de temperatura e de campo, respectivamente, e plota os gráficos destas 

grandezas em função do tempo. Os dados são armazenados em memória a cada leitura e, no 

final do ensaio o programa salva o arquivo de dados em disco. Na Figura 3.11 é mostrado o 

fluxograma indicando a seqüência de instruções realizadas pelo programa MSETcalc para a 

aquisição de dados. 

 

 
Figura 3.10 – Interface gráfica do programa MSETcalc. 
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INÍCIO
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Lê a capacitância C da ponte

Lê a perda L da ponte
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Figura 3.11 – Fluxograma do módulo de aquisição de dados do programa MSETcalc. 
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Após a medida, o programa possibilita calcular o deslocamento e a expansão térmica 

ou a magnetostricção da amostra utilizando as fórmulas desenvolvidas por Barcza (2006) e 

Rotter et al. (1998), apresentadas a seguir. 

 A capacitância C(T) medida é usada para calcular o deslocamento d(T) da placa 

superior do dilatômetro pela seguinte fórmula: 
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onde ε0 é a permissividade do vácuo (8,854 x 10-12 F/m), r0 é o raio da placa de capacitância 

superior móvel e ri é o raio da placa inferior fixa. O parâmetro b é a distância entre o centro 

do capacitor e o pivô, conforme mostrado na Figura 3.12. 

 

 
Figura 3.12 – Desenho simplificado do dilatômetro, adaptado de Rotter et al. (1998). 
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onde k(T0) é a distância do pivô em T0 = 300 K, que é de 0,161 mm para o dilatômetro 

utilizado, e o ∆LAg-Lit/L(T) é a expansão térmica da prata em função da temperatura obtida da 

literatura. 
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é a área da placa de capacitância inferior ( )2
iπr . 

A expansão térmica da amostra é calculada do seguinte modo: 
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onde ∆d = d(T)-d(T0). O subscrito Amostra é a medida da amostra em estudo e, o subscrito 

Amostra-Ag se refere à medida de uma amostra de Ag de calibração. 

Para a magnetostricção, a qual é medida em temperatura constante, k(T) = k(T0), 

A0(T) = A0(T0) e, Ai(T) = Ai(T0), então: 
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 E a magnetostricção pode ser calculada pela Equação 3.9: 

 

( ) ( ) λH
L
∆d

H
L

∆L

Amostra

AmostraAmostra ==  (3.9) 

 

 Como o deslocamento d aparece na Equação 3.7 e nas Equações 3.8.1 e 3.8.2, ela é 

resolvida numericamente em relação à d. Para isso, foi implementada a função “fzero” no 

código do programa MSETcalc (Anexo A). Esta função é nativa do Matlab e utiliza uma 

combinação dos métodos numéricos da bisseção, secante e interpolação quadrática inversa 

para obter a raiz aproximada da equação (MATHWORKS, 2002). A tolerância (critério de 

parada) adotada no cálculo iterativo foi de 1 x 10-7 mm para o deslocamento, o que 

proporcionou uma convergência rápida para uma precisão de 0,1 x 10-6 em ∆L/L. Vale 

ressaltar que a escolha da tolerância é um ponto importante porque o seu valor de fato 

determina a precisão da magnetostricção. O valor mínimo desta tolerância deve ser de 1 x 10-9 

mm, o que corresponde a resolução teórica do dilatômetro (∆L/L = 0,001 x 10-6). Entretanto, 

verificou-se que o tempo de cálculo aumenta significativamente para precisões maiores do 0,1 

x 10-6, pois ocorre um aumento do número de iterações até a convergência e, 

conseqüentemente, um aumento do esforço computacional. Uma vez calculado o d, a 

magnetostricção é determinada no programa utilizando a Equação 3.9, e os valores obtidos 

são adicionados ao arquivo de dados. 

 Além do programa MSETcalc, foi desenvolvido um outro programa usado durante o 

procedimento de calibração do dilatômetro. A calibração é feita com o auxílio de um 

micrômetro padrão no qual o dilatômetro é montado, este micrômetro força o deslocamento 

entre as placas do dilatômetro. O deslocamento forçado produzido pelo micrômetro deve estar 

em concordância com o deslocamento calculado. O programa é utilizado para calcular este 

deslocamento e para a análise dos dados gerados pela calibração. A interface gráfica do 

programa é mostrada na Figura 3.13. 
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Figura 3.13 – Interface gráfica do programa de calibração. 

 

 Para acompanhar a variação da temperatura do sistema e da amostra em função do 

tempo durante o período de estabilização, foi empregado o programa de código aberto 

UltraVNC. Este programa permite assistir e controlar computadores remotamente, através da 

rede local ou da Internet. Há perspectiva de que nos próximos trabalhos este programa seja 

usado também para a realização das medidas à distância, ou seja, sem a necessidade de 

presença no laboratório. 
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3.6.3 Medida de Magnetização 

 

 

 A magnetização de saturação das amostras produzidas foi determinada utilizando o 

equipamento PPMS modelo 6000 da Quantum Design (Figura 3.14). Para a medida, as 

amostras foram coladas com “super bonder” no centro da superfície superior de um cilindro 

de borracha, o qual foi colado no interior do tubo de suporte que é fixado à haste que 

posiciona a amostra no centro das bobinas do equipamento. As amostras utilizadas foram as 

mesmas utilizadas nas medidas de magnetostricção. As medidas foram feitas nas temperaturas 

de 77, 203 e 300 K, com campos magnéticos aplicados de 0 a 5 T no modo DC. 

 

 
Figura 3.14 – PPMS utilizado para a medida de magnetização das amostras. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 AMOSTRAS DAS LIGAS Fe-Sn 

 

 

4.1.1 Análise das Perdas de Massa 

 

 

 A perda de massa das amostras da liga Fe-Sn após a fusão é mostrada na Tabela 4.1. A 

perda de massa média destas amostras foi de 0,14 ± 0,03%. Sabe-se que o processo de fusão a 

arco tende a evaporar preferencialmente o elemento de maior pressão de vapor. Entre os 

metais que formam as duas ligas em estudo, Fe-Sn e Fe-V, o Sn é o que possui a maior 

pressão de vapor e, possivelmente, foi o que evaporou mais durante o processo. Dados de 

pressão de vapor do Fe, Sn e V são mostrados na Tabela 2.2 e no Apêndice B. 

 

Tabela 4.1 – Perda de massa das amostras Fe-Sn. 

Amostra Massa 
Inicial (g) 

Massa 
Final (g) 

Perda de 
Massa (g) 

Perda de 
Massa (%) 

Fe-9Sn T880t6 5,9999 5,9914 0,0085 0,14 

Fe-9Sn T550t24 6,0000 5,9918 0,0082 0,14 

Fe-20Sn T880t6 6,0000 5,9887 0,0113 0,19 

Fe-20Sn T750t24 6,0000 5,9942 0,0058 0,10 

 

 As fatias das amostras da liga Fe-Sn também foram pesadas antes e após os 

tratamentos térmicos, entretanto, não foi constatada uma perda de massa significativa. 
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4.1.2 Caracterização Microestrutural 

 

 

4.1.2.1 Amostras da Liga Fe-9Sn 

 

 

 Na Figura 4.1 são mostradas 2 micrografias de cada amostra da liga Fe-9Sn obtidas na 

região correspondente ao meio do lingote. Em todas as amostras desta liga, a fase matriz 

(cinza escuro) é a solução sólida (Feα,Sn), e a fase que se encontra dispersa (branca ou cinza 

claro) é a fase intermetálica. Nas amostras CS e T550t24 a fase intermetálica é a fase FeSn, já 

na amostra T880t6 é a fase Fe5Sn3. Os pontos escuros incidentes nas fases intermetálicas, 

observáveis na Figura 4.1 (b), (d) e (f), são microporosidades geradas pela contração 

volumétrica desta fase durante a solidificação. A morfologia irregular e alongada das fases 

intermetálicas é devido ao fato delas se formarem por último entre os grãos de (Feα,Sn) na 

solidificação. Nas micrografias estão indicadas as fases formadas, as frações volumétricas 

médias quantificadas pela análise de imagens e as direções no lingote. A amostra T550t24 

apresentou a mesma proporção entre suas fases que a amostra CS, isto é, de 90% (Feα,Sn) e 

10% FeSn. Já na amostra T880t6, a fração de (Feα,Sn) foi maior, de 95% (Feα,Sn) e 5% 

Fe5Sn3. Não é possível verificar com nitidez os contornos de grão nestas amostras. A 

identificação das fases se deu pela análise dos resultados da difratometria de raios X em 

conjunto com os resultados da microanálise por EDS das amostras. Na Figura 4.2 são 

apresentados os difratogramas e na Figura 4.3 estão indicadas as posições das amostras no 

diagrama de fases adaptado de Massalski (1996). A Tabela 4.2 reúne os resultados 

quantitativos da caracterização microestrutural das amostras Fe-9Sn. 
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Figura 4.1 – Micrografias das amostras da liga Fe-9Sn. 

(b) Liga Fe-9Sn, amostra no estado bruto de 
solidificação (CS), MEV, ERE, 2000 X. 

(a) Liga Fe-9Sn, amostra no estado bruto de 
solidificação (CS), MEV, ERE, 500 X. 

(d) Liga Fe-9Sn, amostra T550t24, MEV, ERE, 
2000 X. 

(c) Liga Fe-9Sn, amostra T550t24, MEV, ERE, 
500 X. 

(f) Liga Fe-9Sn, amostra T880t6, MEV, ERE, 
2000 X. 

(e) Liga Fe-9Sn, amostra T880t6, MEV, ERE, 
500 X. 
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Figura 4.2 – Difratogramas das amostras da liga Fe-9Sn. 

 

 
Figura 4.3 – Amostras da liga Fe-9Sn: (a) T550t24 e (b) T880t6. 
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Tabela 4.2 – Resultados da caracterização microestrutural da liga Fe-9Sn. 

Amostra Fase Fração 
Volumétrica (%) 

Concentração 
de Sn (% at.) 

Parâmetros 
de Rede (nm) 

(Feα,Sn) 90 ± 1 6,9 ± 0,9 a = 0,2910 ± 0,0005 

FeSn 10 ± 1 30 ± 11 a = 0,530 ± 0,001 
c = 0,444 ± 0,002 

Fe-9Sn 
CS 

Global - 9,9 ± 0,7 - 

(Feα,Sn) 90 ± 1 6,9 ± 0,8 a = 0,2907 ± 0,0004 

FeSn 10 ± 1 42 ± 6 a = 0,529 ± 0,001 
c = 0,444 ± 0,001 

Fe-9Sn 
T550t24 

Global - 9,3 ± 0,6 - 

(Feα,Sn) 95 ± 1 8,2 ± 0,5 a = 0,2921 ± 0,0008 

Fe5Sn3 5 ± 1 36,0 ± 0,6 a = 0,416 ± 0,003 
c = 0,520 ± 0,008 

Fe-9Sn 
T880t6 

Global - 9,1 ± 0,5 - 

 

 Os resultados indicam que as fases que se procurava obter com os tratamentos 

térmicos de fato se formaram. Os picos referentes às fases intermetálicas foram pouco 

intensos devido à baixa fração volumétrica destas fases nas amostras. As reflexões das 

respectivas fases estão devidamente indicadas e indexadas com os índices de Miller nos 

difratogramas mostrados na Figura 4.2. 

Pelo diagrama de fases Fe-Sn (Figura 4.3), espera-se que a fase (Feα,Sn) possua uma 

concentração de Sn de cerca de 2,5% at. de Sn na amostra T550t24 e 8,5% at. Sn na amostra 

T880t6. A fase FeSn deve ter 50% at. Sn e a fase Fe5Sn3, 37,5% at. de Sn. 

Na Tabela 4.2, verifica-se que a amostra T550t24 manteve a mesma concentração de 

Sn na fase (Feα,Sn) que a amostra CS, isto é, de 6,9% at. Esta concentração foi, portanto, 

maior do que a concentração esperada de acordo com as condições de equilíbrio. O parâmetro 

de rede a da fase (Feα,Sn) é praticamente igual para ambas as amostras, T550t24 e CS, o que 

é esperado já que a concentração de Sn na fase (Feα,Sn) nas duas amostras é mesma. A 

concentração de Sn na fase FeSn da amostra T550t24 também não corresponde ao valor 

previsto pelo diagrama de fases. Entretanto, pelo máximo valor do desvio a concentração de 

Sn desta fase pode ser igual a 48%, o que está mais próximo do valor para a condição de 

equilíbrio. Observa-se que o desvio da composição desta fase foi elevado nas amostras CS e 

T550t24, o que indica que o erro foi maior nestas medidas. Isto ocorreu provavelmente devido 
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ao pequeno tamanho da fase FeSn em relação ao diâmetro médio do feixe de elétrons do 

MEV (~ 5 µm), o que fez com que o EDS contabilizasse uma fração do sinal gerado pela fase 

(Feα,Sn) próxima dos limites da fase FeSn. No entanto, esta hipótese não se confirma para o 

caso da amostra T880t6, cuja fração volumétrica da fase intermetálica é menor do que nas 

amostras CS e T550t24 e ainda assim a concentração esperada foi obtida com um pequeno 

desvio. Uma outra hipótese considerada é a da presença de outras fases nesta região, o que 

não foi possível confirmar com as técnicas utilizadas. Os parâmetros de rede a e c da fase 

FeSn da amostra T550t24, obtidos através do refinamento, é igual ao da mesma fase na 

amostra CS. Isto é coerente uma vez que a fase FeSn é um composto estequiométrico, ou seja, 

de composição invariável, e portanto este deve possuir, numa mesma temperatura, os mesmos 

parâmetros de rede, independentemente do teor de Sn da liga. As diferenças encontradas em 

relação aos valores esperados são atribuídas à condição de solidificação fora de equilíbrio a 

que os lingotes são submetidos na prática. Sob estas condições, a composição de equilíbrio 

não é mantida entre as fases sólida e líquida durante a solidificação devido à falta de tempo 

para a adequada difusão na fase sólida (OHNO, 1988). Já na amostra T880t6, os valores de 

concentração obtidos ficaram próximos dos valores da condição de equilíbrio, conforme pode 

ser observado na Tabela 4.2. O parâmetro de rede a da fase (Feα,Sn) nesta amostra é 0,4% 

maior do que o da amostra T550t24. Isto ocorre porque o Sn, por possuir um diâmetro 

atômico maior, promove uma expansão na rede do Fe. Esta expansão se reflete no aumento do 

parâmetro de rede médio da estrutura, o que por sua vez, ocorre até o limite de solubilidade 

(9,2% at. de Sn). As composições globais das amostras se aproximaram da composição 

nominal da liga. Com isso, é possível afirmar que uma provável perda de massa preferencial 

de Sn durante a fusão não ocasionou um desvio relevante nas composições das amostras e a 

concentração média global de Sn ficou um pouco acima da composição nominal de 9% at. 

 

 

4.1.2.2 Amostras da Liga Fe-20Sn 

 

 

 Na Figura 4.4 são mostradas 2 micrografias de cada amostra da liga Fe-20Sn obtidas 

na região correspondente ao meio do lingote. As amostras desta liga possuem a microestrutura 

formada por cristais dendríticos de (Feα,Sn) (cinza escuro) dispersos numa matriz contínua 

(cinza claro) constituída principalmente pela fase intermetálica. O surgimento da morfologia 
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dendrítica foi favorecido pelo maior teor de Sn nesta liga. As ramificações primárias das 

dendritas crescem de acordo com a direção cristalográfica preferencial da estrutura cristalina. 

No caso da estrutura CCC, a direção preferencial é a direção <100> (GARCIA, 2001; OHNO, 

1988). Nas micrografias estão indicadas as fases formadas e as suas frações volumétricas 

médias. A Tabela 4.3 reúne os resultados da caracterização microestrutural. A amostra CS 

apresentou a maior fração volumétrica de (Feα,Sn). A análise conjunta dos resultados da 

difratometria de raios X e análise composicional por EDS, permitiu concluir que a região 

clara na amostra CS é constituída pelas fases intermetálicas FeSn e FeSn2 e por Sn metálico 

não dissolvido. Estas fases podem também ter se formado nas amostras CS e T550t24 da liga 

Fe-9Sn. A fase FeSn2 é um composto intermetálico com 66,7% at. de Sn. Já a fase FeSn, 

teoricamente deve possuir 50% at. de Sn. A medida da composição da região clara resultou 

em uma concentração média de 70 ± 19% at. de Sn. Este elevado desvio padrão é atribuído ao 

fato das fases estarem sendo contabilizadas juntas, ou seja, como não há um contraste de fases 

nesta região, numa medida o EDS provavelmente adquiriu uma maior fração de sinal 

proveniente de FeSn e em outra de FeSn2 ou Sn puro. Entretanto, observe que o desvio indica 

que a concentração desta região pode variar na faixa de 51 a 89 % at., cujo valor mínimo fica 

próximo da concentração do FeSn (50%) e o valor máximo próximo do Sn puro. A presença 

destas fases foi confirmada pela análise do difratograma desta amostra, mostrado na Figura 

4.5 (a). Conforme o esperado, os parâmetros de rede a e c da fase FeSn são iguais aos obtidos 

para esta fase nas amostras CS e T550t24 da liga Fe-9Sn. Entretanto, estes valores diferem um 

pouco dos valores publicados por Villars e Calvert (1996). Na Tabela 4.5, que será 

apresentada mais à frente, é feita uma comparação entre parâmetros de rede das fases 

intermetálicas obtidos no refinamento e os encontrados na literatura. 

Pelo diagrama de fases Fe-Sn (Figura 4.6), a fase Fe3Sn2 deve possuir 40% at. Sn e a 

fase Fe5Sn3, conforme já foi mencionado, 37,5%. Já para a fase (Feα,Sn), esperava-se cerca 

de 6,1% at. de Sn na amostra T750t24 e 8,5% na amostra T880t6. Estes valores foram de fato 

obtidos nestas amostras, conforme se observa na Tabela 4.3. Nas amostras T750t24 e T880t6 

as fases (Feα,Sn) e intermetálica encontram-se quase que em proporções iguais e os valores 

são próximos entre as duas amostras. Nestas amostras a composição nominal da liga também 

foi obtida. Os parâmetros de rede a e c da fase Fe5Sn3 na amostra T880t6 ficaram próximos 

dos parâmetros da mesma fase na amostra T880t6 da liga Fe-9Sn. 

 



 

 

73

   

   
 

   

   
 

   

   
 

Figura 4.4 – Micrografias das amostras da liga Fe-20Sn. 

 

(b) Liga Fe-20Sn, amostra no estado bruto de 
solidificação, MEV, ERE, 2000 X. 

(a) Liga Fe-20Sn, amostra no estado bruto de 
solidificação, MEV, ERE, 500 X. 

(d) Liga Fe-20Sn, amostra T750t24, MEV, ERE, 
2000 X. 

(c) Liga Fe-20Sn, amostra T750t24, MEV, ERE, 
500 X. 

(f) Liga Fe-20Sn, amostra T880t6, MEV, ERE, 
2000 X. 

(e) Liga Fe-20Sn, amostra T880t6, MEV, ERE, 
500 X. 
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Figura 4.5 – Difratogramas das amostras da liga Fe-20Sn. 

 

 
Figura 4.6 – Amostras da liga Fe-20Sn: (a) T750t24 e (b) T880t6. 
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Tabela 4.3 – Resultados da caracterização microestrutural da liga Fe-20Sn. 

Amostra Fase Fração 
Volumétrica (%) 

Concentração 
de Sn (% at.) 

Parâmetros 
de Rede (nm) 

(Feα,Sn) 63 ± 5 7,9 ± 0,5 a = 0,2916 ± 0,0003 

FeSn a = 0,5300 ± 0,0004 
c = 0,4427 ± 0,0007 

FeSn2 
a = 0,654 ± 0,001 
c = 0,529 ± 0,001 

Sn 

37 ± 5 70 ± 19 

a = 0,590 ± 0,001 
c = 0,317 ± 0,002 

Fe-20Sn 
CS 

Global - 23,6 ± 0,6 - 

(Feα,Sn) 49 ± 1 6,3 ± 0,4 a = 0,2901 ± 0,0007 

Fe3Sn2 51 ± 1 39,7 ± 0,4 a = 0,534 ± 0,003 
c = 1,966 ± 0,005 

Fe-20Sn 
T750t24 

Global - 20 ± 1 - 

(Feα,Sn) 45 ± 1 8,7 ± 0,5 a = 0,2916 ± 0,0005 

Fe5Sn3 55 ± 1 37,4 ± 0,6 a = 0,4220 ± 0,0008 
c = 0,520 ± 0,001 

Fe-20Sn 
T880t6 

Global - 20,5 ± 0,6 - 

  

As reflexões relativas a cada fase estão identificadas com símbolos e indexadas com os 

índices de Miller nos difratogramas. As fases esperadas, conforme cada temperatura de 

tratamento, foram identificadas nas amostras. 

 

 

4.1.2.3 Resultados do Refinamento 

 

 

 Na Tabela 4.4 são mostrados os dados cristalográficos, e na Figura 4.7, as redes 

cristalinas das fases presentes nas amostras das ligas Fe-9Sn e Fe-20Sn. Na Tabela 4.5 é 

apresentada uma comparação entre os parâmetros de rede das fases intermetálicas (para 

temperatura ambiente) obtidos no refinamento e os encontrados na literatura, os quais foram 

utilizados como valores iniciais para o refinamento. 
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Tabela 4.4 – Dados cristalográficos das fases das amostras Fe-Sn. 

Fase Símbolo de 
Pearson Tipo de Rede Massa 

Específica (g/cm3) 

(Feα,Sn) cI2 Cúbica de Corpo Centrado 7,749 (média) 

FeSn hP6 Hexagonal Primitiva 8,146 

Fe3Sn2 hR10 Romboédrica 8,409 

Fe5Sn3 hP6 Hexagonal Primitiva 9,559 

FeSn2 tI12 Tetragonal de Corpo Centrado 8,629 

 

 
Figura 4.7 – Rede cristalina das fases das amostras Fe-Sn. 

 

Tabela 4.5 – Comparação entre os parâmetros de rede da literatura e do refinamento. 

Literatura Refinamento Fase 
a (nm) c (nm) a (nm) c (nm) 

FeSn 0,5297 0,4481 0,5300 ± 0,0004 0,4427 ± 0,0007 

Fe3Sn2 0,5344 1,9845 0,534 ± 0,003 1,966 ± 0,005 

Fe5Sn3 0,42300 0,5208 0,4220 ± 0,0008 0,520 ± 0,001 

FeSn2 0,6539 0,5325 0,654 ± 0,001 0,529 ± 0,001 
   (TRUMPY et al., 1970; VILLARS; CALVERT, 1996) 

 

Verifica-se na tabela, que a maior diferença do valor calculado comparado aos dados 

da literatura ocorre no parâmetro c. 
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No gráfico da Figura 4.8 é possível verificar o parâmetro de rede da fase (Feα,Sn) em 

cada amostra. O menor parâmetro de rede de (Feα,Sn) foi obtido na amostra T750t24 da liga 

Fe-20Sn, e o maior na amostra T880t6 da liga Fe-9Sn. 

 

 
Figura 4.8 – Parâmetro de rede da fase (Feα,Sn). 

 

No gráfico da Figura 4.9 é mostrada a concentração de Sn na fase (Feα,Sn) em cada 

amostra. Verifica-se pela análise dos dois gráficos, que o comportamento do parâmetro de 

rede é similar ao da concentração de Sn. Esta similaridade é esperada, já que é justamente o 

Sn o responsável pelo aumento do parâmetro de rede do (Feα,Sn). 
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Figura 4.9 – Concentração de Sn na fase (Feα,Sn). 

 

 

4.1.2.4 Análise das Frações Volumétricas da Fase (Feα,Sn) 

 

 

 As frações volumétricas apresentadas na Tabela 4.3 foram obtidas da fração de área, 

conforme a relação da metalografia quantitativa: VV = AA, onde VV é a fração volumétrica e 

AA a fração de área da fase.  

 As frações volumétricas também foram calculadas para a condição de equilíbrio. Para 

o cálculo foram utilizados os valores de fração mássica das fases, obtidos pela conversão da 

fração atômica calculada pela Regra da Alavanca com os dados do diagrama de fases (Tabela 

3.8), e os valores das massas específicas das fases, obtidos no refinamento (Tabela 4.4), 

utilizando a seguinte equação: 

 

100
ρCρC

ρC
V

αββα

βα
α ×

+
=  (4.1) 

 

onde α corresponde à fase (Feα,Sn) e β à fase intermetálica, ρα é a massa específica de α, e 

Cα é a fração mássica, calculada pela Equação 4.2: 
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100
MCMC

MC
C

SnβFeα

Feα
α ×

′+′
′

=   (4.2) 

 

onde MFe é a massa molar do Fe (55,847 g/mol) e MSn a do Sn (118,69 g/mol), e αC′  é a 

fração atômica (ou molar) da fase α, calculada pela Regra da Alavanca. 

 Na Tabela 4.6 são apresentados os valores calculados e os obtidos experimentalmente. 

Estes valores são comparados no gráfico mostrado na Figura 4.10. 

 

Tabela 4.6 – Fração volumétrica calculada e medida das fases das amostras Fe-Sn. 

Amostra Fase VV 
Calculada (%) 

VV 
Medida (%) |∆VV | (%) 

(Feα,Sn) 81 90 ± 1 Fe-9Sn 
T550t24 FeSn 19 10 ± 1 

9 

(Feα,Sn) 98 95 ± 1 Fe-9Sn 
T880t6 Fe5Sn3 2 5 ± 1 

7 

(Feα,Sn) 53 49 ± 1 Fe-20Sn 
T750t24 Fe3Sn2 47 51 ± 1 

4 

(Feα,Sn) 59 45 ± 1 Fe-20Sn 
T880t6 Fe5Sn3 41 55 ± 1 

14 

 

 

 
Figura 4.10 – Fração volumétrica da fase (Feα,Sn). 
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 Por esta comparação, constata-se que os valores medidos apresentaram uma diferença 

significativa em relação aos valores calculados para a condição de equilíbrio. Atribui-se esta 

diferença, portanto, à condição de não-equilíbrio das amostras. Nesse caso, já se espera um 

desvio das propriedades obtidas em relação às que seriam obtidas com tempos de tratamento 

térmico mais longos. A fração medida ficou mais próxima da calculada nas amostras T750t24 

da liga Fe-20Sn e T880t6 da liga Fe-9Sn. 

 

 

4.1.2.5 Massa Específica e Microdureza 

 

 

 Na Tabela 4.7 é mostrada a massa específica e a microdureza média das amostras Fe-

Sn. A massa específica foi calculada a partir dos dados de massa e dimensões das amostras 

cúbicas destinadas à caracterização magnética. 

 

Tabela 4.7 – Massa específica e microdureza média das amostras Fe-Sn. 

Amostras Massa Específica 
± 0,001 (g/cm3) 

Microdureza, 
HV (kgf/mm2) 

Fe-9Sn CS - 414 ± 16 

Fe-9Sn T550t24 7,17 403 ± 12 

Fe-9Sn T880t6 7,54 431 ± 10 

Fe-20Sn CS - 349 ± 36 

Fe-20Sn T750t24 7,58 355 ± 15 

Fe-20Sn T880t6 7,84 512 ± 51 

 

 

A amostra da liga Fe-20Sn T880t6 apresentou a maior massa específica. O que é 

atribuído ao fato desta liga possuir uma elevada fração da fase Fe5Sn3 que, conforme 

mostrado na Tabela 4.4, é a fase mais densa. O contrário ocorre com a amostra T550t24 da 

liga Fe-9Sn, que possui a menor massa específica por possuir uma elevada fração da fase 

(Feα,Sn) e uma pequena fração da fase FeSn, que são as fases menos densas. As massas 

específicas da Tabela 4.7 estão representadas no gráfico da Figura 4.11. 
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Figura 4.11 – Massa específica das amostras Fe-Sn. 

 

 Os valores de microdureza da Tabela 4.7 correspondem à microdureza das duas fases 

juntas, isto é, (Feα,Sn) + intermetálica, o que explica o elevado desvio padrão obtido, pois se 

supõe que a dureza das fases seja bastante distinta. Não foi possível obter a dureza individual 

das fases pois o penetrador do equipamento de microdureza possuía dimensões maiores do 

que elas. Entretanto, espera-se que as fases intermetálicas sejam mais duras justamente por se 

tratarem de compostos intermetálicos. Os compostos intermetálicos possuem ligações 

atômicas mais fortes e em geral são duros e frágeis. No gráfico da Figura 4.12 são mostrados 

os valores de microdureza obtidos nas amostras Fe-Sn. 
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Figura 4.12 – Microdureza Vickers das amostras Fe-Sn. 

 

Já era esperado que a amostra T880t6 da liga Fe-20Sn possuísse a maior microdureza, 

pois como foi visto nos resultados anteriores, esta amostra possui uma elevada fração de 

Fe5Sn3 e uma elevada concentração de Sn na fase (Feα,Sn). Além disso, a fase Fe5Sn3 possui 

a maior massa específica e a amostra na qual ela está presente exibe um elevado desvio 

padrão, indicando uma elevada diferença de dureza entre as fases. É possível observar, 

comparando os gráficos nas Figuras 4.9 e 4.12, que o comportamento da microdureza tende a 

acompanhar o comportamento da concentração de Sn dissolvido no Fe. A amostra T750t24 

possui a menor microdureza e também o menor teor de Sn em (Feα,Sn). 
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4.1.3 Caracterização Magnética 

 

 

 Na Figura 4.13 são mostradas as curvas de magnetização em função do campo 

aplicado em 203 K para as amostras da liga Fe-Sn. Também estão indicadas a magnetização 

de saturação (MS) e a fração volumétrica das fases. As amostras da liga Fe-20Sn possuem a 

menor MS devido ao maior teor de Sn, conforme o esperado.  

 

 
Figura 4.13 – Magnetização de saturação das amostras Fe-Sn. 
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Na Figura 4.14 são apresentadas as curvas de magnetostricção linear (λ) destas ligas 

em temperaturas próximas à temperatura de 203 K. Em cada gráfico está indicado o sentido 

da evolução da curva durante a medida. Esta magnetostricção foi medida na direção 

longitudinal (ou paralela ao campo). 

 

 
Figura 4.14 – Magnetostricção linear das amostras Fe-Sn na faixa de -1,5 a 1,5 T. 

 

 Na amostra T880t6 da liga Fe-9Sn e amostra T750t24 da liga Fe-20Sn ocorreu um 

deslocamento vertical significativo da curva durante a medida, de tal modo que a 

magnetostricção final foi diferente da magnetostricção inicial. Este deslocamento foi atribuído 

à variação de temperatura durante a medida, pois se sabe que a magnetostricção é dependente 

da temperatura. De fato, com o aumento da temperatura a faixa de ordenamento de curto 

alcance dos spins diminui, pois a energia de troca que produz este ordenamento é contraposta 

pela energia térmica. Isto leva a uma diminuição da magnetização e da magnetostricção até a 

temperatura de Curie, na qual elas desaparecem completamente (LACHEISSERIE; 

GIGNOUX; SCHLENKER, 2005). Além disso, existe a contribuição da expansão ou 

contração térmica da amostra. A magnetostricção pode variar bastante com uma pequena 
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variação da temperatura, dependendo do material e da faixa de temperatura. A variação 

térmica da magnetostricção está diretamente relacionada com a variação do coeficiente de 

expansão térmica do material (LACHEISSERIE; GIGNOUX; SCHLENKER, 2005). A 

variação da temperatura foi quantificada pela taxa média ∆T/∆t, cujo maior valor foi o da 

amostra T880t6 da liga Fe-9Sn. As amostras T550t24 e T880t6 da liga Fe-9Sn e a amostra 

T880t6 da liga Fe-20Sn, exibiram uma taxa negativa, o que significa que aconteceu uma 

queda em suas temperaturas durante a medida. Analisando as curvas das amostras T880t6 das 

duas ligas, pode-se concluir que a queda de temperatura induziu um aumento da 

magnetostricção destas amostras, este aumento sobrepôs a sua contração térmica. O que é 

coerente, pois a diminuição nas vibrações térmicas da rede causa um aumento da 

magnetização e, conseqüentemente, um aumento do efeito magnetostrictivo. Isto se confirma 

verificando o comportamento da magnetostricção da amostra T750t24 que se submeteu à 

variação positiva de temperatura durante a medida. Neste caso, ocorreu um deslocamento 

negativo da magnetostricção, de modo que seu valor final foi menor do que o inicial, 

confirmando novamente a predominância da diminuição da magnetização com a temperatura 

em relação à dilatação térmica. A amostra T550t24 da liga Fe-9Sn e a amostra T880t6 da liga 

Fe-20Sn apresentaram os menores deslocamentos nas curvas. A maior simetria da curva da 

amostra T880t6 é devida à sua baixa variação térmica durante a medida, indicada pela menor 

taxa ∆T/∆t. Já para a amostra T550t24 da liga Fe-9Sn, o deslocamento da curva foi 

praticamente nulo, apesar da taxa de variação de temperatura ter sido grande comparada a da 

amostra T880t6 da liga Fe-20Sn, que apresentou deslocamento. Neste caso provavelmente 

houve uma compensação do aumento da magnetostricção em relação à contração térmica 

esperada. Vale lembrar que as fases intermetálicas Fe3Sn2 e Fe5Sn3 são ferromagnéticas na 

temperatura medida, enquanto que a fase FeSn, presente na amostra T550t24, é 

antiferromagnética. De modo geral, pode-se dizer que o efeito da expansão ou contração 

térmica não foi predominante na magnetostricção apresentada pelas amostras, pois o aumento 

da temperatura causou uma diminuição de λ e a diminuição da temperatura, o efeito oposto. A 

única exceção foi a amostra T550t24 da liga Fe-9Sn, na qual pode ter ocorrido a anulação do 

aumento da magnetostricção com a diminuição da temperatura pela contração térmica. Na 

Tabela 4.8 estão expostos os valores de comprimento inicial, temperatura média, taxa de 

variação da temperatura e tempo de medida das amostras. No gráfico da Figura 4.15 são 

mostradas as curvas de variação de temperatura de cada amostra. Verifica-se no gráfico que as 
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variações de temperatura foram lineares durante o período de medida. As taxas ∆T/∆t médias 

apresentadas são os coeficientes angulares das retas de ajuste. 

 Desconsiderando a influência da temperatura, espera-se que o comportamento da 

magnetostricção seja o mesmo tanto com o campo no sentido negativo como no positivo, e a 

curva completa seja perfeitamente simétrica em relação à linha que passa pelo campo nulo. 

Para a determinação da magnetostricção destas amostras será analisada somente a subida do 

campo, no sentido positivo, pois este menor intervalo de tempo apresenta também uma menor 

variação de temperatura. Os valores de magnetostricção de saturação técnica foram 

determinados neste trabalho através de sua relação com a magnetização, sendo este valores 

definidos no campo associado à magnetização de saturação, conhecido como campo crítico. 

 

Tabela 4.8 – Parâmetros da medida de magnetostricção das amostras Fe-Sn. 

Amostra L0 ± 0,001 
(mm) 

Tempo de 
Medida (min) 

T Média da 
Amostra (K) ∆T/∆t (K/min) 

Fe-9Sn T550t24 1,935 9 204,1 ± 0,2 -0,06 

Fe-9Sn T880t6 1,619 10 203,2 ± 0,2 -0,07 

Fe-20Sn T750t24 1,778 9 203,5 ± 0,1 +0,05 

Fe-20Sn T880t6 1,649 9 203,67 ± 0,03 -0,01 

 

 

 
Figura 4.15 – Variação da temperatura das amostras Fe-Sn durante a medida de λ. 
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No gráfico da Figura 4.16 são mostradas as curvas de magnetostricção das amostras 

Fe-Sn para o campo positivo. As λS das amostras estão indicadas nas curvas. 

  

 
Figura 4.16 – Magnetostricção linear das amostras Fe-Sn de 0 a 1,5 T.  

 

As maiores λS, em valor absoluto, são as das amostras T550t24 da liga Fe-9Sn e 

T880t6 da liga Fe-80Sn, de |7 x 10-6| e |11 x 10-6|, respectivamente. Verifica-se que as 

amostras da liga Fe-20Sn não atingiram de fato a saturação. As curvas destas amostras 

aparentemente apresentaram um comportamento duplo, caracterizado pela existência de duas 

regiões, uma abaixo de 0,5 T e outra a partir deste valor. Os resultados mostraram que a partir 

de 0,5 T a magnetostricção cresce linearmente e não satura até cerca de 5 T (não mostrado). 

Isto ocorre devido ao efeito chamado magnetostricção forçada, que é causado por um 

aumento gradativo do ordenamento dos momentos magnéticos atômicos individuais (JILES, 

1998). Os momentos magnéticos precessam na direção do campo devido à ativação térmica e 

esta precessão torna-se maior com o aumento da temperatura. Para atingir a saturação, o 

campo magnético deverá, portanto, ser suficientemente elevado para superar a energia térmica 

da precessão e tornar o domínio completamente alinhado em sua direção (DAPINO, 1999). A 

magnetostricção forçada é irrelevante para fins de aplicações devido ao elevado campo 

magnético envolvido para atingi-la. A não-saturação é atribuída à presença das fases Fe5Sn3 e 

Fe3Sn2, que são fases ferromagnéticas. As amostras da liga Fe-9Sn (T550t24 e T880t6) 

também apresentaram dois comportamentos, entretanto, neste caso a saturação foi atingida. O 
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comportamento da curva destas amostras é similar ao do Fe puro, o que neste caso se deve ao 

maior teor de Fe da liga. Conforme se observa no gráfico, estas amostras apresentam uma 

expansão e depois contraem até a saturação. Isto acontece porque as constantes de 

magnetostricção, da equação para materiais policristalinos com simetria cúbica (λS = 2/5λ100 

+ 3/5λ111), possuem sinais opostos no caso do Fe (para o Fe puro λ100 = +20,7 x 10-6 e λ111 =  

-21,2 x 10-6 em temperatura ambiente) (CHEN, 1986; LACHEISSERIE; GIGNOUX; 

SCHLENKER, 2005). Com um crescente mas ainda pequeno campo magnético, os momentos 

rotacionam da direção de fácil magnetização <100> para uma outra, mais próxima da direção 

do campo. Isto envolve o deslocamento de paredes de domínios de 90° (71° e 109°), o que é 

associado à constante λ100 e portanto à uma magnetostricção positiva. Quando a saturação se 

aproxima, os momentos são forçados a se alinhar na direção do campo. Alguns deles irão 

rotacionar para a direção de difícil magnetização <111>. Então, a constante negativa λ111 

passa a atuar e a magnetostricção torna-se negativa (LACHEISSERIE; GIGNOUX; 

SCHLENKER, 2005). Em outras palavras, em baixos campos predomina o deslocamento de 

paredes de domínios e o material expande, enquanto que em campos moderados a rotação dos 

momentos para uma direção desfavorável torna-se predominante e o material contrai 

(DAPINO, 1999). Este comportamento está fortemente relacionado com a anisotropia 

magnetocristalina. O material contrai ou expande no sentido de minimizar a sua energia de 

anisotropia. Evidentemente, os mecanismos de movimentação de paredes de domínios e 

rotação dos momentos magnéticos também ocorrem nas amostras da liga Fe-20Sn, mas neste 

caso a constante positiva λ100 predomina e a magnetostricção permanece positiva. A 

magnetostricção de saturação da amostra T880t6 da liga Fe-9Sn foi de cerca de -2 x 10-6, o 

que significa uma contração menor do que a do Fe*, prevista pela equação da magnetostricção 

como sendo igual a -4 x 10-6. Os resultados da caracterização microestrutural mostraram que 

esta amostra possui a maior fração volumétrica da fase (Feα,Sn) (95%), com elevado teor de 

Sn dissolvido (8,2% at.). Isto indica que a presença da fase (Feα,Sn) com elevada 

concentração de Sn dissolvido não é, neste caso, um fator preponderante para a 

magnetostricção das amostras Fe-Sn. Já para amostra T550t24, que possui a fase 

antiferromagnética FeSn, a contração foi maior do que a do Fe. 

Em resumo, pode-se afirmar que a adição de 20% at. de Sn modificou a λS do Fe, 

entretanto a adição deste elemento não foi favorável ao desenvolvimento de uma elevada 

magnetostricção, tal como ocorre com a adição do Ga no Fe. No caso da amostra T880t6 da 

                                                 
* A magnetostricção de saturação encontrada na literatura para o Fe policristalino varia de -5 x 10-6 a -9 x 10-6. 
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liga Fe-9Sn, o efeito foi o oposto, ou seja, a magnetostricção foi inferior ao do Fe puro. As 

amostras com resultados mais interessantes e que merecem a atenção para a possibilidade de 

um novo estudo são as amostras T550t24 da liga Fe-9Sn e T880t6 da liga Fe-20Sn. Hall 

(1960) apresentou resultados de magnetostricção de monocristais de diversas ligas binárias à 

base de Fe, entre elas a liga Fe-Sn, tendo obtido valores de saturação de λ100 = 13,3 x 10-6 e 

λ111 = -15,3 x 10-6 para Fe-1,18Sn e de λ100 = 12,1 x 10-6 e λ111 = -13,9 x 10-6 para Fe-1,80Sn, 

valores estes medidos em temperatura ambiente. Conforme já mencionado, a magnetostricção 

longitudinal média de um material policristalino cúbico é dada pela equação λS = 2/5λ100 + 

3/5λ111 (CHEN, 1986), resultando em λS = -3,86 x 10-6 para Fe-1,18Sn e λS = -3,50 x 10-6 

para Fe-1,80Sn. Nossos resultados são qualitativamente coerentes com os obtidos por Hall, 

pois para a liga Fe-9Sn, com 7% at. de Sn dissolvido em (Feα,Sn), foi obtida λS = -7,2 x 10-6, 

enquanto que para 8% de Sn dissolvido em (Feα,Sn) o valor obtido foi de λS = -2,1 x 10-6. 

Portanto, valores negativos de λS foram obtidos para as amostras e, além disso, com o 

aumento da concentração de Sn no Fe λS diminuiu (em módulo). Vale lembrar que as medidas 

foram feitas em temperaturas distintas. 

 A Tabela 4.9 lista os resultados da caracterização magnética das amostras da liga Fe-

Sn. Nesta tabela também são mostrados os valores de magnetização de saturação em 77 e 300 

K, além dos já mostrados para 203 K. O µ0HC é o campo crítico, ou campo necessário para a 

saturação técnica. As curvas de magnetização das amostras Fe-Sn são mostradas na Figura 1H 

do Apêndice H. 

 

Tabela 4.9 – Resultados da caracterização magnética das amostras Fe-Sn. 

MS (A m2/kg) Amostras 
TT 

λS (x10-6) 
203 K 77 K 203 K 300 K 

µ0HC (T) 

Fe-9Sn T550t24 -7,2 178,4 175,1 173,4 1,0 

Fe-9Sn T880t6 -2,1 - 181,0 178,1 1,0 

Fe-20Sn T750t24 +5,8 - 138,9 137,7 0,9 

Fe-20Sn T880t6 +11,1 148,9 145,6 143,7 1,0 
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No gráfico da Figura 4.17 é mostrada a região linear após λS, correspondente a 

magnetostricção forçada das amostras T750t24 e T880t6 da liga Fe-20Sn. As retas de ajuste e 

as correspondentes equações são mostradas no gráfico. O maior coeficiente angular da reta de 

ajuste da amostra T880t6 indica que a magnetostricção forçada foi maior nesta amostra. O 

coeficiente de correlação da região linear da amostra T750t24 foi de 0,9863 e da amostra 

T880t6 foi de 0,9989. 

 

 
Figura 4.17 – Magnetostricção forçada das amostras da liga Fe-20Sn. 

 

No gráfico da Figura 4.18 estão plotados os valores de magnetização de saturação das 

amostras Fe-Sn. Conforme era esperado, a magnetização de saturação diminuiu com o 

aumento da temperatura e com o aumento da concentração de Sn na liga, esta última 

constatação foi obtida pela comparação das amostras T880t6 das ligas Fe-9Sn e Fe-20Sn. A 

amostra T750t24 da liga Fe-20Sn apresentou a menor magnetização de saturação, pois a fase 

ferromagnética Fe3Sn2 presente nesta amostra possui maior concentração de Sn que a fase 

Fe5Sn3 presente na amostra T880t6 (Tabela 4.3). 
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Figura 4.18 – Magnetização de saturação das amostras Fe-Sn. 

 

No gráfico da Figura 4.19 estão plotados os valores de magnetostricção de saturação 

das amostras Fe-Sn. Conforme foi mencionado, os maiores valores absolutos de 

magnetostricção de saturação foram obtidos nas amostras T550t24 da liga Fe-9Sn e T880t6 da 

liga Fe-20Sn. A menor λS a da amostra T880t6 da liga Fe-9Sn.  

 

 
Figura 4.19 – Magnetostricção de saturação das amostras Fe-Sn. 
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4.2 AMOSTRAS DAS LIGAS Fe-V 

 

 

4.2.1 Análise das Perdas de Massa 

 

 

 As perdas de massa das amostras da liga Fe-V são mostradas nas Tabelas 4.10. A 

perda de massa média destas amostras foi de 0,028 ± 0,007%. A perda de massa das ligas Fe-

V foi 80% menor do que a das ligas Fe-Sn. Isto se deve ao fato do V possuir menor pressão de 

vapor do que o Sn e, conseqüentemente, menor tendência a evaporar durante a fusão. 

 

Tabela 4.10 – Massa inicial, final e perda de massa das amostras Fe-V. 

Amostra Massa Inicial 
± 0,0001(g) 

Massa Final 
± 0,0001(g) 

Perda de 
Massa (g) 

Perda de 
Massa (%) 

Fe-10V 6,0000 5,9982 0,0018 0,03 

Fe-20V 6,0000 5,9986 0,0014 0,02 

Fe-20V 6,0000 5,9985 0,0015 0,03 

Fe-25V 6,0000 5,9978 0,0022 0,04 

Fe-30V 6,0000 5,9988 0,0012 0,02 

 

 As fatias das amostras da liga Fe-V também foram pesadas antes e após os tratamentos 

térmicos, mas não foi constatada uma perda de massa significativa. 

 

 

4.2.2 Caracterização Microestrutural 

 

 

4.2.2.1 Amostras no Estado Bruto de Solidificação 

 

 

Na Figura 4.20 são mostradas 2 micrografias de cada amostra da liga Fe-V, obtidas na 

região correspondente ao meio do lingote. As amostras apresentaram grãos relativamente 

grandes em comparação com o tamanho da seção transversal do lingote. Estes grãos 

tornaram-se visíveis a olho nu após o ataque químico. 
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Figura 4.20 – Micrografias das amostras Fe-V no estado bruto de solidificação. 

 

(f) Liga Fe-30V, amostra no estado bruto de 
solidificação, MEV, ERE, 200 X. 

(e) Liga Fe-30V, amostra no estado bruto de 
solidificação, MO, 50 X. 

(d) Liga Fe-25V, amostra no estado bruto de 
solidificação, MEV, ERE, 200 X. 

(c) Liga Fe-25V, amostra no estado bruto de 
solidificação, MO, 50 X. 

(b) Liga Fe-20V, amostra no estado bruto de 
solidificação, MEV, ERE, 200 X. 

(a) Liga Fe-20V, amostra no estado bruto de 
solidificação, MO, 50 X. 



 

 

94

Pelas análises visual e microscópica, concluiu-se que as amostras possuem grãos 

alongados, que se estendem da base do lingote (superfície em contato com o cadinho) até 

cerca de 1/2 a 3/4 da seção transversal do lingote na direção do topo (direção z, Figura 3.3), 

dependendo da amostra. Estes grãos são denominados colunares e cresceram em direção ao 

centro do lingote como resultado do fluxo de calor para o cadinho durante a solidificação. O 

crescimento colunar dos grãos na direção do gradiente de temperatura é favorecido pelo 

superaquecimento do lingote durante a fusão ou pela baixa difusividade térmica da liga no 

estado líquido (GARCIA, 2001). Pela análise visual durante processo de resfriamento das 

ligas após a fusão, constatou-se que as amostras da liga Fe-V possuem menor capacidade de 

conduzir calor do que as amostras da liga Fe-Sn, pois seu resfriamento foi significativamente 

mais lento. A micrografia (a) da Figura 4.20, correspondente à região central da amostra da 

liga Fe-20V, mostra que o centro do lingote possui uma granulação heterogênea, caracterizada 

pela transição da região colunar para uma região com grãos equiaxiais. Segundo Garcia 

(2001), a zona colunar tende a diminuir com o aumento do teor de soluto. Entretanto, não foi 

possível constatar uma tendência clara de diminuição da zona colunar com o aumento do V 

nas amostras. Na amostra Fe-20V os grãos colunares parecem estar restritos à região próxima 

ao centro do lingote, já nas amostras Fe-25V e Fe-30V, os grãos alongados ocorrem em quase 

toda a seção transversal analisada mas não se sabe se estes grãos constituem de fato uma zona 

colunar. Enfim, não foi possível tirar uma conclusão precisa à respeito do efeito da 

concentração de V na microestrutura das amostras, principalmente devido à granulação 

grosseira apresentada. As faixas verticais observáveis nas micrografias das ligas Fe-25V e Fe-

30V são formadas por finas dendritas no interior dos grãos. A morfologia dendrítica é 

favorecida pelo aumento do teor de soluto, principalmente porque é devida à segregação deste 

soluto na interface sólido/líquido durante a solidificação (OHNO, 1988). Conforme já foi 

mencionado, as dendritas crescem de acordo com a família de direções cristalográficas <100> 

na estrutura CCC (GARCIA, 2001; OHNO, 1988), que é a estrutura da fase (Feα,V). Todas as 

amostras possuem 100% de (Feα,V) e a diferença nos tons de cinza de algumas regiões se 

deve possivelmente às diferentes orientações cristalográficas existentes. Não foi identificada a 

presença de defeitos ou heterogeneidades macroscópicas provenientes da fusão tais como 

inclusões ou porosidades, indicando uma boa dissolução do V no Fe. A confirmação da 

presença da fase (Feα,V) se deu pela análise dos resultados da difratometria de raios X. Não 

foi possível identificar a fase tetragonal σ nas amostras Fe-25V e Fe-30V, conforme previsto 

pelo diagrama de fases para ligas com estas composições. No entanto, esta fase pode estar 
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presente em pequena proporção nestas amostras, o que não foi possível confirmar por difração 

de raios X, uma vez que nesta técnica, fases presentes em frações volumétricas menores que 

5% dificilmente são detectadas, isto é, os picos destas fases se confundem com a radiação de 

fundo (PADILHA; AMBROZIO FILHO, 1985). Os difratogramas das amostras Fe-20V, Fe-

25V e Fe-30V são mostrados na Figura 4.21. Os picos de difração da fase única (Feα,V) estão 

indexados com os correspondentes índices de Miller para os planos. Os parâmetros de rede e 

as posições dos picos obtidos no refinamento também estão indicados. No Apêndice G são 

mostrados os difratogramas das amostras Fe-10V e Fe-15V como-solidificadas e tratadas 

termicamente. 

 

 
Figura 4.21 – Difratograma das amostras Fe-V no estado bruto de solidificação. 

 

 É possível verificar nos difratogramas que os picos de (Feα,V) deslocam-se para 

menores ângulos de difração com o aumento da concentração de V, o que corrobora com a lei 

de Bragg para os máximos (nλ = 2dsenθ), pois sabe-se que o V possui tamanho maior que o 

Fe, levando, com o aumento de sua ocupação, à um aumento da distância interplanar d média 
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da rede do Fe. O parâmetro de rede a de (Feα,V) é diretamente proporcional à distância 

interplanar. Este parâmetro é mostrado em cada difratograma. 

Na Tabela 4.11 estão reunidos os resultados quantitativos da caracterização 

microestrutural das amostras. Conforme mostra a tabela, as concentrações de V praticamente 

concordam com os valores nominais, indicando que as ligas desejadas foram de fato obtidas. 

Constata-se também, que ocorre um aumento do parâmetro de rede e da dureza com o 

aumento do teor de V. A explicação de como a dureza do Fe é aumentada pela dissolução de 

V é baseada em mecanismos que dificultam a movimentação de discordâncias na rede 

cristalina (SOUZA, 1995). O endurecimento causado por átomos de soluto em solução sólida 

é denominado endurecimento por solução sólida. As amostras Fe-20V, Fe-25V e Fe-30V 

apresentaram maiores desvios padrão da microdureza. Isto ocorreu devido ao fato destas 

amostras terem sido medidas após o ataque químico, com a superfície já revelada, o que 

tornou a medida das diagonais de cada impressão mais imprecisa. Enquanto que as amostras 

Fe-10V e Fe-15V foram medidas após o polimento, sem a realização do ataque químico. 

 

Tabela 4.11 – Resultados da caracterização microestrutural das amostras Fe-V CS. 

Amostra CS Concentração 
de V (%at.) 

Parâmetro de 
Rede (nm) 

Microdureza 
HV (kgf/mm2) 

Fe 0 0,2864 ± 0,0006 - 

Fe-10V 10,39 ± 0,01 0,2872 ± 0,0006 128 ± 1 

Fe-15V 15,2 ± 0,1 0,2873 ± 0,0006 172 ± 2 

Fe-20V 20,5 ± 0,5 0,2885 ± 0,0006 213 ± 10 

Fe-25V 25,6 ± 0,6 0,2892 ± 0,0006 233 ± 8 

Fe-30V 30,4 ± 0,5 0,2895 ± 0,0006 281 ± 9 

V 100 0,3027 ± 0,0006 - 

 

 

 

4.2.2.2 Amostras Tratadas Termicamente 

 

 

Na Figura 4.22 são mostradas 2 micrografias de cada amostra da liga Fe-V, obtidas na 

região correspondente ao meio do lingote. As amostras neste caso foram tratadas em 1100°C 

durante 6 h. 
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Figura 4.22 – Micrografias das amostras Fe-V tratadas termicamente. 

(b) Liga Fe-20V, amostra tratada em 1100°C por 
6 h, MEV, ERE, 200 X. 

(a) Liga Fe-20V, amostra tratada em 1100°C por 
6 h, MO, 50 X. 

(f) Liga Fe-30V, amostra tratada em 1100°C por 
6 h, MEV, ERE, 200 X. 

(e) Liga Fe-30V, amostra tratada em 1100°C por 
6h, MO, 50 X. 

(d) Liga Fe-25V, amostra tratada em 1100°C por 
6 h, MEV, ERE, 200 X. 

(c) Liga Fe-25V, amostra tratada em 1100°C por 
6 h, MO, 50 X. 
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Em todas as amostras se observa uma granulação heterogênea no meio do lingote, tal 

como foi verificado na amostra Fe-20V como-solidificada (Figura 4.20(a)). Esta granulação é 

identificada pela transição da região colunar para a região equiaxial existente na parte superior 

do lingote. O tratamento térmico pode ter promovido crescimento dos grãos desta região 

equiaxial, já que a região de transição foi identificada nestas amostras e não foi identificada 

na mesma região nas amostras Fe-25V e Fe-30V como-solidificadas, conforme se constata 

pela comparação das micrografias (c) e (e) da Figura 4.20 e Figura 4.22. Finalmente, pode-se 

dizer que a microestrutura resultante nas amostras como-solidificadas e tratadas caracterizou-

se por um certo grau de texturização, isto é, de orientação preferencial dos grãos. Esta 

estrutura de grãos orientada foi estabelecida durante a solidificação e permaneceu após o 

tratamento térmico. As informações cristalográficas da fase (Feα,V) foram obtidas pela 

análise dos resultados da difratometria de raios X. Na Figura 4.23 é mostrado o diagrama de 

fases do sistema Fe-V adaptado de Massalski (1996) com a indicação das amostras. Os 

difratogramas são mostrados na Figura 4.24, neles estão indicados os índices de Miller, os 

parâmetros de rede e as posições dos picos obtidos no refinamento. Não foi identificada a 

presença da fase tetragonal σ nas amostras tratadas. O resfriamento rápido após o tratamento 

térmico foi realizado justamente para impedir a formação desta fase. Entretanto, os resultados 

da difratometria mostraram que a fase σ também pode não ter se formado nas amostras Fe-

25V e Fe-30V como-solidificadas,  nas quais ela era esperada. 

 

 
Figura 4.23 – Amostras das ligas Fe-V: (a) Fe-20V, (b) Fe-25V e (c) Fe-30V. 
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Figura 4.24 – Difratograma das amostras Fe-V tratadas termicamente. 

 

Na Tabela 4.12 estão reunidos os resultados quantitativos da caracterização 

microestrutural das amostras tratadas. As concentrações de V não diferiu muito das obtidas 

nas amostras como-solidificadas. O parâmetro de rede e a dureza também aumentaram com o 

aumento da concentração de V nas amostras tratadas. 

 

Tabela 4.12 – Resultados da caracterização microestrutural das amostras Fe-V TT. 

Amostras TT Concentração 
de V (%at.) 

Parâmetro 
de Rede (nm) 

Microdureza 
HV (kgf/mm2) 

Massa Específica 
(g/cm3) 

Fe 0 0,2864 ± 0,0006 - 7,87 

Fe-10V 10,3 ± 0,1 0,2870 ± 0,0006 127 ± 2 7,20 ± 0,05 

Fe-15V 15,3 ± 0,3 0,2879 ± 0,0006 166 ± 2 6,93 ± 0,05 

Fe-20V 20,8 ± 0,7 0,2881 ± 0,0006 199 ± 3 6,92 ± 0,05 

Fe-25V 25,5 ± 0,7 0,2893 ± 0,0006 235 ± 4 6,63 ± 0,05 

Fe-30V 30,7 ± 0,7 0,2891 ± 0,0006 276 ± 6 6,66 ± 0,05 

V 100 0,3027 ± 0,0006 - 6,16 
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 As concentrações de V estão em concordância com os valores nominais, o que 

significa que as composições desejadas para estas ligas foram atingidas. Os valores um pouco 

superiores aos nominais observados em todas as amostras, tanto como-solidificadas como 

tratadas termicamente, podem estar associados à evaporação preferencial do Fe durante a 

fusão, já que o Fe possui maior pressão de vapor do que o V. 

Em soluções sólidas contínuas, o parâmetro de rede da solução é diretamente 

proporcional ao percentual atômico do soluto presente. Quando esta relação é linear ela é 

conhecida como lei de Vegard (CULLITY, 1978). Esta lei não é estritamente obedecida por 

soluções sólidas metálicas. Entretanto, ela é freqüentemente usada como uma espécie de 

padrão pelo qual uma solução pode ser comparada com outra. Para obedecer a lei linear a 

solução deve apresentar completa solubilidade em toda extensão de composições, para isso os 

átomos de soluto e solvente devem ter a mesma estrutura cristalina. Quando o parâmetro de 

rede variar linearmente com o percentual atômico de soluto, o parâmetro encontrado pela 

extrapolação para 100% de soluto usualmente não corresponde ao tamanho atômico deduzido 

do parâmetro da solução pura (CULLITY, 1978). Na Figura 4.25 é mostrado o gráfico do 

parâmetro de rede em função da concentração de V paras amostras como-solidificadas e 

tratadas termicamente. 

 

 

 
Figura 4.25 – Parâmetro de rede das amostras Fe-V.  
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Nota-se no gráfico que a variação do parâmetro de rede com a composição foi 

aproximadamente linear e praticamente igual entre as amostras como-solidificadas e tratadas. 

As retas e as correspondentes equações de ajuste foram iguais para os dois conjuntos de 

amostras, como-solidificadas e tratadas termicamente. A equação de ajuste é mostrada no 

gráfico. O coeficiente de correlação foi de 0,99216 para as amostras como-solidificadas e de 

0,98935 para as amostras tratadas. Pode-se afirmar que as ligas Fe-V obedecem a lei de 

Vegard, pois os pontos do gráfico do parâmetro de rede em função do teor de V se ajustam 

melhor à uma reta. Os valores para 100% de Fe e de V foram obtidos pela caracterização do 

Fe e do V puros utilizados para a produção das ligas Fe-V neste trabalho. Os difratogramas 

experimentais e simulados para estes elementos são mostrados no Apêndice E. O parâmetro 

de rede calculado pela equação de ajuste para 100% de V é de 0,3022 nm e, de fato não 

corresponde exatamente ao valor obtido pela análise do V puro, que é de 0,3027 nm em 

temperatura ambiente. Esta diferença é visualizada no último ponto do gráfico. Repare, 

entretanto, que o desvio padrão do parâmetro de rede do V puro obtido neste trabalho (± 

0,0006 nm) cobre o valor calculado pela equação da reta. O valor do parâmetro de rede para 

100% de Fe, isto é, o coeficiente linear da reta de ajuste, também não correspondeu ao valor 

do parâmetro de rede obtido pela análise do Fe puro. O parâmetro de rede do Fe em 

temperatura ambiente publicado por Villars e Calvert (1996) é de 0,28665 nm. A medida do 

Fe puro durante este trabalho de mestrado forneceu um parâmetro de rede de 0,2864 ± 0,0006 

nm para o Fe. Ambos os valores diferem do obtido na equação de ajuste. As diferenças podem 

ser decorrentes de diversos fatores. Um destes fatores é o diferente histórico térmico ou 

mecânico das amostras quando comparado com os elementos puros. O Fe, por exemplo, foi 

analisado na condição como-recebido do fabricante. Já o V foi fundido em forno a arco e 

posteriormente laminado para uma redução de 95% em sua espessura. A análise da lei de 

Vegard não tem importância teórica neste caso, ela é apenas uma comparação de valor 

prático. Os valores de concentração de V utilizados no gráfico correspondem aos valores 

obtidos pela análise composicional por EDS e não aos valores nominais.  

Na Figura 4.26 é mostrado o gráfico microdureza em função da concentração de V 

para as amostras como-solidificadas (CS) e tratadas termicamente (TT). 
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Figura 4.26 – Microdureza Vickers das amostras Fe-V. 

 

Nota-se que a dureza aumenta linearmente com o aumento da concentração de V. As 

equações de ajuste estão indicadas no gráfico. O coeficiente de correlação foi de 0,99278 para 

as amostras como-solidificadas e de 0,99875 para as amostras tratadas. É possível observar 

que ocorreu uma diminuição da dureza das ligas após o tratamento térmico. Esta diminuição 

foi maior nas amostras com maior teor de V, o que é verificado pelo comportamento 

divergente das retas de ajuste com o aumento de CV. A explicação para isto é que o 

tratamento térmico promoveu um alívio das tensões residuais internas geradas na 

solidificação, principalmente através de uma melhor distribuição do V na rede do Fe. Esta 

afirmação é reforçada pela observação das amostras com maior teor de V, cuja diminuição da 

dureza com o tratamento térmico foi maior. Os valores de dureza das ligas Fe-V são bem 

inferiores àqueles obtidos para as ligas Fe-Sn, o que pode ser constatado comparando a Tabela 

4.7, Tabela 4.11 e a Tabela 4.12.  

Na Figura 4.27 é mostrado o gráfico da massa específica (ρ) das amostras tratadas em 

função da concentração de V. Os valores foram calculados a partir dos dados de massa e 

dimensões das amostras cúbicas destinadas à caracterização magnética. 
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Figura 4.27 – Massa específica das amostras Fe-V. 

 

 A massa específica exibe um decaimento exponencial com o aumento da concentração 

de V, conforme mostra o ajuste dos dados experimentais. A equação de ajuste está indicada 

no gráfico. As massas específicas para 0 e 100% de V foram obtidas da literatura. Para o Fe, a 

massa específica é de 7,87 g/cm3 e para o V, de 6,10 g/cm3, estes valores e suas referências 

estão indicados na Tabela 2.2. 
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4.2.3 Caracterização Magnética 

 

 

Na Figura 4.28 são mostradas as curvas de magnetização em função do campo 

aplicado em 203 K para as amostras Fe-V tratadas. Também estão indicados a magnetização 

de saturação (MS) e o campo crítico. A MS diminui com o aumento da concentração de V. Isto 

é perfeitamente coerente, pois o V não é magnético.  

 

 
Figura 4.28 – Magnetização de saturação das amostras Fe-V. 
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Na Figura 4.29 são apresentadas as curvas completas de magnetostricção linear (λ) 

destas ligas em temperaturas próximas à temperatura de 203 K. Nos gráficos estão indicados 

os sentidos da evolução da curva durante a medida.  

 

 
Figura 4.29 – Magnetostricção linear das amostras Fe-V de -1,5 a 1,5 T. 

 

Esta magnetostricção foi medida na direção paralela ao campo (longitudinal) e na 

direção y do lingote (Figura 3.3). A direção y corresponde à direção perpendicular à de 

crescimento dos grãos colunares (direção z). Conforme foi visto, os grãos tendem a crescer na 

direção do gradiente de temperatura durante a solidificação e de acordo com a família de 

direções <100> (± [100], [010] ou [001]) na estrutura CCC. Portanto, a direção y corresponde 

também à uma das direções da família <100>. São nas direções desta família às direções de 

fácil magnetização na estrutura CCC (CHEN, 1986). Assim, supõe-se que as medidas tenham 

sido realizadas principalmente em uma das direções de fácil magnetização, cuja 

magnetostricção é elevada nas ligas Fe-Ga. Avaliando os gráficos, é possível constatar que a 

amostra Fe-30V exibiu o maior deslocamento vertical na curva de magnetostricção. O que é 

explicado pelo maior valor absoluto da taxa média de variação da temperatura (∆T/∆t) desta 
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amostra. O gráfico superior à direita mostra as curvas sobrepostas. Nele nota-se que a 

magnetostricção aumentou com o aumento da concentração de V, pois a amostra Fe-30V 

apresentou a maior magnetostricção e a amostra Fe-20V a menor. Tal como ocorreu nas 

amostras Fe-Sn, na amostra Fe-30V a variação térmica da magnetostricção superou a 

contração térmica e a magnetostricção aumento com a diminuição da temperatura durante a 

medida. Já as amostras Fe-20V e Fe-25V apresentaram pequeno deslocamento devido à 

pequena variação da temperatura, conforme indicado pela taxa ∆T/∆t no gráfico. A amostra 

Fe-25V apresentou a menor taxa de variação de temperatura, de 0,01 K/min e, 

conseqüentemente, a melhor simetria da curva. Este resultado nos dá um parâmetro para o 

controle da temperatura em medidas futuras, pois boas curvas poderão ser obtidas com taxas 

próximas a esta. Evidentemente, isto também depende das propriedades térmicas da amostra 

em estudo. As amostras Fe-25V e Fe-30V exibiram um comportamento similar, enquanto a 

amostra Fe-20V apresentou um máximo e depois saturou. Isto será mais bem discutido logo 

adiante pela análise da curva de subida do campo magnético aplicado. Convém lembrar que as 

amostras Fe-V possuem somente a fase (Feα,V) que é ferromagnética. 

Na Tabela 4.13 estão expostos os valores de comprimento inicial, temperatura média, 

taxa de variação da temperatura e tempo de medida das amostras.  

 

Tabela 4.13 – Parâmetros da medida de magnetostricção das amostras Fe-V. 

Amostra L0 ± 0,001 
(mm) 

Tempo de 
Medida (min) T Média (K) ∆T/∆t (K/min) 

Fe-20V 1,107 9 202,16 ± 0,07 +0,03 

Fe-25V 1,352 9 200,83 ± 0,02 -0,01 

Fe-30V 1,345 9 203,5 ± 0,2 -0,07 

 

No gráfico da Figura 4.30 são mostradas as curvas de variação de temperatura de cada 

amostra. 
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Figura 4.30 – Variação da temperatura das amostras Fe-V durante a medida de λ. 

 

Verifica-se no gráfico que as variações de temperatura foram lineares durante o 

período de medida. As taxas ∆T/∆t médias apresentadas são os coeficientes angulares das 

retas de ajuste. 

O gráfico da Figura 4.31 compara as curvas das amostras correspondentes à subida do 

campo durante a ciclagem da magnetostricção realizada. 

 

 
Figura 4.31 – Magnetostricção linear das amostras Fe-V de 0 a 1,5 T. 
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Os valores de magnetostricção de saturação técnica foram definidos no campo 

associado à magnetização de saturação, ou campo crítico. A menor λS foi de 19,6 x 10-6 da 

amostra Fe-20V e a maior foi a da amostra Fe-30V, de 28,3 x 10-6. Estes valores são 

superiores aos apresentados pelas amostras Fe-Sn, indicando que as estas últimas possuem 

propriedades magnetostrictivas inferiores. Nota-se que as amostras Fe-25V e Fe-30V exibem 

comportamento e λS praticamente iguais, de 28,2 x 10-6 e 28,3 x 10-6, ambas não apresentam a 

saturação de fato, ou seja, exibem magnetostricção forçada, tal como as amostras da liga Fe-

20Sn. As amostras Fe-V apresentaram magnetostricção positiva em toda a faixa de campo 

aplicado, isto é, apresentaram somente expansão. A amostra Fe-20V apresentou um máximo 

na curva (λmáx = 21,0 x 10-6) antes da saturação. Este comportamento está associado aos 

mecanismos já discutidos de movimentação de paredes de domínios e rotação dos momentos 

magnéticos. Até o ponto de máximo, o deslocamento das paredes predomina, com o aumento 

da intensidade do campo a rotação dos momentos numa direção desfavorável passa a 

predominar e a magnetostricção irá saturar quando o campo supera a anisotropia magnética. 

No gráfico da Figura 4.32 é mostrada a região de aumento linear da magnetostricção antes da 

saturação das amostras Fe-V. 

 

 
Figura 4.32 – Região de aumento linear da magnetostricção das amostras Fe-V. 

 

É possível ver no gráfico que inclinação da reta de ajuste dos pontos aumenta 

significativamente da amostra Fe-20V para as amostras Fe-25V e Fe-30V. 
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No caso das amostras Fe-25V e Fe-30V, a partir da saturação a desordem térmica dos 

spins começa a ser anulada induzindo a chamada magnetostricção forçada. No gráfico da 

Figura 4.33 é mostrada a região de crescimento linear da magnetostricção das amostras Fe-

25V e Fe-30V em campos mais elevados. A magnetostricção forçada é avaliada pelo 

coeficiente angular da reta de ajuste dos pontos desta região. As retas e as correspondentes 

equações são mostradas no gráfico. 

 

 
Figura 4.33 – Magnetostricção forçada das amostras Fe-V. 

 

O coeficiente de correlação da região linear da magnetostricção da amostra Fe-25V foi 

de 0,98868 e da amostra Fe-30V foi de 0,91762, em decorrência da elevada dispersão dos 

pontos. 

Em resumo, pode-se afirmar que a adição de 30% de V a aumentou a λS do Fe, no 

entanto este aumento não foi tão relevante quanto o ocasionado pela adição de Ga. Os 

resultados apresentados por estas ligas despertaram o interesse para um estudo mais 

detalhado, envolvendo por exemplo monocristais ou amostras resfriadas por “splat cooling”. 

Além disso, amostras com concentrações de V um pouco superiores a 30% at. poderiam ser 

produzidas. 

A Tabela 4.14 lista os resultados da caracterização magnética das amostras da liga Fe-

V. Nesta tabela também são mostrados os valores de magnetização de saturação em 300 K, 

além dos já mostrados para 203 K. O µ0HC é o campo crítico. 
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Tabela 4.14 – Resultados da caracterização magnética das amostras Fe-V. 

MS (A m2/kg) Amostras 
TT 

λS (x10-6) 
203 K 203 K 300 K 

µ0HC (T) 

Fe-20V +19,6 153,6 152,0 1,0 

Fe-25V +28,2 137,4 136,2 0,9 

Fe-30V +28,3 119,3 117,9 0,8 

 

Nota-se na tabela que o µ0HC diminuiu com o aumento da magnetostricção. Esta é uma 

constatação importante em relação às propriedades do material, pois materiais com 

magnetostricção elevada em campos baixos são de grande interesse. No gráfico exposto na 

Figura 4.34 estão plotados os valores de magnetostricção de saturação em função da 

concentração de V das amostras da liga Fe-V. As curvas de magnetização destas amostras em 

300 K são mostradas na Figura 2H do Apêndice H. 

 

 
Figura 4.34 – Magnetostricção de saturação das amostras Fe-V. 

 

Os resultados de magnetostricção de monocristais de Fe-V em temperatura ambiente 

publicados por Hall (1960) mostram que a liga Fe-12,4V possui λ100 = 38,7 x 10-6 e λ111 = -

8,4 x 10-6 e a liga Fe-15,6V possui λ100 = 42,8 x 10-6 e λ111 = -9,7 x 10-6. A magnetostricção 

de saturação longitudinal média, calculada pela equação λS = 2/5λ100 + 3/5λ111 (CHEN, 

1986), é de 10,4 x 10-6 para a liga Fe-12,4V e de 11,3 x 10-6 para a liga Fe-15,6V. Nossos 

resultados estão, portanto, coerentes com os obtidos por Hall, pois conforme foi mostrado na 
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Tabela 4.14, a magnetostricção de saturação da amostra Fe-20V, que possui a composição 

mais próxima das ligas estudadas por Hall, foi de 19,6 x 10-6. Vale lembrar que as medidas 

foram feitas em temperaturas diferentes, além do mais, as amostras Fe-V deste trabalho 

apresentaram um grau de texturização, o que significa que estas amostras não podem ser 

consideradas isotrópicas do ponto de vista microestrutural. A equação utilizada para o cálculo 

de λS a partir de λ100 e λ111 dá a magnetostricção de materiais intrinsecamente isotrópicos ou 

não-texturizados. Portanto, uma comparação quantitativa realista dos valores experimentais 

deste trabalho com os valores calculados pela fórmula não é aconselhável, mesmo para 

medidas realizadas em temperaturas iguais. 

No gráfico da Figura 4.35 estão plotados os valores de magnetização de saturação das 

amostras Fe-V em função da concentração de V para 203 e 300 K. O gráfico mostra que a 

diluição do Fe pelo V resulta em uma diminuição linear da magnetização de saturação. As 

equações de ajuste são mostradas no gráfico. 

 

 
Figura 4.35 – Magnetização de saturação das amostras Fe-V. 

 

A Tabela 4.15 lista os valores de algumas propriedades calculados através das 

equações de ajuste dos dados experimentais deste trabalho. Estes valores foram obtidos para 

as concentrações de V medidas na microanálise composicional por EDS. A magnetização de 

saturação foi extrapolada para as amostras Fe-10V e Fe-15V. 
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Tabela 4.15 – Valores calculados pelas equações de ajuste das amostras Fe-V TT. 

Amostras 
TT CV (%at.) a (nm) ρ 

(g/cm3) 
HV 

(kgf/mm2) 
MS (A m2/kg) 

203 K 
Fe-10V 10,3 0,2870 7,23 128 190,0 

Fe-15V 15,3 0,2878 7,02 164 172,7 

Fe-20V 20,8 0,2887 6,83 203 153,6 

Fe-25V 25,5 0,2895 6,69 236 137,3 

Fe-30V 30,7 0,2904 6,58 273 119,3 

 

 Enfim, na Figura 4.36 é mostrado um gráfico que compara as curvas de 

magnetostricção de todos as amostras estudadas neste trabalho. Pela análise deste gráfico fica 

evidente que a magnetostricção das amostras Fe-V foi superior à das amostras Fe-Sn. De fato, 

as ligas Fe-V oferecem uma melhor perspectiva em relação à obtenção de valores mais 

elevados de magnetostricção quando comparadas às ligas Fe-Sn. 

 

 
Figura 4.36 – Comparação dos resultados de magnetostricção das amostras. 

 

 Uma análise do ponto de vista de aplicações, ainda que este não seja exatamente o 

escopo deste trabalho, mostra que as amostras Fe-V são mais interessantes porque apresentam 

magnetostricção positiva e uma região de crescimento linear da curva λ x H antes da 

saturação (Figura 4.32). Sensores e atuadores geralmente operam nesta faixa linear. Segundo 

Lacheisserie, Gignoux e Schlenker (2005), o comportamento complexo do Fe torna-o um 
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candidato incerto para aplicações em sensores lineares. Este comportamento foi apresentado 

pelas amostras Fe-9Sn. Entretanto, sobre o ponto de vista da busca por um material com 

magnetostricção nula, a amostra T880t6 da liga Fe-9Sn se mostrou relativamente interessante, 

pois a magnetostricção desta amostra ficou mais próxima de zero quando comparada com a 

magnetostricção do Fe puro e com as magnetostricções médias das ligas investigadas por Hall 

(1960) em sua procura por materiais com magnetostricção nula (Apêndice I). As amostras da 

liga Fe-20Sn foram fragilizadas pela formação das fases Fe3Sn2 e Fe5Sn3 entre os grãos da 

fase (Feα,Sn), isto certamente reduz ainda mais o seu potencial de aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

114

5 CONCLUSÕES 

 

 

 Fazendo uma reflexão sobre os resultados experimentais obtidos neste trabalho é 

possível estabelecer-se as seguintes conclusões: 

As ligas desejadas foram de fato obtidas, pois suas composições não apresentaram 

desvios significativos em relação à composição nominal. 

Foi possível reter em temperatura ambiente as fases intermetálicas Fe3Sn2 e Fe5Sn3, 

previstas pelo diagrama de fases da liga Fe-Sn. As concentrações de Sn destas fases 

corresponderam às concentrações esperadas, conforme as suas estequiometrias. A fase 

(Feα,Sn) supersaturada também foi obtida, pois a concentração de Sn desta fase ficou 

próxima do valor de equilíbrio para as temperaturas nas quais as amostras foram tratadas. Não 

foram identificados precipitados da fase intermetálica na fase (Feα,Sn). As amostras da liga 

Fe-9Sn apresentaram microestrutura formada pela matriz de (Feα,Sn) com a fase 

intermetálica dispersa. Já as amostras da liga Fe-20Sn apresentaram microestrutura dendrítica 

formada pela matriz intermetálica e a fase (Feα,Sn) dispersa em proporções quase idênticas às 

da matriz. Os parâmetros de rede das fases intermetálicas ficaram próximos dos valores da 

literatura. O Sn promoveu o endurecimento e fragilização da liga por solução sólida e pela 

formação das fases intermetálicas. As frações volumétricas das fases não corresponderam aos 

valores calculados com base no diagrama de fases e isto foi atribuído à condição de não-

equilíbrio das amostras, devido ao relativamente curto tempo de tratamento térmico realizado. 

A microdureza das amostras variou de 400 a 512 kgf/mm2, dependendo da fase intermetálica 

presente e da concentração de Sn em (Feα,Sn). Estes valores de microdureza foram bem 

maiores do que os valores apresentados pelas ligas Fe-V. 

As curvas de magnetostricção das ligas se deslocaram devido à variação de 

temperatura durante a medida. A variação da magnetostricção com a temperatura suplantou a 

contribuição da expansão ou contração térmica promovida pela mudança de temperatura. A 

magnetostricção das amostras T550t24 e T880t6 da liga Fe-9Sn foram negativas e a curva 

apresentou um comportamento semelhante ao do Fe puro, com uma expansão e uma posterior 

contração. A magnetostricção de saturação da amostra T550t24 foi de -7,2 x 10-6 e a da 

amostra T880t6 foi de -2,1 x 10-6. Nas amostras T750t24 e T880t6 da liga Fe-20Sn a presença 

das fases ferromagnéticas Fe3Sn2 ou Fe5Sn3 tornou a magnetostricção positiva, sendo de 5,8 x 

10-6 para a amostra T750t24 e de 11,1 x 10-6 para a amostra T880t6. Estas amostras 
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apresentaram magnetostricção forçada, que foi caracterizada pelo aumento linear da 

magnetostricção acima de 0,5 T e não ocorrência da saturação. Os resultados foram 

qualitativamente coerentes com os publicados por Hall (1960) para as ligas Fe-1,18Sn e Fe-

1,80Sn. A amostra T550t24 da liga Fe-9Sn e a amostra T880t6 da liga Fe-20Sn apresentaram 

os resultados mais interessantes. As magnetostricções destas amostras foram as maiores em 

módulo.  

Nas ligas Fe-V, conforme era esperado, foi obtida somente a fase (Feα,Sn) com o 

resfriamento rápido a partir de 1100°C. Estas ligas apresentaram grãos relativamente grandes, 

orientados na direção do gradiente térmico durante a solidificação. O parâmetro de rede a da 

estrutura CCC que constitui esta fase aumentou linearmente com o aumento da concentração 

de V, indicando que a lei de Vegard é obedecida por estas ligas. A microdureza e a 

magnetização também exibiram comportamento linear com o aumento do teor de V. Enquanto 

a magnetização diminuiu com a diluição do Fe pelo V, a microdureza aumentou. Este 

aumento da microdureza ocorreu na faixa de 125 a 282 kgf/mm2 e foi atribuído ao mecanismo 

de endurecimento por solução sólida. 

 As magnetostricções das amostras Fe-V foram sempre positivas. O valor de saturação 

aumentou com o aumento do teor de V nas amostras analisadas, sendo de 19,6 x 10-6 na 

amostra Fe-20V e de 28 x 10-6 nas amostras Fe-25V e Fe-30V. Estes valores foram superiores 

em módulo aos das ligas Fe-Sn, indicando que as ligas Fe-V são mais promissoras em relação 

à possibilidade de desenvolvimento de uma elevada magnetostricção do que as ligas Fe-Sn. 

Entretanto, as magnetostricções das ligas Fe-V não foram tão relevantes quanto as 

encontradas nas ligas Fe-Ga policristalinas (100 a 275 x 10-6 em temperatura ambiente). São 

necessários estudos mais detalhados, com outras condições de processamento térmico ou 

mecânico e outras composições para se obter conclusões mais consistentes à respeito das ligas 

Fe-V. Os resultados obtidos para as ligas Fe-V também estão em acordo com os reportados 

por Hall (1960) para as ligas Fe-12,4V e Fe-15,6V. 

 Como este trabalho foi o primeiro sobre magnetostricção no nível de pós-graduação do 

grupo da profª Cristina B. Nunes, espera-se que ele sirva como uma referência, tanto para 

correções de problemas e realização de melhorias como também para transferir 

conhecimentos para os novos alunos sobre alguns aspectos fundamentais relativos à medida e 

interpretação de resultados de magnetostricção. 
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APÊNDICE A – Susceptibilidade  

 

A susceptibilidade magnética é o coeficiente de proporcionalidade entre o campo 

magnético aplicado à substância e a sua magnetização, sendo negativa para substância 

diamagnéticas e positiva para as paramagnéticas, conforme mostra a Figura A.  

 

 
Figura A – Susceptibilidade molar dos elementos em temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVID, L. R (Editor). CRC handbook of chemistry and physics. 85th ed. Boca Raton: 

CRC Press, 2005. 2661 p. 
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APÊNDICE B – Pressão de Vapor 

 

A pressão de vapor é a pressão de um gás em equilíbrio com um líquido ou sólido em 

uma determinada temperatura. A equação abaixo reproduz a pressão de vapor observada com 

uma precisão de ± 5% ou melhor. 

 

log(P) = 5,006 + A + BT -1 + Clog(T ) + DT -3 

 

onde P é a pressão de vapor em Pa e T é a temperatura em K. 

 

Tabela B – Coeficientes da equação da pressão de vapor para o Fe, Sn e V. 

A B C D Elemento Sólido Liquido Sólido Líquido Sólido Líquido Sólido Líquido
Fe 7,100 6,347 -21723 -19574 0,4536 - -0,5846 - 

Sn 6,036 5,262 -15710 -15332 - - - - 

V 9,744 6,929 -27132 -25011 -0,5501 - - - 

 

 
Figura B – Pressão de vapor versus temperatura para Fe, Sn e V. 

 

 

 

DAVID, L. R (Editor). CRC handbook of chemistry and physics. 85th ed. Boca Raton: 

CRC Press, 2005. 2661 p. 
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APÊNDICE C – Processamento das Imagens 

 

Arquivo de instruções (macro) para o processamento de imagens no programa ImageJ: 

 
// Macro para obtenção do %V das fases das ligas Fe-Sn. 

 

// Abertura da imagem: 

open( ); 

 

// Seleção da região de interesse na imagem. 

makeRectangle(2, 2, 1018, 684); 

 

// Duplicação da imagem para o processamento. 

run("Duplicate...", "title=imgproc"); 

 

// Conversão da imagem para tipo 8-bit. 

run("8-bit"); 

 

// Melhoramento do contraste pelo estiramento do histograma. 

run("Enhance Contrast", "saturated=0.5"); 

 

// Limiarização automática dos objetos de interesse. 

//run("Threshold"); 

 

// Especificação da medida desejada. 

run("Set Measurements...", "area_fraction redirect=imgproc 

decimal=2"); 

 

// Realização das medidas e apresentação dos resultados. 

//run("Analyze Particles...", "size=0-Infinity circularity=0.00-1.00 

show=Outlines summarize"); 

 

// Limiarização manual 

run("Threshold..."); 
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Figura C – Interface gráfica do programa ImageJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEJ: image processing and analysis in Java. Disponível em: 

<http://rsb.info.nih.gov/ij/>. Acesso em: 07 dez. 2007. 
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APÊNDICE D – Refinamento no PowderCell 

 

 A identificação de fases foi feita pela comparação dos difratogramas experimentais 

com os difratogramas simulados no programa PowderCell. 

 

 
Figura D – Interface gráfica do PowderCell. 

 

 

No Apêndice E são mostrados os dados cristalográficos utilizados como referência 

para a realização do refinamento no PowderCell. Os difratogramas simulados usando o 

programa e alguns difratogramas experimentais obtidos neste trabalho também são 

apresentados para fins de comparação. Estes dados cristalográficos foram publicados por 

American Society For Metals (1991), Damms, Villars e Van Vucht (1991) e Villars e Calvert 

(1996): 

 

 

 

 

KRAUS, W.; NOLZE, G. PowderCell – a program for the representation and manipulation of 

crystal structures and calculation of the resulting X-ray powders patterns. J. Appl. 

Crystollog., v.29, p. 301-03, 1996. 
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APÊNDICE E – Dados Cristalográficos e Simulação 

 

Metal: Feα 

Símbolo de Pearson: cI2 

Grupo Espacial: mIm 3  (nº 229) 

Designação Strukturbericht: A2 

Protótipo: W 

Rede: cúbica de corpo centrado (CCC) 

Parâmetro de rede: a = 0,28665 nm 

 

Tabela 1E – Posições atômicas na rede do Feα. 

Elemento Posição Wyckoff x y z 

Fe 2a 0 0 0 

 

 
Figura 1E – Difratogramas experimental e simulado do Feα. 

 

KOHLHAAS, R.; DÜNNER, P.; SCHMITZ-PRANGHE. Über die temperaturabhängigkeit 

der gitterparameter von Eisen, Kobalt und Nickel im Bereich hoher temperaturen. Zeitschrift 

fuer Angewandte Physik, v.23, n.4, p. 245-249, 1967. 
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Metal: V 

Símbolo de Pearson: cI2 

Grupo Espacial: mIm 3  (nº 229) 

Designação Strukturbericht: A2 

Protótipo: W 

Rede: cúbica de corpo centrado (CCC) 

Parâmetro de rede: a = 0,30297 nm 

 

Tabela 2E – Posições atômicas na rede do V. 

Elemento Posição Wyckoff x y z 

Fe 2a 0 0 0 
 

 

 
Figura 2E – Difratogramas experimental e simulado do V. 

 

 

SCHMITZ-PRANGHE, N.; DÜNNER, P. Gitterstruktur und thermische Ausdehnung der 

Übergangsmetalle Scandium, Titan, Vanadin und Mangan. Zeitschrift fuer Metallkunde, 

v.59, p. 377-382, 1968. 
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Metal: Snβ 

Símbolo de Pearson: tI4 

Grupo Espacial: I41/amd (nº 141) 

Designação Strukturbericht: A5 

Protótipo: Snβ 

Rede: tetragonal de corpo centrado (TCC) 

Parâmetros de rede: a = 0,58318 ± 0,00003 nm; c = 0,31819 ± 0,00003 nm 

 

Tabela 3E – Posições atômicas na rede do Snβ. 

Elemento Posição Wyckoff x y z 

Sn 4a 0 0 0 
 

 

 
Figura 3E – Difratogramas experimental e simulado do Snβ. 

 

 

 

DESHPANDE, V. T.; SIRDESHMUKH, D. B. Thermal expansion of tetragonal tin. Acta 

Crystallographica, v.14, p. 355-356, 1961. 
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Composto: Fe5Sn3 

Símbolo de Pearson: hP6 

Grupo Espacial: P63/mmc (nº 194) 

Designação Strukturbericht: B82 

Protótipo: InNi2 

Rede: hexagonal primitiva (H) 

Parâmetros de rede: a = 0,4171 nm; c = 0,5121 nm 

 

Tabela 4E – Posições atômicas na rede do composto InNi2. 

Elemento Posição Wyckoff x y z 

Fe 2a 0 0 0 

Sn 2c 1/3 2/3 1/4 

Fe 2d 1/3 2/3 3/4 

 

 

 
Figura 4E – Difratograma simulado do composto InNi2. 

 

LAVES, F. et al. Zeitschrift fuer Angewandte Mineralogie, v.4, p. 17, 1942. 

TRUMPY; G. et al. Mössbauer-effect studies of iron-tin alloys. Physical Review B, v.2, n.9, 

p. 3477-3490, Nov. 1970. 
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Composto: FeSn 

Símbolo de Pearson: hP6 

Grupo Espacial: P6/mmm (nº 191) 

Designação Strukturbericht: B35 

Protótipo: CoSn 

Rede: hexagonal primitiva (H) 

Parâmetros de rede: a = 0,5297 nm; c = 0,4481 nm 

 

Tabela 5E – Posições atômicas na rede do composto FeSn. 

Elemento Posição Wyckoff x y z 

Sn 1a 0 0 0 

Sn 2d 1/3 2/3 1/2 

Fe 3f 1/2 0 0 

 

 

 
Figura 5E – Difratograma simulado do composto FeSn. 

 

 

VAN DER KRAAN, A. M.; BUSCHOW, K. H. J. The 57Fe Mössbauer isomer shift in 

intermetallic compounds of iron. Physica B UND C, Amsterdam, v.138B, p. 55-62, 1986. 
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Composto: Fe3Sn2 

Símbolo de Pearson: hR10 

Grupo Espacial: mR3  (nº 166) 

Designação Strukturbericht: - 

Protótipo: Fe3Sn2 

Rede: romboédrica (também descrita por eixos hexagonais). 

Parâmetro de rede: a = 0,5344 ± 0,0005 nm; c = 1,9845 ± 0,0005 nm 

 

Tabela 6E – Posições atômicas na rede do composto Fe3Sn2. 

Elemento Posições Wyckoff x y z 

Sn 6c 0,0000 0,0000 0,1039 

Sn 6c 0,0000 0,0000 0,3316 

Fe 18h 0,4949 0,5051 0,1134 

 

 

 
Figura 6E – Difratograma simulado do composto Fe3Sn2. 

 

 

MALAMAN, B. et al. Structure cristalline du stanuure de fer Fe3Sn2. Acta 

Crystallographica, v.32B, p. 1348-1351, 1976. 
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Composto: FeSn2 

Símbolo de Pearson: tI12 

Grupo Espacial: I4/mcm (nº 140) 

Designação Strukturbericht: C16 

Protótipo: Al2Cu 

Rede: tretragonal de corpo centrado (TCC) 

Parâmetro de rede: a = 0,6539 ± 0,0004 nm; c = 0,5325 ± 0,0004 nm 

 

Tabela 7E – Posições atômicas na rede do composto FeSn2. 

Elemento Posições Wyckoff x y z 

Fe 4a 0,0000 0,0000 1/4 

Sn 8h 0,1603 0,6603 0,0000 

 

 

 
Figura 7E – Difratograma simulado do composto FeSn2. 

 

 

HAVINGA, E. E.; DAMSMA, H.; HOKELLING, P. Compounds and pseudo-binary alloys 

with the CuAl2 (C16) type structure. Journal of the Less-Common Metals, v.27, p. 169-186, 

1972. 
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APÊNDICE F – Relações da Rede e Funções da Simulação 

 

Relação entre a distância interplanar d e os índices de Miller (hkl) para as simetrias 

encontradas neste trabalho: 

 

Cúbico: 2
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1
a
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d

++
=  ∴ a = f(h,k,l) 
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l

a
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+







 ++
=  ∴ a = f(h,k), c = f(l) 

 

Simulação 

 

Largura dos picos de difração – função pseudo-Voigt (pV): 

 

pV = ηG + (1-η)L (regra da mistura) 

 

η = 1 ⇒ gaussiana pura 

η = 0 ⇒ lorentziana pura 

 

Intensidade dos picos de difração – fatores de influência: 

1. Fator de Lorentz-polarização: tabelado 

2. Fator de multiplicidade: tabelado 

3. Fator de estrutura: ( )[ ]nnn

N

n
nhkl lwkvhuiexpfF ++= ∑

=

π2
1

 

4. Fator de espalhamento atômico ( f ): tabelado 

5. Fator de temperatura: FT = exp[-2 B(senθ /λ)2], B tabelado 

 

CULLITY, B. D. Elements of X-ray diffraction. 2nd ed. Massachusetts: Addison-Wesley, 

1978. 555 p. 
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APÊNDICE G – Difração de Raios X (Amostras Fe-V extras) 

 

 Nas Figuras 1G e 2G são apresentados os difratogramas das amostras Fe-10V e Fe-

15V, respectivamente. Estas amostras foram produzidas neste trabalho, porém não foram 

completamente caracterizadas. 

 

 
Figura 1G – Difratogramas das amostras Fe-10V. 
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Figura 2G – Difratogramas das amostras Fe-15V. 
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APÊNDICE H – Magnetização de Saturação 

 

Nas Figuras 1H e 2H são apresentados os resultados de magnetização de saturação das 

amostras Fe-Sn e Fe-V, respectivamente, em 300 K. 

 

 
Figura 1H – Magnetização de saturação das amostras Fe-Sn em 300 K. 
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Figura 2H – Magnetização de saturação das amostras Fe-V em 300 K. 
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APÊNDICE I – Magnetostricção de Ligas à Base de Fe 

 

 A Tabela J mostra os resultados de magnetostricção de saturação obtidos por Hall 

(1960) para ligas à base de Fe: 

 

Tabela J – Magnetostricção de saturação de ligas à base de Fe. 

Liga λ100 λ111 λS 

Fe-3,05V 28,3 -12,4 3,88 

Fe-6,62V 28,4 -12,6 3,8 

Fe-12,4V 38,7 -8,4 10,44 

Fe-15,6V 42,8 -9,7 11,3 

Fe-2,18Mo 31,9 -13,2 4,84 

Fe-3,41Mo 32,5 -10,3 6,82 

Fe-4,35Mo 39,3 -8,3 10,74 

Fe-3,95Ge 32,2 -0,8 12,4 

Fe-5,73Ge 37,1 -3,5 12,74 

Fe-15,6Cr 51,3 -6,3 16,74 

Fe-21,1Cr 51,7 -2,7 19,06 

Fe-1,61Ti 17,7 -15,7 -2,34 

Fe-2,43Ti 14,5 -13,1 -2,06 

Fe-1,18Sn 13,3 -15,3 -3,86 

Fe-1,80Sn 12,1 -13,9 -3,5 

                            (HALL, 1960) 

 

 A magnetostricção de saturação média λS, mostrada na tabela, foi obtida para um 

material policristalino isotrópico pela equação: 

 

111100S λ
5
3λ

5
2λ +=  

 

 

 

HALL, R. C. Single-crystal magnetic anisotropy and magnetostriction studies in iron-base 

alloys. Journal of Applied Physics, v.31, n.6, p.1037-1038, Jun. 1960. 
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ANEXO A – Módulo de Cálculo da Magnetostricção 

 

 
function mscalc2() 
% Calcula magnetostricçao numa faixa do arquivo de dados bruto (*.dat). 
% Revisao 01/10/2007 - Claudio 
 
% Entrada do nome do arquivo salvo. 
[nm, pst] = uigetfile({'*.dat', 'Dados brutos de medida (*.dat)'}, 'Abrir 
arquivo ...'); 
if isequal(nm, 0) | isequal(pst, 0) 
    return 
end 
if isempty(strfind(nm, '.dat')) 
    errordlg('Arquivo desconhecido.') 
    return 
else 
    filein = fullfile(pst, nm); 
end 
[header, dados] = feval('mhdrload',filein); 
 
idcs = inputdlg({'Inicio:' 'Fim:'}, ... 
    'Indice dos Dados', [ 1 1 ]', { '' '' }); 
if isempty(idcs) | isempty(idcs{1}) | isempty(idcs{2}) 
    return 
end 
 
idci = str2num(idcs{1}); 
idcf = str2num(idcs{2}); 
 
dados = dados(idci:idcf, :); % Extracao da faixa de dados. 
 
sLo = '#Comprimento inicial: '; 
iLo = strmatch(sLo, header); 
vLo = header(iLo, length(sLo)+1:end); 
vLo(strfind(vLo, ' mm'):end) = ''; 
comma = strfind(vLo, ','); 
if length(comma) == 1 
    vLo(comma) = '.'; 
end 
Lo  = str2num(vLo); 
if length(Lo)~=1 
    Lo = []; 
end 
 
if ~isempty(Lo) 
    vref = inputdlg({'Capacitancia do sistema [pF]:'}, ... 
        'Contribuicao do Sistema', [ 1 ]', { '0.014' }); 
    if isempty(vref) | isempty(vref{1}) 
        return 
    end 
    Csis = str2num(vref{1}); 
else 
    vref = inputdlg({'Capacitancia do sistema [pF]:' 'Comprimento inicial 
[mm]:'}, ... 
        'Parametros', [ 1 1 ]', { '0.0014' '' }); 
    if isempty(vref) | isempty(vref{1}) | isempty(vref{2}) 
        return 
    end 
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    Csis = str2num(vref{1}); 
    Lo = str2num(vref{2}); 
end     
 
try 
    t  = dados(:,1); 
    C  = (dados(:,2)-Csis)*1E-12; 
    L  = dados(:, 3); 
    Vc = dados(:,4); 
    Vs = dados(:,5); 
    Vm = dados(:,6); 
catch 
    return 
end 
 
try 
    T  = dados(:,7); 
catch 
    Is = inputdlg('Corrente no sensor de temperatura da celula [A]:', ... 
        'Corrente aplicada', 1, {'100E-6'}); 
    Is = str2num(Is{1}); 
    Rs = abs(Vs)/Is; % Is = 100E-6 A (default) 
    for i = 1:length(Rs) 
        T(i,1) = feval('sensor', Rs(i)); 
    end 
end 
 
try 
    H = dados(:,8);     
catch 
    H = 9000/96.884*Vm; 
end 
 
self.K0 = 5.8E-12; 
self.b  = 9.794E-3; 
self.ro = 6.250E-3; 
self.ri = 2.333E-3; 
self.Eps0 = 8.854187818E-12; %[F/m] - permitividade do vacuo. 
self.kTo =  self.Eps0 / self.K0 * pi * (self.ro^2 - self.ri^2); %[m] - d 
para placas paralelas. 
 
[nm, pst] = uiputfile({'*.mse', 'Dados de MS ou ET (*.mse)'}, 'Salvar 
arquivo como ...', pst); 
if isequal(nm, 0) | isequal(pst, 0) 
    return 
end 
 
ext1 = strfind(nm, '.mse'); 
ext2 = strfind(nm, '.dat'); 
if isempty(ext1) & isempty(ext2) 
    fileout = fullfile(pst, strcat(nm, '.mse')); 
    fileinfo = fullfile(pst, strcat(nm, '.txt')); 
elseif ~isempty(ext1) & isempty(ext2) 
    fileout = fullfile(pst, nm); 
    nminfo = nm; 
    nminfo(ext1:end) = '.txt'; 
    fileinfo = fullfile(pst, nminfo); 
elseif ~isempty(ext2) & isempty(ext1) 
    nminfo = nm; 
    nm(ext2:end) = '.mse'; 
    fileout = fullfile(pst, nm); 
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    nminfo(ext2:end) = '.txt'; 
    fileinfo = fullfile(pst, nminfo); 
else 
    errordlg('Arquivo desconhecido.') 
    return 
end 
 
fid = fopen(fileout, 'w'); 
for i = 1:size(header, 1) - 1 
    fprintf(fid, '%s\n', header(i,:)); 
end 
fprintf(fid, '#    t(s)    C(pF)     L(nS)   Vb(V)    Vs(V)         Vm(V)      
T(K)  H(T)   d(mm)    dL/L(ppm) }\n'); 
 
options = optimset('Display','none','TolX',1E-10); % Tolerancia 1E-10 m 
h = waitbar(0,'Calculando a magnetostricçao, por favor aguarde 
...','CreateCancelBtn','closereq'); 
inicio = clock; 
for i = 1:length(C) 
     
    if C(i) > 2 * self.K0 
        dif(1) = 0.4 * self.kTo; 
    else 
        dif(1) = 0.5 * self.kTo; 
    end 
     
    if C(i) < 0.6 * self.K0 
        dif(2) = 2.5 * self.kTo; 
    else 
        dif(2) = 2.0 * self.kTo; 
    end 
     
    % Obtençao numerica de "d". 
    d(i) = fzero(@local_funcd, dif, options, self, C(i))*1E3; % [mm] 
    di = round(d(i)*1E7)/1E7; % Arredonda com 7 digitos significativos.  
    do = round(d(1)*1E7)/1E7; 
    dLL(i) = (di - do)/Lo*1E6; 
    fprintf(fid, '%10.2f %9.7f %9.7f %4.1f %10.6E %10.6E %5.2f %4.2f %9.7f 
%7.3f\n', ... 
        t(i), C(i)*1E12, L(i), Vc(i), Vs(i), Vm(i), T(i), H(i), d(i), 
dLL(i)); 
    
   fracao = i/length(C); 
   percentual = floor(fracao*100); 
   waitbar(fracao, h) 
   momento = etime(clock,inicio); 
   restante = momento/fracao - momento; 
   temporst = sec2timestr(restante); 
   info = sprintf('%2d%%   termino em %s',percentual,temporst); 
   if ~ishandle(h) 
        fclose(fid); 
        return 
    end 
   set(h, 'Name', info); 
end 
 
fclose(fid); 
close(h) 
Tm = mean(T); 
dv = std(T); 
Ti = T(1); 
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Tf = T(end); 
dT1 = Tf - Ti; 
dTfTi = abs(dT1)/Ti*100; 
dT2 = Tm - Ti; 
dTmTi = abs(dT2)/Ti*100; 
 
dt = diff(t); 
tp = round((t(end) - t(1))/60); 
 
dT = diff(T); 
dTdt = dT./dt*60; % taxa em K/min 
tx_T = mean(dTdt); 
dv_T = std(dTdt); 
 
Hmax = max(H); 
Hmin = min(H); 
dLLmax = max(abs(dLL)); 
 
dH = abs(diff(H)); 
dHdt = dH./dt*60; % taxa em T/min 
dHdt = dHdt(dHdt >= 0.05); 
tx_H = mean(dHdt); 
dv_H = std(dHdt); 
 
finfo = fopen(fileinfo, 'w'); 
for i = 1:8 
    fprintf(fid, '%s\n', header(i,:)); 
end 
 
R01 = sprintf('Tempo de Ensaio: %d min', tp); 
R02 = sprintf('Temperatura Media: %5.2f K', Tm); 
R03 = sprintf('Desvio Padrao: %5.2f K', dv); 
R04 = sprintf('Temperatura Inicial: %5.2f K', Ti); 
R05 = sprintf('Temperatura Final: %5.2f K', Tf); 
R06 = sprintf('|Tf - Ti|: %5.2f K', dT1); 
R07 = sprintf('|Tf - Ti|/Ti*100: %5.2f %%', dTfTi); 
R08 = sprintf('|Tm - Ti|: %5.2f K', dT2); 
R09 = sprintf('|Tm - Ti|/Ti*100: %5.2f %%', dTmTi); 
R10 = sprintf('Variaçao Media de T: %5.2f K/min', tx_T); 
R11 = sprintf('Desvio Padrao: %5.2f K/min', dv_T); 
R12 = sprintf('Campo Magnetico: %3.1f T < H < %3.1f T', Hmin, Hmax); 
R13 = sprintf('Variaçao Media de H: %4.2f T/min', tx_H); 
R14 = sprintf('Desvio Padrao: %4.2f T/min', dv_H); 
R15 = sprintf('Magnetostriccao Maxima: %7.3f ppm', dLLmax); 
SPC = ''; 
 
R = char(SPC, R01, SPC, R02, SPC, R03, SPC, R04, SPC, R05, SPC, R06, SPC, 
R07, ... 
    SPC, R08, SPC, R09, SPC, R10, SPC, R11, SPC, R12, SPC, R13, SPC, R14, 
SPC, R15); 
 
for i = 1:size(R, 1) 
    fprintf(finfo, '%s\n', R(i,:)); 
end 
fclose(finfo); 
 
edit(fileout) 
msgbox(R, 'Resultados') 
 
%----------------------------------------------------------------- 
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function fd = local_funcd(d,self,C) 
 
go = self.ro / self.b * (self.kTo / d - 1); 
gi = self.ri / self.b * (self.kTo / d - 1); 
 
to = pi * self.ro^2 * (1 - sqrt(1 - go^2)) / go^2; 
ti = pi * self.ri^2 * (1 - sqrt(1 - gi^2)) / gi^2; 
 
fd = C - (2 * self.Eps0 / d * (to - ti)); 
 
%----------------------------------------------------------------- 
 
function timestr = sec2timestr(sec) 
% Convert a time measurement from seconds into a human readable string. 
 
% Convert seconds to other units 
m = floor(sec/60); % Minutes 
sec = sec - m*60; 
s = floor(sec); % Seconds 
 
% Create time string 
if m > 0 
    if m > 9 
        timestr = sprintf('%d min',m); 
    else 
        timestr = sprintf('%d min, %d seg',m,s); 
    end 
else 
    timestr = sprintf('%d seg',s); 
end 

 

 

 
Gráfico de magnetostricção apresentado pelo programa MSETcalc após o cálculo. 
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INÍCIO

Nome do arquivo
de dados de entrada

Extração da faixa de dados
dados = dados(linhas i até f, todas_colunas)

Entrada dos índices
i e f dos dados

Entrada da capacitância
do sistema (Csis)

Nome do arquivo
de dados de saída

Cálculo da magnetostricção
λ(i) = (d(i) - d0)/L0

Apresenta análise
dos resultados na tela

FIM

Desconto da contribuição do sistema
C = C - Csis

Para i = 1 até comprimento_C

Cálculo do deslocamento d
Função fzero

fim_se i = comprimento_C

Salva arquivo de dados de
saída em disco

Armazena dados na memória

g0 = r0 / b  (kT0 / d - 1)
gi = ri / b  (kT0 / d - 1)

Cálculo de f(d)

f(d) = C - (2ε0 / d(t0 - ti))

t0 = π r0
2  (1 - raiz_quadrada(1 - g0

2)) / g0
2

ti = π ri
2  (1 - raiz_quadrada(1 - gi

2)) / gi
2

Função fzero (nativa)
tolerância  = 1 x 10-10

Função local_funcd

Função local_funcd

RETORNO

RETORNO

Imprime arquivo de
dados de saída na tela

Análise dos resultados:
tempo de ensaio

temperatura média
taxas médias ∆T/∆t e ∆H/∆t,

desvios padrão, etc.

Salva relatório da
análise em disco

 
Fluxograma do módulo de cálculo da magnetostricção do programa MSETcalc. 
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