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RESUMO 

 

O Ruído Magnético de Barkhausen (RMB) vem sendo estudado como promissora técnica 

alternativa para o Ensaio Não Destrutivo (END) de materiais ferromagnéticos. Esses 

materiais são amplamente empregados em componentes críticos na indústria, que 

requerem, por normas internacionais, rigorosas ações de monitoramento e inspeção. O 

fenômeno RMB consiste em pulsos de tensão elétrica que ocorrem na liberação de energia 

devido ao movimento e/ou à aniquilação das paredes dos domínios magnéticos no 

processo de magnetização dos materiais ferromagnéticos. O comportamento do RMB tem 

relação direta com aspectos intrínsecos da microestrutura, que agem contrapondo o 

movimento das paredes de domínio. Este trabalho propõe relacionar a microestrutura 

obtida, em regiões afetadas pelo calor em processo de soldagem de um aço AISI 1020, 

através de corpos de prova extraídos de regiões de interesse do cordão de solda para 

utilizá-los em experimentos de magnetização por meio de técnica de indução por circuito 

aberto. Com o auxílio de uma bobina sensor, é possível identificar pulsos de tensão ao 

longo da magnetização, que são relativos ao efeito do RMB. Análises microscópicas 

foram realizadas nos corpos de prova para identificar as zonas específicas das soldas e os 

microconstituintes predominantes. A técnica de Difração de Elétrons Retroespalhados 

(EBSD) possibilitou estimar dados da microestrutura quanto as dimensões e distribuição 

dos grãos e percentual de fases. O comportamento do RMB foi medido através das curvas 

de RMS (raiz quadrada média), calculadas para os ruídos detectados pela bobina sensor. 

O comprimento de contorno dos grãos, os possíveis microconstituintes bainíticos e a 

densidade de discordâncias influenciaram significativamente nas curvas de RMS do 

ruído, principalmente na amplitude e na posição dos picos principais. 

 

Palavras-chave: ruído de Barkhausen, aço AISI 1020 soldado, microestrutura e ensaio 

não destrutivo. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Magnetic Barkhausen Noise (MBN) has been studied as an alternative for application to 

principles of techniques for non-destructive testing (NDT) of ferromagnetic materials. 

These materials are widely used in industry critical components that require stringent 

monitoring and inspection by international standards. The MBN phenomenon consists of 

electrical voltage pulses that occur in the release of energy due to the movement and 

annihilation of the magnetic domain walls in the magnetization process of ferromagnetic 

materials. The behavior of MBN have be directly related to the microstructural aspects in 

the materials because they act by counteracting the movement of the domain walls. 

Therefore, this work proposes to relate the microstructure obtained in heat-affected 

regions when welding an AISI 1020 steel plate through specimens extracted from points 

of interest of the weld bead to use them in magnetization experiments by means of open 

circuit induction technique. Through the aid of a sensor coil, it is possible to identify 

voltage pulses along the magnetization that are relative to the effect of MBN. Microscopic 

analyzes were performed on the specimens to identify specific weld zones and the 

predominant microconstituents. The Backscattered Electron Diffraction (EBSD) 

technique made possible to estimate microstructure data regarding grain size and 

distribution and phase percentage. The MBN behavior have measured by the RMS (mean 

square root) curves calculated for the noise detected by the sensor coil. Grain boundary 

length, possible bainitic microconstituents and dislocation density significantly 

influenced the noise RMS profiles, especially in the amplitude and position of the main 

peaks. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 De modo geral, aços e suas ligas possuem ótimas combinações de propriedades se 

comparados aos materiais de engenharia. O comportamento mecânico pode ser 

caracterizado por alta resistência à tração com ductilidade considerável, que confere boa 

tenacidade, tornando-o confiável para aplicações com condições críticas ou de alto 

desempenho (GHANEI, 2014). São também adequados para a maioria dos processos de 

fabricação, principalmente na conformação, usinagem e soldagem. Todos esses atributos 

justificam a alta relação de desempenho/custo final dos aços.  

 No passado, constantes falhas na execução dos processos de fabricação de 

estruturas em aço, que causaram prejuízos irreparáveis, ocorriam basicamente devido a 

procedimentos inadequados que permitiam uma formação microestrutural inapropriada, 

resultando na degradação das propriedades mecânicas desses materiais. Então, normas 

para definir padrões internacionais foram criadas com o objetivo de assegurar a qualidade 

do produto final fabricado. Ensaios não destrutivos (END) são ferramentas essenciais 

utilizadas nesses procedimentos de qualidade, tanto na fabricação quanto no 

monitoramento, que vão fornecer informações mais precisas do estado do componente 

que deverá estar adequado para seguir em uso. Quanto às técnicas mais tradicionais dos 

END, os dados possíveis de se obter são mais restritos a descontinuidades existentes e em 

sua maioria superficiais. 

 Informações mais detalhadas sobre componentes de aço pós-processamento, no 

que tange às propriedades mecânicas e ao estado microestrutural, são fundamentais, mas 

de complexa avaliação, somente sendo possível através de amostragem na linha de 

produção ou nas paradas de manutenção, para que corpos de provas sejam confeccionados 

e caracterizados, o que nem sempre é possível (VASHISTA, 2015). Na produção de 

juntas soldadas, por exemplo, o calor introduzido no processo, principalmente em 

técnicas usuais por arco elétrico, deve provocar a formação de microconstituintes 

metaestáveis indesejáveis. Estes deterioram as propriedades mecânicas ou tornam o 

material suscetível à corrosão por hidrogênio residual. Análises microestruturais são 

ideais para averiguar a microestrutura que resulta desses processos, porém, além de 

destrutivas, requerem equipamentos sofisticados como microscópicos eletrônicos ou 

difratogramas de raio x (VOURNA, 2015).    

 Aços são materiais ferromagnéticos que se caracterizam por apresentar uma 

magnetização interna ao estarem expostos a um campo magnético externo variado. O 



fenômeno do RMB está relacionado a uma energia estocástica que é liberada quando as 

paredes dos domínios magnéticos, ao entrarem em movimento no processo de 

magnetização, superam barreiras que contrapõem sua movimentação. Essas barreiras são 

conhecidas como pontos de ancoragem e estão ligadas a descontinuidades na 

microestrutura do material, como discordâncias, contornos de grão e inclusões. Com o 

resultado, ocorrem saltos abruptos de magnetização por todo o processo até atingir a 

saturação (BOHN, 2009; YAMAZAKI, 2019). Esse efeito é discutido por vários autores, 

que defendem a aplicação como princípio de técnicas em avaliações não destrutivas de 

equipamentos compostos por materiais ferromagnéticos, principalmente utilizados em 

indústrias petroquímicas, de energia e automobilística (SERNA-GIRALDO, 2015 e 

PAL’A, 2013). Equipamentos laboratoriais vêm demonstrando eficiência através de bons 

resultados práticos discutidos na literatura para a obtenção de informações sobre tensões 

residuais, deformações plásticas e elásticas, utilizando sensores em que o ruído de 

Barkhausen é o princípio da técnica (GRIJALBA, 2018 e 2010). 

 O potencial do RMB aplicado em END é de muito interesse para a avaliação 

microestrutural de juntas soldadas, pois deve dinamizar os procedimentos de inspeção, 

principalmente em locais de produção com difícil acesso, sem necessariamente ter que 

preparar amostras para análises microscópicas a fim de averiguar aspectos da 

microestrutura (RAJA, 2018). Como os saltos de energia do RMB são relativos a pontos 

de ancoragem, contornos de grão, discordâncias e microconstituintes, é possível obter 

relações diretas do ruído com esses parâmetros. KTENA, 2014 e MANH, 2015 relataram 

em suas pesquisas o comportamento do RMB em função do contorno de grão e a textura 

cristalográfica de aços da norma API e aços elétricos de grãos não orientados, todos 

processados por laminação. BATISTA (2014) e outros colaboradores apresentaram a 

relação do perfil do ruído com precipitados de cementita e outros constituintes em matriz 

ferrítica. O desafio de aplicar o Barkhausen em microestruturas produzidas em processos 

de soldagem é definir os padrões do ruído que são influenciados por constituintes comuns 

em cordões de solda e na zona termicamente afetada. Essas regiões são rotineiras em 

apresentar problemas quanto às propriedades mecânicas devido às microestruturas não 

adequadas produzidas.    

 

 

 



1.1 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS  

 

 Utilizando-se do Ruído Magnético de Barkhausen (RMB), esta pesquisa tem 

como objetivo identificar mudanças microestruturais ao longo de regiões afetadas pelo 

calor de um cordão de solda em aço AISI 1020 e, assim, definir padrões de ruído 

referentes a cada aspecto microestrutural, para ampliar as aplicações do Barkhausen em 

técnicas de ensaios não destrutivos. Diante disso, os objetivos específicos a seguir são 

almejados:     

 

 Através de análises microscópicas, definir o estado microestrutural constituído em 

regiões críticas de solda formada sobre chapa de aço AISI 1020;  

 Com o uso da técnica de difração de elétrons retroespalhados (EBSD), definir 

parâmetros quantitativos da microestrutura dos corpos de prova (CP) oriundos das 

regiões de interesse da solda;    

 Realizar, nos devidos CPs, processo de magnetização do material para identificar 

e computar ruídos em forma de saltos de tensão elétrica que estão relacionados ao 

fenômeno magnético de Barkhausen; 

  Plotar curvas de raiz quadrada média (RMS) com os dados obtidos do ruído para 

atribuir formato e intensidade aos mecanismos do processo de magnetização; 

 Relacionar as características das curvas de RMS do ruído com os dados 

microestruturais dos CPs e então conferir um caráter microestrutural a cada perfil 

obtido nas curvas.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

 Este capítulo trata das considerações teóricas que servirão para o desenvolvimento 

da pesquisa.   

 

2.1 FUNDAMENTOS DE METALURGIA DA SOLDAGEM PARA AÇOS   

 

 O intenso aporte de calor local fornecido durante o processo de soldagem em aços 

com composição para boa soldabilidade provoca a formação de regiões características, 

apresentadas na FIGURA 1, que são esquematizadas por partições térmicas. Através 

deste, de acordo com Winczek (WINCZEK, 2016), seria possível identificar a 

temperatura máxima que se atingiu em cada região do material. Durante um processo de 

soldagem por arco elétrico, essas regiões são submetidas a ciclos térmicos que, na 

verdade, definem os seus limites. Assim, cada região específica sofre um tipo de 

tratamento térmico diferente.  

 

 

Figura 1 - Representação esquemática da distribuição de temperatura em função da posição na seção 

transversal de uma chapa de aço com um cordão de solda ao centro. A Zona Afetada pelo Calor (ZAC) é 

particionada em 4 subdivisões que são justificadas pela porção do Diagrama de fases Fe-C (Adaptada de 

WINCZEK, 2016). 

 

 Ao fazer uma análise do centro do cordão de solda até uma extremidade oposta, 

as temperaturas máximas localmente atingidas decrescem enquanto o tempo de 



resfriamento aumenta (menor taxa de resfriamento), diferenciando as partições térmicas 

e tornando a caracterização metalúrgica muito complexa. Como consequência, é formado 

um gradiente microestrutural da região em que o material atingiu a temperatura de fusão, 

denominada de zona fundida (ZF), até o ponto a partir do qual ele não sofreu influência 

do calor do processo. Então, a zona afetada pelo calor (ZAC) seria uma região em que o 

aço não fundiu, mas sofreu transformações metalúrgicas devido ao aporte térmico. As 

subdivisões apresentadas na FIGURA 1 remetem a essas partições formadas com ciclo 

térmico.  

 As subdivisões que a ZAC apresenta são, pela ordem de mais próximas ao centro 

do cordão, a zona de grãos grosseiros (ZGG), ou região de crescimento de grão, e a zona 

de grãos finos (ZRG), ou região de refinamento de grão, ambas de total transformação. 

No que diz respeito às regiões parcialmente transformadas, tem-se a zona intercrítica (ZI), 

que sofre influência de temperaturas entre as linhas A1 e A3 do diagrama Fe-C, e a zona 

subcrítica (ZS), na qual o material atingiu temperatura bem próxima à linha A1. Além da 

diminuição da temperatura para pontos mais distantes do centro do cordão, há também o 

aumento do tempo de resfriamento, por isso, os processos de difusão que regem as 

transformações de fase acontecem em diferentes intensidades, pois são função do tempo 

e da temperatura, o que justifica a formação do gradiente microestrutural. A FIGURA 2 

expõe uma micrografia que exemplifica essa variação de microestrutura.        

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DIAGRAMA TRC E MICROCONSTITUINTES METAESTÁVEIS   

 

 O diagrama de fases Fe-C trata de possíveis transformações em equilíbrio 

termodinâmico, o que não é apropriado nas condições de procedimento de soldagem, uma 

vez que geram altas taxas de resfriamento e promovem formação de microconstituintes 

metaestáveis nos aços. Diante do fato de a difusão diminuir a predominância de ação para 

mudanças microestruturais, ocorre em maior quantidade processos de cisalhamento, 

devido às reduzidas condições que os átomos de elementos de liga têm em se movimentar 

para posições mais estáveis. Como resultado, os microconstituintes sofrem deformações 

para suprir a acomodação dessas impurezas, apresentando uma morfologia mais alongada 

ou acicular (MEI, 2010). 

 Para estimar a formação microestrutural de aços em condições fora do equilíbrio, 

foram desenvolvidos os diagramas de transformação no resfriamento contínuo (TRC), 

que consideram a taxa de resfriamento que o material sofre no processo térmico e os 

possíveis microconstituintes obtidos. A FIGURA 3 exibe um diagrama TRC para um aço 

AISI 1020.      
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Figura 2 - Microestrutura com ampliação de 100x referente a uma ZAC em um aço AISI 1020 com a 

identificação das subdivisões (Adaptada de DE MELO, 2018). 



 

Figura 3 – Diagrama TRC para um aço AISI 1020. Legenda dos microconstituintes: A- Austenita, B- 

Bainita, F- Ferrita, M- Martensita e P- Perlita (SPIVAKOV, 2010). 

 

 Ao submeter um aço AISI 1020 a um processo de soldagem, taxas de resfriamento 

na ZAC possivelmente atingiriam valores acima de 50 °C/s. A partir da FIGURA 3, essas 

condições de resfriamento serão propícias à formação de microconstituintes bainíticos. 

Esses microconstituintes possuem propriedades mecânicas intermediárias entre a 

martensita e a perlita, o que pode contribuir para uma boa combinação entre dureza e 

tenacidade. Porém, se o projeto exigir um nível mais baixo de dureza na junta soldada, a 

bainita não será de grande interesse. Krauss denomina na FIGURA 4 diferentes 

morfologias para bainita, que vão variar de acordo com a composição do aço e a taxa de 

resfriamento (KRAUSS, 1995).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Bainita é um microconstituinte formado de ferrita e carbonetos, sendo a maior 

parte deles cementita. Por serem desenvolvidas em condições que não obedecem ao 

equilíbrio termodinâmico, as curvas de resfriamento contínuo TCR, como na FIGURA 3, 

são as mais adequadas para estimar a formação (MEI, 2010). Por isso, a variação 

morfológica apresentada na FIGURA 4 vai depender da temperatura e da taxa de 

resfriamento do processo térmico ao qual o aço está submetido. Em condições normais 

para o equilíbrio, a organização se daria por lamelas de cementita em meio à fase ferrita 

que constitui a perlita. Contudo, para maiores taxas de resfriamento, o carbono terá mais 

dificuldade em migrar da rede cristalina do Fe, devido ao reduzido processo de difusão e 

ao aumento de cisalhamento do microconstituinte, para então dar a origem a bainita. 

Figura 4 - Morfologias mais comuns de identificação da Bainita, em que as regiões mais escuras 

correspondem à fase Ferrita e as mais claras, à fase Cementita: (a) Bainita granular (GB); (b) Bainita 

superior; (c) Bainita inferior. Adaptado de ZHOU e YIN (2017). 

(b) (c) 



2.3 PROCESSO DE MAGNETIZAÇÃO EM MATERIAIS 

FERROMAGNÉTICOS   

 

 Os materiais ferromagnéticos se caracterizam por apresentar um campo magnético 

interno, denominado de indução magnética (B), ao serem submetidos a um processo de 

magnetização em um campo magnético externo (H). Esses materiais possuem vários 

núcleos com orientação própria do momento magnético, conhecidos como domínios 

magnéticos. A soma de todos os momentos desses domínios é igual a zero em uma porção 

de material, representando uma magnetização nula. Porém, com a influência de um campo 

H, as direções dos momentos nos domínios se alinham na direção desse campo, o que 

gera magnetização própria, ou indução magnética (B), permanecendo nessas condições 

mesmo com a extinção de H após o processo. 

 

2.3.1 CICLO DE HISTERESE   

 

 O comportamento magnético dos materiais ferromagnéticos pode variar em 

diversos parâmetros, principalmente devido aos aspectos microestruturais que vão 

influenciar nos maiores ou menores níveis de energia que a magnetização exige ao 

processo. Isso pode ser quantificado com a evolução de B ao longo do aumento do campo 

externo (H), desenvolvendo uma função B(H) que originará a curva de magnetização ou 

o ciclo de histerese de magnetização, exemplificado na FIGURA 5.  

 

 



 

Figura 5 - Curva típica de histerese para um material ferromagnético. Br refere-se à indução remanente, -

Hc e Hc são os campos magnéticos externos coercivos, Bmax é a indução magnética máxima 

(GRIJALBA, 2010). 

 

 O processo de magnetização parte inicialmente do estado desmagnetizado (B=0, 

H=0). Ao aumentar a intensidade de H, a indução B do material aumenta de modo 

diretamente proporcional, até ocorrer uma diminuição na taxa de magnetização, na qual 

maiores H são necessários para variar B. Isso acontece até atingir o Bmax, que significa 

que, a partir desse ponto, para maiores H a magnetização não se altera ou atingiu uma 

saturação magnética. Ao promover a extinção do campo H, a B não volta a zero, obtendo 

um valor remanente Br (B=Br, H=0), que caracteriza processos irreversíveis quanto à 

magnetização. Contudo, para obter a B igual a zero novamente, aplica-se o campo H no 

sentido oposto até atingir o campo coercivo -Hc (B=0, H=-Hc), executando o mesmo 

processo, mas em sentido oposto. Ao atingir o –Bmax, aplica-se o campo H novamente 

em sentido contrário até fechar o ciclo da histerese, obtendo o Hc positivo.   

 O campo Hc está relacionado a maiores energias no processo de magnetização. 

Isso tem grande influência microestrutural, pois maiores defeitos, como contornos de grão 

ou partículas de segunda fase, dificultam o processo, fazendo com que, 

consequentemente, maiores Hc sejam necessários. No que diz respeito à indução B, 

maiores valores de Bmax estão relacionados a uma maior capacidade do material quanto 

à magnetização, devido ao fato de a composição apresentar maior percentual de fases 

magnéticas presentes.  

 



2.3.2 DOMÍNIOS MAGNÉTICOS E PAREDES DE DOMÍNIO         

 

 As interações atômicas obrigam os momentos magnéticos dos átomos que 

compõem uma rede cristalina a se alinharem paralelamente. Essa direção do alinhamento 

depende do elemento químico e da estrutura cristalina do material em questão, que vão 

resultar em uma configuração de menor energia para o sistema. Nos materiais 

ferromagnéticos, existem grandes volumes de átomos que estão alinhados segundo uma 

direção de magnetização espontânea ou de fácil magnetização. Essas regiões são 

denominadas de domínios magnéticos. O esquema da FIGURA 6 sugere o 

comportamento dos momentos magnéticos em cada porção de domínio. 

 

 

Figura 6 - Fração de material ferromagnético subdividido em domínios magnéticos com as setas 

indicando o alinhamento dos momentos magnéticos dos átomos (GRIJALBA, 2010). 

 

 Como é possível perceber, os domínios magnéticos são separados quando a 

direção do momento começa a alterar o sentido do domínio adjacente. Essa mudança 

gradual é o que caracteriza uma parede de domínio magnético, podendo ser uma mudança 

para momentos magnéticos paralelos, mas sentidos opostos, denominada de parede de 

180°, ou uma mudança para momentos com direção perpendicular, denominada de parede 

de 90° (GRIJALBA, 2018). A FIGURA 7 esquematiza as paredes de domínio. 

 



 

Figura 7 - Definições de Paredes de Domínio. (A) Mudança gradual do sentindo da magnetização entre 

um domínio e outro. (B) Paredes de domínio 180°. (C) Paredes de domínio em 90°. (Adaptado de 

FARIAS, 2005).  

 

 Nos materiais ferromagnéticos, as paredes de domínios se fixarão em pontos da 

estrutura cristalina que apresentam uma transição de fase ou mais precisamente em 

defeitos do cristal: contornos de grão, contornos de baixo ângulo ou partículas de 

impurezas. Contornos de grão são defeitos cristalinos gerados a partir de como essas 

estruturas foram nucleadas e cresceram de forma independente, pois, mesmo que dois 

grãos vizinhos apresentem a mesma fase ou orientação cristalina, as respectivas direções 

não necessariamente estarão alinhadas, o que leva às mudanças abruptas de alto ângulo 

(contorno de alto ângulo) ou baixo ângulo (contorno de baixo ângulo) na fronteira entre 

as fases ou grãos. Então, a direção do momento magnético de determinado cristal 

ferromagnético sofrerá uma inflexão na região em que ocorre o defeito cristalino, devido 

às alterações na organização da estrutura ao adentrar em grão adjacente. Essa mudança 

gradual influenciada pelo defeito é o que define a parede de domínio magnético 

(GRIJALBA, 2010). Portanto, somados todos os momentos magnéticos de cada cristal, 

ou de todos domínios magnéticos, a resultante será nula para uma porção de material 

ferromagnético. Alterações deverão acontecer ao se submeter o material a um processo 

de magnetização, como ilustra a FIGURA 8, que demonstra a dinâmica das paredes de 

domínio. 

 

 



          

Figura 8 - Comportamento dos domínios magnéticos sob influência de um campo magnético externo, em 

que o momento magnético resultante do material se alinha com o campo externo, resultando na saturação 

de magnetização (BOHN, 2009). 

 

 O que ocorre no processo da FIGURA 8, da etapa (a) até a etapa (e), é a variação 

da estrutura dos domínios magnéticos do material ao longo do processo de magnetização. 

A partir da ação do campo magnético externo H, o material que se encontra 

desmagnetizado em (a) inicia o processo que é verificado em (b), com o crescimento dos 

domínios que têm sentido da magnetização mais próximos do campo magnético externo. 

Essa etapa é a que mais abrange o processo de magnetização e, portanto, consome mais 

energia em toda a ação. A causa disso é o movimento de paredes para haver crescimento 

dos domínios preferenciais, que é possível graças à mudança gradual do sentido do 

momento magnético dos domínios adjacentes. Após todo o material apresentar o 

momento resultante referente a um eixo de fácil magnetização, demonstrado na etapa (c), 

a magnetização começa a diminuir de intensidade no processo, a partir do que a energia 

consumida é apenas relativa à rotação desse momento magnético para o alinhamento 

(etapa d) com o campo externo, finalizado na saturação da etapa (e). 

  A dinâmica das paredes de domínio magnético é de extremo interesse científico, 

pois esse comportamento, como verificado na etapa (b) da FIGURA 8, é o que consome 

mais energia no processo. As paredes de domínio estão ancoradas ou fixas em sua maioria 

em pontos de defeitos no cristal, também chamados no magnetismo de pontos de 

ancoragem, e um acúmulo maior desses defeitos no material subtende que o processo de 

magnetização necessitará de mais aporte de energia para execução (YAMAZAKI, 2019). 

Então, é de se prever que o mecanismo no processo atribuído ao movimento de parede de 



180° é o maior responsável pela amplitude de energia, pois a rotação de 180° no sentido 

do momento magnético que ocorre nesses domínios é de maior complexidade se 

comparada a rotações em menor ângulo, além de esse tipo de parede estar em maioria na 

composição dos domínios magnéticos do material (PÉREZ-BENÍTEZ, 2015; BOHN, 

2007). Já a energia consumida para o mecanismo de movimentação de paredes de 90° é 

consequentemente mais reduzida.   

 Outros mecanismos, como a nucleação e a aniquilação de domínios magnéticos, 

são relevantes, mas energeticamente inferiores ao movimento de paredes de domínios no 

processo de magnetização. A nucleação acontece em sua maioria no início do processo 

ou na aplicação do campo H externo. Polos magnéticos se acumulam próximos a defeitos, 

como contornos de grão ou partículas de segunda fase, o que favorece a nucleação de 

novos domínios ao iniciar a magnetização. Já a aniquilação de domínios é possível, em 

maior taxa, próxima ao joelho da curva de magnetização quando os domínios de 

fechamento, formados principalmente por paredes de 90°, são extintos para viabilizar o 

crescimento do domínio de momento magnético com maior alinhamento na direção do 

campo H (GRIJALBA, 2018). A partir dessas considerações, é possível determinar uma 

ordem em que o mecanismo ocorre em maior frequência ao longo da magnetização: 

primeiro a nucleação de domínios; em seguida, o movimento de paredes de 180°; depois, 

o movimento de parede de 90°; por fim, a aniquilação de domínios magnéticos.             

 

2.4 O RUÍDO MAGNÉTICO DE BARKHAUSEN (RMB)    

 

 O ruído magnético de Barkhausen (RMB) é um fenômeno no magnetismo que se 

caracteriza por mudanças descontínuas da indução magnética (B) no processo de 

magnetização dos materiais ferromagnéticos através de um campo magnético (H) 

variável. Esse efeito foi descoberto por volta de 1919 pelo pesquisador Heinrich 

Barkhausen, que, durante a magnetização de uma barra composta basicamente de Fe, 

notou que pulsos de tensão elétrica eram induzidos em uma bobina enrolada em torno da 

barra. Esses pulsos foram detectados como cliques audíveis em um alto-falante. Mesmo 

quando o campo de magnetização era mudado lentamente, as descontinuidades persistiam 

em diferentes intensidades para outros materiais ferromagnéticos, demonstrando ser um 

fenômeno intrínseco e discreto (DURIN, 2004).  

 Ao levantar a curva de histerese de um material ferromagnético, é possível 

observar na porção de maior inclinação que o aumento da indução (B) não se dá de forma 



contínua com o aumento do campo H, mas de maneira semelhante a saltos abruptos que 

são relativos ao fenômeno de Barkhausen, como ilustrado na FIGURA 9.  

 

 

Figura 9 - A descontinuidade que ocorre em posições de maior inclinação da curva de indução 

(magnetização) de um material ferromagnético (BOHN, 2009). 

 

 De forma mais precisa, o ruído Barkhausen corresponde às séries temporais de 

pulsos de tensão elétrica detectadas por uma bobina sensor enrolada em torno de um 

material ferromagnético, quando submetido a um campo magnético variável. Conforme 

a Lei de Faraday-Lenz (FIGURA 10), que trata do ruído, N é o número de espiras da 

bobina e dΦ/dt é a taxa de variação do fluxo magnético produzido por mudanças súbitas 

e irreversíveis da magnetização, chamadas de saltos Barkhausen, principalmente devido 

ao movimento irregular das paredes dos domínios magnéticos em um meio magnético 

desordenado. A interação entre as paredes e os centros de aprisionamento (pontos de 

ancoragem) resulta em defeitos, impurezas, discordâncias, contorno de grãos, tensões 

localizadas, flutuações na composição, entre outros. 



  

Figura 10 - Os pulsos de tensão elétrica (V) referentes aos saltos de Barkhausen podem ser identificados 

pela lei de Faraday-Lenz, através do fluxo magnético em função do tempo.  (Adaptado de BOHN, 2009 e 

GRIJALBA, 2010). 

 

 A maioria dos eventos relacionados ao ruído de Barkhausen é produzida pelo 

movimento de paredes de domínio 180° (ORTIZ, 2015 e BOHN, 2007) e acontece na 

região da curva de magnetização em que há a maior inclinação ou próximo de atingir o 

campo H coercivo. No avanço do processo, outros fatores começam a contribuir, 

incluindo movimento de paredes de 90°, rotação do momento magnético nos domínios e 

aniquilação, com o término dos eventos, quando o processo atinge a saturação 

(GRIJALBA, 2010). 

     

2.4.1 RELAÇÃO DO RMB COM O ASPECTO DOS GRÃOS DA 

MICROESTRUTURA DE AÇOS ELÉTRICOS   

 

 O efeito RMB é influenciado, quanto ao aspecto microestrutural, principalmente, 

pela estrutura dos grãos na primeira metade do processo de magnetização, na qual 

costumeiramente se origina o pico de energia referente à amplitude do ruído (ORTIZ, 

2015 e PAL’A, 2013). Esses eventos ocorrem pouco antes de a magnetização atingir o 

campo coercivo (Hc). É compreendido que maiores Hc, como também maiores atividades 

RMB, são consequências de maiores defeitos cristalinos presentes. Nesse caso, os 

contornos de grãos são mais relevantes, uma vez que os movimentos de paredes dos 

domínios magnéticos são mais sensíveis.  

 A literatura em geral costuma associar o Barkhausen com o tamanho médio dos 

grãos dos materiais ferromagnéticos policristalinos. A hipótese sempre levantada é de 



que, em uma estrutura mais refinada, há mais sítios de aprisionamento para paredes de 

domínios e, portanto, o efeito RMB é mais acionado. Em YAMAURA (2001) e KTENA 

(2014), foi demonstrada uma maior atividade RMB com a diminuição do tamanho médio 

de grão para aços elétricos (Fe-Si), de acordo com a FIGURA 11. Isso foi relacionado a 

uma maior quantidade de contornos de grãos, que influencia no movimento de paredes 

dos domínios e promove o Barkhausen.         

 

 

     

                         (A)                                                          (B) 

Figura 11 - Relação do ruído de Barkhausen, através do valor de voltagem em raiz quadrada média 

(RMS), com o tamanho médio dos grãos: (A) Em KTENA (2014), a intensidade do RMB diminui com o 

aumento do tamanho dos grãos para aços elétricos de diferentes temperaturas de laminação. (B) Para 

YAMAURA (2001), a mesma relação ocorre com aços elétricos que passaram por diferentes 

temperaturas de recozimento pleno. 

 

 As relações demonstradas nos estudos da FIGURA 11 envolvem apenas 

microestruturas de aços elétricos ferríticos, que, para apresentar maior capacidade 

magnética, reduzem ao máximo constituintes paramagnéticos, como, por exemplo, a 

cementita e partículas de segunda fase. A redução de defeitos cristalinos é também 

fundamental para esses aços, o que faz proporcionar uma microestrutura com grãos 

maiores e equiaxiais. A FIGURA 12 mostra uma curva de raiz quadrada média (RMS) 

para o ruído que ocorre com a magnetização de um aço elétrico.  

 



 

 

Figura 12 - Curva de RMS para o ruído na magnetização de um aço elétrico. Sobreposto, está o ciclo de 

histerese do processo de magnetização (KTENA, 2014).    

 

 O RMS ilustrado na FIGURA 12 apresenta dois picos característicos, um antes de 

a magnetização atingir o campo coercivo Hc e outro em campos H maiores. O pico de 

maior amplitude é referente ao movimento de parede 180°, mecanismo que contempla 

maior parte da energia alusiva ao Barkhausen (ORTIZ, 2015 e BOHN, 2007). Os 

contornos de grão são defeitos microestruturais amplamente discutidos por estarem 

diretamente relacionados ao movimento de paredes, principais pontos de ancoragem que 

influenciam o Barkhausen (PÉREZ-BENÍTEZ, 2015). Por isso, despertou-se o grande 

interesse em melhor investigar essas relações, com o intuito de desenvolver técnicas de 

avaliação não destrutivas da microestrutura de aços.  

 Então, as interações do RMB com as microestruturas dos aços são aprofundadas 

em diferentes aspectos. PAL’A (2013) realizou estudos com aços elétricos e Barkhausen, 

no qual cada amostra apresentou microestrutura resultante de diferentes parâmetros do 

processo de laminação ao qual a chapa foi submetida. A FIGURA 13 exibe os valores de 

tensão elétrica calculados por RMS do ruído em todo o processo de magnetização, desde 

a amplitude do primeiro pico (antes do campo Hc) até a do segundo pico. A parte inferior 

da figura é referente a cada microestrutura com os distintos aspectos dos grãos.     

 



 

 

 

Figura 13 - Valores de RMS do ruído para todo o processo de magnetização, desde a primeira metade do 

processo (amplitude do primeiro pico) até a segunda. Cada microestrutura tem seu tamanho médio de 

grão atribuído em: (a) 28μm, (b) 46μm, (c) 70μm e (d) 150μm (PAL’A, 2013).      

 

 De acordo com Pal’a, a atividade RMB apresentou menor intensidade com 28μm, 

quando comparada com alguns casos da avaliação. Como essa amostra possui menor 

tamanho médio de grão, há uma contradição se comparada com estudos anteriores. A 

justificativa dada pelo o autor é a de que a relação não linear ocorre devido a um menor 

volume dos domínios magnéticos na amostra de 28μm. Entretanto, ao analisar o formato 

em si dos grãos em todos os casos, como ilustrado na FIGURA 13, essa amostra aparenta 

apresentar razão de aspecto dos grãos menor, ou seja, a razão entre a menor dimensão 

diagonal e a maior de cada grão, implicando estruturas mais alongadas. Nos demais, a 

razão é mais próxima de 1, por isso, os grãos demonstram formato mais equiaxial. A partir 

desse caso, o valor exato do comprimento de contorno serve como parâmetro mais 



coerente para relacionar com a atividade do RMB, quanto a estrutura dos grãos, do que a 

área ou volume. YAMAZAKI (2019) relatou que o aumento do ângulo da misorientação 

entre dois grãos vizinhos contribui para maiores RMB devido à maior dificuldade que as 

paredes de domínio encontraram no movimento.  

 

2.4.2 COMPORTAMENTO DO RMB EM MICROESTRUTURAS DE AÇOS 

ORIUNDOS DE PROCESSOS TÉRMICOS   

 

 Para vislumbrar o efeito do RMB em aplicações que avaliam o estado 

microestrutural de componentes fabricados em aços ferríticos, demais parâmetros 

importantes devem ser considerados. O efeito da composição nas propriedades dos aços, 

aliado às condições de processo ou mais precisamente à influência dos microconstituintes 

formados, são de interesse da identificação, pois esses vão determinar a qualidade do 

produto fabricado. Em vários trabalhos nos quais o Barkhausen foi relacionado com 

resultados de experimentos que simulam procedimentos para fabricação de componentes 

em aços são percebidos comportamentos distintos das curvas de RMS do ruído, os quais 

variam de acordo com parâmetros do processo. Em NESLUŠANA (2019) e RAJA 

(2018), foram destacados a diminuição do pico máximo de RMS do ruído e o seu 

deslocamento para campos mais próximos do Hc, quando procedimentos experimentais 

variavam na mesma intensidade. Nos mesmos estudos de NESLUŠANA e RAJA, 

utilizando dessa vez aços de diferentes classes, o formato das curvas com praticamente 

um pico foi obtido, diferente dos estudos em aços elétricos. A FIGURA 14 traz resultados 

do estudo de RAJA (2018) em cordões de soldas avaliados com auxílio de RMB.    

 



 

Figura 14 - Valores de BN (ruído Barkhausen), referentes ao RMS para o ruído, na avaliação de três 

chapas de aço baixo carbono e reduzidos teores de elementos de liga. O processo utilizado nas chapas foi 

a soldagem por fricção, variando a rotação da ferramenta que promove o processo (RAJA, 2018).    

   

 As curvas e a soma total do RMS para o ruído (BN) estão, respectivamente, em 

função do campo magnético e da rotação realizada no processo (FIGURA 14). Os 

aspectos mais relevantes observados na análise são a diminuição da atividade Barkhausen 

(amplitude e RMS total) com o aumento da rotação e o deslocamento da curva para 

maiores rotações. Em soldagem por fricção, o equipamento que executa a formação do 

cordão de solda fornece energia através da rotação da ferramenta específica do processo. 

Quanto maior a rotação, mais energia é fornecida e, portanto, condições de 

transformações microestruturais mais estáveis (menor taxa de resfriamento) são previstas. 

Para esses aços, microconstituintes mais estáveis e principalmente a diminuição da 

densidade de discordâncias, ou a menor quantidade de contornos de baixo ângulo, serão 

mais possíveis com o aumento de energia no processo. Em termos do processo de 

magnetização, a consequência será de menor quantidade de pontos de ancoragem, motivo 

pelo qual a magnetização será facilitada, refletindo em menores campos Hc, possível 

justificativa para o deslocamento dos picos (FIGURA 14) e indiretamente menor 

atividade Barkhausen.          

 NESLUŠANA (2019) analisou via Barkhausen as condições de uma roda de aço 

ER7 (0,5C, 0,3Mn e 0,2Cr) utilizada em veículos ferroviários. Diferentes regiões da 

superfície foram submetidas no serviço a condições distintas de temperatura e desgaste, 

o que levou a uma variação de microestruturas. Foram percebidas, através da análise 

microestrutural, formações desde grãos grosseiros de perlita até microestrutura mais 



refinada. A FIGURA 15 apresenta as curvas de RMS para o ruído referente a cada região 

específica.  

      

 

Figura 15 - Curvas de RMS do ruído analisadas em variadas posições de roda aplicada em veículos 

ferroviários (NESLUŠANA, 2019).      

 

 Como se percebe na FIGURA 15, a mudança na posição dos picos e a variação da 

amplitude sugerem um comportamento específico do RMB quanto ao estado 

microestrutural. Nesse caso, NESLUŠANA ainda defende que as tensões residuais 

compressivas servem como influência para o Barkhausen, o que é bastante abordado em 

estudos anteriores (VOURNA, 2015 e MIERCZAK, 2014).      

 D’AMATO (2004) já realizava trabalhos com ferros fundidos e aços de alto teor 

de carbono para investigar o comportamento do Barkhausen. Por meio de vários 

tratamentos térmicos, diferentes amostras com predominância de ferrita, perlita, 

martensita ou bainita, superior e inferior, foram obtidas para comparar os respectivos 

RMS do ruído (FIGURA 16).       

 



  

 

Figura 16 - Curvas de RMS do ruído para amostras compostas de diferentes microconstituintes em aços e 

ferros fundidos (D’AMATO, 2004).     

 

 As curvas da FIGURA 16 vão ao encontro do que se percebe nas FIGURAS 14 e 

15, com a posição e a amplitude do RMS variando muito em função da microestrutura. 

Especificamente na pesquisa de D’AMATO (FIGURA 16), as maiores amplitudes são 

para amostras de ferrita e perlita, com formato muito próximo. Elas se diferenciam pela 

presença de cementita (carbeto de Fe) na perlita, com o pico dessa amostra mais deslocado 

para direita. Quanto às amostras de bainita e martensita, a amplitude reduz drasticamente 

quando comparada com as demais, possivelmente devido a fases e constituintes 

paramagnéticos, cementita e principalmente martensita, promovendo menor atividade 

Barkhausen. Esses fatores estão de acordo com os estudos já abordados, contribuindo 

para mudanças no campo coercivo (Hc), que é influenciado não somente pelos defeitos 

de contornos de grão, mas também pelo acúmulo de discordâncias ou contornos de baixo 

ângulo na estrutura. 

 Outro fato que deve ser destacado nas curvas de RMS para o ruído Barkhausen é 

o formato de pico único, ou com um pico principal, que ocorre em materiais que obtêm 

microestrutura sobre grande influência de tratamentos térmicos ou processo de 

fabricação. As estruturas resultantes são oriundas de processos metaestáveis, motivo pelo 

qual há uma maior quantidade de defeitos cristalinos e partículas de segunda fase, 

diferente de aços elétricos que apresentam pelo menos dois picos bem destacados no RMS 



e uma microestrutura resultante que tende a ser composta o mínimo possível de defeitos 

e fases com carbono. 

  O segundo pico apresentado nesses aços é sugerido pela alta influência de 

mecanismos para a magnetização de movimento de paredes 90° e a aniquilação de 

domínios (ORTIZ, 2015 e BOHN, 2007), o que faz supor que ruídos que não apresentam 

o segundo pico no RMS têm uma restrita ação desses mecanismos. DENG (2018) relata 

em seus estudos que os carbetos precipitados nos aços (principalmente a cementita) são 

mais eficientes para fixar as paredes de domínios magnéticos e isso influenciaria 

principalmente na dificuldade do movimento de paredes 90° e, portanto, na aniquilação 

dos domínios de fechamento. Para o autor, em materiais com maior refino dos carbetos, 

esse efeito será mais favorecido. COSTA (2015) também utiliza esse argumento para 

explicar os seus estudos com aços AISI 1020 e 1045, realizando tratamentos de têmpera 

(em água), normalização e recozimento (FIGURA 17).         

 

 

Figura 17 - Curvas de RMS do ruído de aços AISI 1045 e 1020 com tratamentos de têmpera, 

recozimento e normalização (COSTA, 2015).      

 

 As curvas exibidas na FIGURA 17 corroboram ainda mais as hipóteses de pico 

único. Segundo COSTA (2015), o pico de maior amplitude para o recozimento do aço 

AISI 1045 é relativo à cemetita mais grosseira na Perlita, que dificulta o movimento de 

parede, necessitando de mais energia para contrapor esses pontos de ancoragem, o que 

reflete em maior RMB. Para o aço AISI 1020, o menor pico, quando realizado tratamento 

de recozimento, ocorre devido a grãos mais grosseiros, que resultam em menos contorno, 

por isso, há uma maior facilidade para o movimento de parede e uma menor atividade 



RMB. O RMS para as amostras que sofreram têmpera indica a menor atividade RMB 

devido a uma maior quantidade de defeitos nas estruturas martensíticas, que derrubam a 

capacidade de magnetização. No entanto, a martensita, em meio a uma matriz ferrítica, 

pode funcionar como relevante ponto de ancoragem para as paredes de domínio. É o que 

consta no trabalho de GHANEI (2014), que utilizou aços bifásico (ferrita e martensita) 

para averiguar o comportamento RMB com diferentes percentuais de martensita 

(FIGURA 18).    

 

 

 

Figura 18 - Curvas de RMS do ruído de aços bifásicos com diferentes percentuais de Martensita em 

matriz ferrítica (GHANEI, 2014).     

  

 É possível perceber através da FIGURA 18 a contribuição da martensita para 

maiores atividades RMB. Picos de maior amplitude são obtidos com maiores percentuais 

da fase metaestável. Por obter maior densidade de discordâncias, a fronteira entre a ferrita 

e a martensita deve gerar um alto ângulo de inflexão (misorientação), contribuindo para 

maiores energias necessárias para as paredes de domínio superar a ancoragem 

(YAMAZAKI, 2019). Outra observação pertinente diz respeito à maior quantidade de 

campo (H) para a magnetização do material com maior percentual de Martensita. Maiores 

defeitos em materiais ferromagnéticos contribuem para maiores campos coercivos no 

processo de magnetização.      

 

 

 

 



3. METODOLOGIA CIENTÍFICA 
 

 Este capítulo enfatiza todos os métodos e procedimentos empregados e as 

respectivas justificativas para a realização dos devidos experimentos e análises, focando 

nos objetivos de estudo desta tese. Vários testes e ensaios foram realizados até se 

definirem as condições de interesse do trabalho. Os resultados preliminares foram 

apresentados em congresso para discussão do tema (DE MELO, 2018). 

  Assim, a metodologia experimental aplicada foi dividida em três etapas para se 

obter os resultados definitivos: Soldagem e obtenção dos corpos de prova (CP); Geração 

e captação do RMB; Caracterizações e microestrutural.       

 

3.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

 Segue a lista dos materiais e equipamentos utilizados na pesquisa, divididos por 

etapa: 

 

3.1.1 SOLDAGEM E OBTENÇÃO DOS CORPOS DE PROVA (CP)   

 

 Chapas de aço AISI 1020 – Material selecionado para avaliar o comportamento 

do Ruído Magnético Barkhausen por apresentar ferromagnetismo. 

Costumeiramente, é usado em fabricação metalúrgica, servindo como parâmetro 

em aplicações convencionais de processos de soldagem em que o estado 

microestrutural pós-processamento é de interesse;  

 Consumíveis de soldagem – Utilização de eletrodo de tungstênio e gás inerte Ar 

para a realização do processo de soldagem GTAW (Gas-Shielded Tungsten Arc 

Welding) com os demais aparatos necessários. Como foi adotado um 

procedimento de soldagem autógena, não há utilização de metal de adição.  

 Fonte de soldagem – Modelo Digi Plus A7 no modo de processo TIG (Tugsten 

Inert Gas), que remete ao processo GTAW, o qual possibilita produzir os cordões 

de solda sobre as chapas; 

 Tartílope – Robô utilizado para a automação do processo de soldagem e a garantia 

de maior controle dos parâmetros; 



 Lixas de carbeto de silício – Lixas com granulometria de 50 mesh para limpeza e 

acabamento superficial (diminuição da rugosidade) sobre a chapa após a produção 

dos cordões de solda; 

 Cortadeira – modelo Angular de 4.1/2” da marca Makita para corte mais robusto 

na chapa, com o intuito de obter peças de dimensões compatíveis a serem 

utilizadas em equipamento de corte com precisão;  

 Cortadeira metalográfica de precisão – Modelo Isomet 1000 da marca Buehler, 

que proporcionou os cortes com precisão para a obtenção dos corpos de prova 

(CP) através de disco de corte com lâmina diamantada.   

 

3.1.2 GERAÇÃO E CAPTAÇÃO DO RUÍDO MAGNÉTICO DE BARKHAUSEN 

(RMB) 

 

 Fonte de potência – Fonte de potência/amplificador operacional bipolar Kepco (± 

20 A) para gerar a corrente elétrica que passa através da bobina solenoide;  

 Gerador de funções – Stanford Research Systems, modelo DS345, responsável 

por controlar a frequência, a intensidade da corrente elétrica e, consequentemente, 

a variação do campo magnético produzido;  

 Bobina Solenoide – Longa bobina (em relação ao comprimento do CP) em que, 

no seu interior, foi produzido campo magnético suficiente que garante a 

magnetização de todo o CP;   

 Filtro passa baixa – Conecta em série a bobina sensor e o computador, a fim de 

diminuir os efeitos da rede elétrica;  

 Bobina sensor – Suporte em forma de tubo para introduzir e fixar o CP, com um 

fio de cobre (44 AWG esmaltado) enrolado sobre a parte central do tubo em 100 

voltas por um espaço de 2 mm, de modo a revestir a região do ponto médio do 

CP; 

 Placa conversor de sinal analógico/digital (A/D) – Placa eletrônica PCI-

DAS4020/12 que faz a aquisição dos dados de tensão gerados na bobina sensor 

através da conexão de cabos coaxiais com os fios da boina sensor;   

 Computador – Onde está conectada a placa A/D por slot PCI e estão armazenados 

os dados plotados através de programa na plataforma Agilent Vee;    

 Gaussímetro – Equipamento da marca Phywe para medição do campo magnético 

através de sonda Hall de tipo tangencial, introduzida no interior do solenoide. 



3.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL    

 

 Após revisão da literatura e vários experimentos preliminares com materiais 

oriundos de soldagem, foi determinado o procedimento padrão para se alcançarem os 

objetivos de estudo. O objetivo geral consistiu em obter corpos de provas (CP) extraídos 

de pontos estratégicos de uma chapa com cordão de solda e comparar o comportamento 

do RMB através dos ensaios magnéticos com técnicas de notória eficiência já 

apresentadas na literatura (BOHN, 2007 e LIMA, 2012).   

 Então, a primeira etapa experimental executada foi a confecção dos CPs através 

dos devidos procedimentos de soldagem, seguidos da usinagem na chapa soldada por 

cortes precisos e adequados. Após a obtenção, esses foram ensaiados para medir o RMB. 

 

3.2.1 SOLDAGEM E OBTENÇÃO DOS CORPOS DE PROVA (CP)   

 

 Os procedimentos de soldagem foram realizados (FIGURA 19) no Laboratório de 

Soldagem e Inspeção (LS&I) do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMat) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O procedimento selecionado foi 

a deposição controlada de calor sobre a chapa de aço por processo GTAW, utilizando 

eletrodo de tungstênio, que viabiliza a geração do arco elétrico, fornecedor de energia 

para a fusão, e a formação da solda sobre a chapa. Como o estudo é voltado para a 

microestrutura, a utilização da técnica por deposição de calor por um processo de 

soldagem autógena (e não união de peças) sem metal de adição visa a otimização do 

procedimento e a diminuição da complexidade microestrutural na ZF (zona fundida), pois 

é possível precipitação excessiva de carbonetos ou outro microconstituinte. Outros 

trabalhos mais específicos sobre a ZF deverão ser elaborados posteriormente.  

 



 

Figura 19 - Bancada experimental no LS&I para a realização dos procedimentos de soldagem 

 

 Quanto aos parâmetros do processo de soldagem, foi mantido o mesmo padrão na 

produção de todos os cordões, com a variação apenas da intensidade de corrente de 

soldagem para obter diferentes aportes térmicos e, assim, diferentes estados 

microestruturais formados. A EQUAÇÃO 1 de aporte térmico (Hp) mostra a relação dos 

parâmetros utilizados para se chegar a cada valor: 

 

EQUAÇÃO 1:     𝑯𝒑 = 𝝆 × (𝑽. 𝑰/𝒗) 

 

Onde ρ é o rendimento do processo com valor estipulado em 0,6, o recomendado em 

processos GTAW; v é a velocidade na qual a tocha se movimenta em linha reta através 

do robô tartílope (velocidade de soldagem); I é a intensidade da corrente elétrica ajustada 

na fonte de soldagem; e V é a tensão elétrica gerada no processo. Três cordões foram 

produzidos com os respectivos níveis de aporte térmico diferentes, pois três CPs foram 

retirados de diferentes pontos da chapa em relação ao cordão formado. A TABELA 1 lista 

os parâmetros de processo para cada cordão produzido.  

 

 

 

 

 



 

TABELA 1 – Parâmetros do processo de soldagem para cada cordão produzido e as respectivas energias 

de aporte térmico. 

Cordão Corrente (A) Tensão (V) 
Velocidade 

(cm/min) 

Hp 

(KJ/cm) 

Resfriamento 

800-500°C 

 (s) 

12L 120 16,5 50 1,43 0,52 

13L 130 16,5 50 1,54 0,57 

14L 140 16,5 50 1,70 0,61 

 

 Os valores de energia (Hp) para formar cada cordão (TABELA 1) foram bem 

próximos, com o intuito de promover pequenos gradientes microestruturais e analisar se 

a técnica é sensível a essas variações. Então, ao utilizar na prática aportes com valores 

mais distantes destes e o ruído apresentar perfil fora do padrão deste estudo, avaliações 

microestruturais devem ser aprofundadas ou o procedimento utilizado na soldagem deve 

ser revisto.    

 Após produzido o cordão, a superfície foi desbastada por lixas de carbeto de silício 

para retirada de material da descarbonetação e redução da rugosidade sobre a chapa na 

área do metal fundido. A FIGURA 20 documenta um dos cordões formados como 

exemplo e um croqui com as dimensões da chapa para melhor compreensão. A área 

determinada para retirada dos CPs foi a mais livre possível de descontinuidades (poros 

superficiais no cordão), para diminuir os riscos de interferência no ruído. As chapas 

utilizadas no trabalho são oriundas de uma barra chata laminada a quente, que pode ser 

adquirida em comércios para construção civil ou mecânica. Foram retiradas três seções 

com comprimento de 200mm para cada cordão a ser produzido. O intuito desse 

procedimento foi estudar um material com o mesmo histórico de processamento prévio e 

as seções separadas, para não serem afetadas com o calor do processo na produção de 

cada cordão.  

      



 

 

 

Figura 20 - Croqui com as dimensões das chapas utilizadas no estudo e um exemplo dos cordões de solda 

produzidos no trabalho ao centro da chapa. Também mostra na posição final no processo o bocal da tocha 

para processo TIG que protege o eletrodo de tungstênio. 

 

 Na FIGURA 20, a direção em que os cordões foram produzidos é a mesma do 

processo de laminação da chapa. É verificado na literatura que o ruído de Barkhausen 

sofre influência da tensão residual à qual o material está submetido (MANH, 2015). 

Então, o estudo padroniza a mesma direção para que a possível influência da tensão 



residual seja de mesma magnitude em todos os CPs. A FIGURA 21 exibe uma amostra 

de subseção retirada de uma das chapas com o cordão ao centro. O corte para a retirada 

dessa amostra foi feito através de cortadeira robusta com disco de carbeto de silício, que 

poupou uma faixa de segurança razoável para que o calor gerado não interferisse na região 

destinada a retirar os CPs.       

 

 

 

Figura 21 - Subseção retirada da chapa, com o cordão de solda ao centro, para estar adequada a ser 

utilizada em cortadeira metalográfica de precisão. 

 

 Assim, os cortes para produzir os CPs foram realizados nas subseções retiradas do 

centro da chapa. Isso ocorreu através da cortadeira metalográfica de precisão, com disco 

de corte de lâmina diamantada, e do processo realizado com fluido de refrigeração 

adequado para evitar o aquecimento da superfície de corte, além da rotação controlada do 

disco pelo equipamento. A FIGURA 22 é referente a um esquema das posições 

consideradas para a extração dos três CPs em cada cordão.        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com a FIGURA 22, os CPs possuíam seção transversal quadrada 

(1x1mm) e comprimento paralelo ao cordão de solda (30mm). Esses foram retirados a 

partir da superfície da chapa, obtendo-se o CP A, corpo de prova retirado dentro do cordão 

de solda. Os outros dois (CP B e CP C) eram os vizinhos à esquerda, considerando o 

esquema da FIGURA 22. A distância de um CP para outro é aproximadamente a 

espessura do disco (0,8mm) que realizou o corte na chapa. Quanto à região determinada 

para as análises microscópicas, foi considerada a face lateral à direita de cada CP (FACE 

M indicada na FIGURA 22). A FIGURA 23 é uma imagem do CP obtido após todo esse 

processo. 

 

 

 

 

Figura 22 - Esquema para explicar como foi o procedimento para extração de cada CP em relação ao 

cordão de solda. 



 

 

Figura 23 - Imagem do corpo de prova (CP) obtido após a extração da chapa com solda. 

 

 A partir dessas informações, a TABELA 2 denomina os 9 CPs produzidos para 

este estudo (3 CPs para cada um dos três cordões). As denominações 12L, 13L e 14L são 

referentes às variações dos aportes térmicos pela intensidade de corrente de soldagem, 

120, 130 e 140, respectivamente. Já CP A, B e C correspondem à posição em que o CP 

foi retirado.  

 

TABELA 2 – Denominação dos corpos de prova da pesquisa. 

CORPO DE PROVA (CP) APORTE TÉRMICO/CORDÃO POSIÇÃO EXTRAÍDA 

12LA 12L CP A 

12LB 12L CP B 

12LC 12L CP C 

13LA 13L CP A 

13LB 13L CP B 

13LC 13L CP C 

14LA 14L CP A 

14LB 14L CP B 

14LC 14L CP C 

 

 



3.2.2 GERAÇÃO E CAPTAÇÃO DO RUÍDO MAGNÉTICO DE BARKHAUSEN 

(RMB)  

 

 No estudo do fenômeno de RMB, através dos corpos de prova confeccionados, é 

primeiramente necessária a montagem de uma estrutura para execução do processo de 

magnetização. Para tanto, a técnica utilizada foi a indutiva de circuito aberto, já 

empregada em trabalhos anteriores sobre o mesmo tema, alcançando, neles, resultados 

satisfatórios (BOHN, 2007).  A utilização da técnica é apropriada para esta pesquisa, pois 

obtém ruídos muito próximos do que é relativo diretamente à microestrutura. Os sinais 

detectados atribuídos à porção de material têm menor probabilidade de defeitos que 

prejudiquem a análise, devido à reduzida região do CP de seção transversal com 1x1mm 

cobertos pelos 2mm de comprimento da bobina sensor. A utilização de equipamentos 

laboratoriais em outros trabalhos se dá por meio de sensores posicionados na superfície 

de uma chapa (KTENA, 2014 e PÉREZ-BENÍTEZ, 2015). Isso aumenta a probabilidade 

da obtenção do ruído referente a diversos aspectos. Assim, os resultados desta pesquisa 

são possíveis de serem correlacionados com demais métodos de estudo do RMB, de tal 

modo a filtrar ruídos de não interesse, o que aprimora os resultados desses equipamentos 

para fins de avaliação microestrutural.        

 O sistema utilizado no trabalho pode ser descrito da seguinte forma: uma bobina 

solenoide, uma bobina sensor, uma fonte de potência/amplificador operacional bipolar (± 

20 A), um gerador de funções para controle de frequência e corrente, um filtro passa-

baixa, pré-amplificador de baixo ruído, um computador e um conversor analógico/digital 

(A/D). A FIGURA 24 resume a montagem experimental.     

 

 

 



 

 

Figura 24 - Esquema da montagem experimental para obtenção de sinais referentes a RMB nos corpos de 

prova deste estudo. A imagem é um corte longitudinal no solenoide para exibir a disposição do corpo de 

prova à direção do campo magnético no interior do solenoide.     

 

 Nesse sistema, o CP acoplado ao suporte da bobina sensor (FIGURA 25) é 

colocado no interior de um longo solenoide, com compensação nas extremidades 

necessária para reduzir os efeitos de bordas e garantir a aplicação de um campo magnético 

homogêneo ao longo da área de interesse do CP envolvido pelos fios da bobina sensor. A 

corrente elétrica, ao solenoide, é fornecida pela fonte, no modo tensão, controlada pelo 

gerador de funções, trabalhando para que gere um campo H com frequência de 50 mHz.   

 Com a magnetização da amostra no interior do solenoide, a bobina sensor, 

posicionada em volta do centro da amostra, com 2mm de comprimento e 100 espiras 

(FIGURA 25), captará os pulsos de tensão gerados no processo de magnetização do 

material ferromagnético, de acordo com a lei de Faraday-Lenz, que serão o RMB.  

 



 

 

Figura 25 - Suporte da bobina sensor que é colocado no interior do solenoide para a magnetização. Corpo 

de prova acoplado na bobina sensor.     

 

 Toda a captação do sinal foi realizada via cabos coaxiais com impedância de 50 

ohm. Cabos convencionais foram ligados à bobina sensor até uma conexão BNC, na caixa 

do solenoide, e para as demais conexões. O sinal de voltagem, depois de detectado, é 

amplificado e filtrado pelo pré-amplificador de baixo ruído, com ganho e filtro passa-

baixa ajustáveis, adquiridos pela placa digitalizadora que fará a conversão de sinal 

analógico para digital. Esta, por sua vez, está conectada ao computador através de um 

“slot” PCI. Toda a aquisição de dados e controle do experimento são realizados através 

de um programa desenvolvido na plataforma Agilent Vee. A FIGURA 26 documenta toda 

a estrutura montada no Laboratório de Síntese de Materiais Bulk do DFTE (Departamento 

de Física Teórica Experimental) da UFRN.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na aquisição dos dados, a partir de valores máximos de campo magnético 

definido, o programa desenvolvido faz com que, a um dado valor de campo, definido pelo 

operador, seja enviado um sinal de disparo do computador para a placa digitalizadora, 

iniciando a aquisição. Esse valor de campo pré-ajustado é chamado de “trigger”. Em um 

experimento, para um determinado corpo de prova, o campo de “trigger” é mantido 

constante, de forma que o sinal captado corresponde ao mesmo intervalo de indução na 
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4 

 

Figura 26 - Estrutura utilizada no Laboratório de Materiais Bulk do DFTE. 1- Caixa do solenoide, 2- 

Filtro passa-baixa, 3- Gerador de funções e 4- Computador com placa de conversora A/D instalada. 



curva de histerese. Os dados de pulso de tensão elétrica em volts detectados pela bobina 

sensor são tratados pelo software no computador para calcular a curva de RMS (valor 

médio quadrático) do ruído.  

 As características desse ruído são de sinais aleatórios ou não estacionários, por 

isso, a necessidade do cálculo de RMS, que será uma média de 10 medidas consecutivas 

para melhor estimar o comportamento do ruído em cada material experimentado. Para 

obtenção do valor RMS, cada série temporal é dividida em janelas, sendo que cada janela 

tem 500 pontos experimentais. Assim, a função utilizada para obter o RMS em cada janela 

temporal é a EQUAÇÃO 2:  

 

                                                          EQUAÇÃO 2:  

         

 

onde Vrms (ou RMS) é o valor de raiz quadrada média da tensão detectada na respectiva 

janela e N é igual a 500. Assim, as curvas de RMS têm número de pontos final igual ao 

número de pontos da série temporal, dividido por 500. 

 As curvas de RMS serão, então, objeto deste estudo para analisar o 

comportamento do RMB com as microestruturas dos CPs. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL  

 

 Após computados os dados referentes ao ruído de cada CP, eles foram submetidos 

a detalhadas análises microestruturais, a fim de atribuir os perfis do RMB aos resultados 

encontrados. Tais procedimentos foram concretizados no Laboratório de Caracterização 

Estrutural de Materiais (LCEM) do DEMat/UFRN. Para tanto, realizaram-se a preparação 

metalográfica pertinente, o lixamento por lixas de carbeto de silício e o polimento através 

de suspensão de diamante, com ataque químico por reagente Nital (2%) para revelação 

da microestrutura. A região escolhida para as análises foi indicada no esquema da 

FIGURA 22, mesmo ponto onde a bobina sensor ficou sobreposta no experimento de 

magnetização.       

 Por meio de microscopia óptica (MO), foi possível uma visão geral da 

microestrutura de cada CP. Assim, definiu-se em qual região da solda se tratava e 

verificou-se a existência de heterogeneidade microestrutural relevante. Esses fatores 



foram importantes para entender o comportamento do ruído em cada caso específico de 

microestrutura.      

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) possibilitou a identificação dos 

principais microconstituintes predominantes em cada CP, pois a técnica viabiliza análises 

microscópicas com maior ampliação, em relação ao MO. Dessa forma, identificaram-se 

as modificações microestruturais ao longo das regiões de solda, pois esses influenciam 

nos mecanismos de magnetização que afetam o perfil final do ruído.     

 

3.3.1 ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS RETROESPALHADOS (EBSD)   

 

 A análise por EBSD ocorre através de detector específico para elétrons 

retroespalhados acoplados ao equipamento do microscópio eletrônico de varredura. As 

micrografias geradas e os resultados em geral que a técnica fornece são possíveis pela 

relação de Bragg, também utilizada na difração de raios x, através do ângulo de 

espalhamento do elétron, que se relaciona com a estrutura cristalina do material 

(SCHWARTZ, 2009). Isso permite que se mapeie cada grão individualmente e faça uma 

análise detalhada a respeito da orientação cristalográfica, da microestrutura e da 

microtextura dos grãos cristalinos.  

 Na FIGURA 27, é vista uma esquematização da técnica de EBSD. A amostra é 

posicionada numa inclinação específica e é feito um bombardeamento do feixe de elétrons 

primários. O choque, destes com a amostra, provoca retroespalhamento de elétrons com 

trajetórias definidas pela lei de Bragg. O conjunto difratado com interferência construtiva 

entra pelo detector e forma pares de cones referentes a cada plano de difração. Os limites 

desses cones correspondem às regiões retroespalhadas com maior intensidade e formam 

o padrão de difração característico, determinado como bandas de Kikuchi (COSTA, 

2019).  

 



 

Figura 27 - Esquematização da técnica de EBSD e formação das linhas de Kikuchi. (a) Representação 

esquemática; (b) Cones de elétrons difratados; (c) Projeção das linhas de Kikuchi. (COSTA, 2019). 

  

 O software utilizado neste trabalho para tratar dos dados detectados no EBSD foi 

o Esprit 2.1 da Bruker, através do qual foram fornecidos parâmetros da microestrutura 

que são essenciais para relacionar com o comportamento do ruído. Os parâmetros de 

estudo foram a distribuição do tamanho médio dos grãos, a razão de aspecto de cada grão, 

o percentual de fases, principalmente ferrita, austenita e cementite, e o comprimento de 

contorno em cada micrografia analisada. Este último é de maior interesse, pois está 

diretamente associado ao movimento de paredes 180°, relativo aos picos de maior energia 

do ruído. A técnica de EBSD permite a identificação do contorno de grão através da 

mudança em alto ângulo no espalhamento dos elétrons, que caracteriza a transição de um 

grão para outro na varredura.  

 Outro dado importante que a técnica fornece é quanto ao índice de qualidade (IQ). 

O ângulo de espalhamento é confrontado com as possibilidades para as diversas estruturas 

cristalinas. À medida que o padrão detectado se afasta muito dos existentes, a 

interpretação é de que há uma desordem cristalina, podendo ser a alta densidade de 

discordâncias, material amorfo ou, no caso dos aços, uma formação martensítica ou de 

microconstituintes metaestáveis. Então, quanto menor o IQ, maior a possibilidade de 

esses eventos estarem acontecendo na amostra.      

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

 Este capítulo apresenta os resultados obtidos no estudo com as devidas colocações 

pertinentes. Para tanto, a discussão foi organizada de forma que, primeiramente, fosse 

estabelecido todo levantamento da microestrutura por CP, com as respectivas definições 

e causas para o estado. Em seguida, foram apresentadas as curvas relacionadas ao RMB 

e o comportamento magnético atuante, estimando os possíveis mecanismos do 

magnetismo que levaram às diferentes características do ruído detectado. Por fim, 

relacionaram-se as discussões de modo a atribuir o comportamento RMB à influência da 

microestrutura predominante. 

 

4.1 MACRO E MICROESTRUTURA DOS CORPOS DE PROVA (CP) 

 

4.1.1 APRESENTAÇÃO DOS CORDÕES DE SOLDA 

 

 Após realizados cortes transversais em cada cordão de solda, foram analisadas a 

largura e a penetração da solda na seção transversal (FIGURA 28). As amostras retiradas 

foram submetidas à preparação metalográfica com a macroestrutura revelada de ataque 

químico de reagente Nital 5% (FIGURA 28). 

 Toda região do metal influenciada pelo calor do processo (engloba o material que 

sofreu fusão/solidificação e a zona afetada pelo calor) apresentou uma seção transversal 

em formato de semicírculo, que é característica de um procedimento de soldagem 

autógena. Sem influência de um metal de adição, a tendência é que o calor gerado pelo 

arco elétrico se distribua uniformemente em todas as direções a partir da superfície em 

que o arco atinge o substrato, nesse caso, a superfície plana da chapa de aço. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaliando os três cordões da FIGURA 28, percebe-se que o cordão para o aporte 

térmico 12L apresentou menor área de seção transversal, enquanto o 14L exibiu a maior 

área, o que está disposto na TABELA 1. O maior aporte térmico gerado foi no processo 

do cordão 14L, enquanto o 12L obteve menor e o 13L, um valor intermediário. 

 Com maior aporte térmico, o material adquire uma menor taxa de resfriamento 

(ou maior tempo de resfriamento). Assim, leva mais tempo para atingir a temperatura de 

equilíbrio térmico no ambiente após o processo, além de maior quantidade de calor 

fornecido, promovendo maior área afetada pelo calor, que deverá causar, nos aços, 

regiões de diferentes intensidades nos processos de difusão dos átomos ou transformações 
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C 

Figura 28 - Macroestrutura da seção transversal dos cordões de solda para cada aporte térmico: A- 12L, 

B- 13L e C- 14L. 



metalúrgicas para pontos mais afastados da fonte de calor, resultando em gradientes 

microestruturais (LIU, 2016; KOU, 2002).   

 

4.1.2 ANÁLISE POR MICROSCOPIA ÓPTICA DOS CORPOS DE PROVA (CP) 

 

 As FIGURAS 29, 30 e 31 são micrografias obtidas por microscopia óptica, 

referentes aos CPs retirados das devidas posições longitudinais de cada cordão de solda, 

como foi exposto no capítulo Metodologia Científica. Os procedimentos seguidos para 

determinar a região de análise são as faces laterais à direita, considerando que os CPs 

foram retirados vizinhos à esquerda, a partir de um CP no centro do cordão de solda com 

sua face superior pertencente à superfície da chapa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A FIGURA 29 exibe micrografias com aumento de 100x relativas à 

microestrutura obtida por aporte térmico 12L, de menor ação do calor. A FIGURA 29A 

é referente ao CP 12LA, que remete à microestrutura no centro do cordão de solda. É 
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Figura 29 - Micrografias de aumento 100x por microscopia óptica (MO) das faces determinadas para as 

análises dos CPs com aporte 12L: A- 12LA, B- 12LB, C- 12LC.   



possível perceber que a parte superior do CP (aproximadamente 50% da região superior 

da micrografia) é composta por uma ZF (Zona Fundida), ou região do metal que sofreu 

fusão/solidificação no processo de soldagem, devido à aparência de grãos colunares 

epitaxiais comum nesse ponto da solda, com uma região aparente e de grãos grosseiros 

na parte inferior, separados pelo que seria a linha de fusão. Para fins de relação com o 

comportamento RMB, deve-se considerar a variedade microestrutural, desde uma ZF a 

uma região da ZAC (Zona Afetada pelo calor) de crescimento de grão.    

 As micrografias das FIGURAS 29B e 29C pertencem aos CPs 12LB e 12LC, 

respectivamente. Para esses dois casos, o estado microestrutural aparente na análise é de 

situação homogênea por todo o CP, prevendo um comportamento do RMB diretamente 

relacionado ao tipo de microestrutura predominante em ambos os casos. Quanto ao 12LB, 

é possível perceber que a região de análise refere-se a uma ZAC de grãos grosseiros, 

considerando a aparência microestrutural e a posição de onde foi retirado o CP, vizinho 

ao CP do centro do cordão de solda. Para o 12LC, retirado vizinho à esquerda do 12LB, 

verifica-se uma microestrutura característica pertencente à região da ZAC de refino de 

grão. Então, partindo do avaliado, percebe-se que a sequência de microestruturas 

apresentada na ordem dos CPs para o cordão 12L vai ao encontro de um estado 

microestrutural comum em aços processados por soldagem, com o gradiente 

microestrutural desde a ZF até regiões da ZAC referentes a refinamento de grãos (mais 

afastado do cordão).   

 A FIGURA 30 avalia as microestruturas do cordão 13L, de aporte térmico 

intermediário, através de micrografias de ampliação de 100x. A FIGURA 30A diz 

respeito ao CP 13LA, retirado no centro do cordão de solda, enquanto as FIGURAS 30B 

e 30C são, respectivamente, dos CPs 13LB e 13LC, vizinhos à esquerda. É possível 

perceber através dessas micrografias que as microestruturas seguiram uma analogia geral 

semelhante ao cordão 12L, característico ao gerado em procedimentos de soldagem, mas 

com algumas ressalvas que serão discutidas a seguir.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A partição 30A da FIGURA 30 confere a micrografia referente ao estado 

microestrutural do CP 13LA. O que se verifica é uma morfologia dos grãos que remete a 
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Figura 30 - Micrografias de ampliação 100x por microscopia óptica (MO) das faces determinadas para as 

análises dos CPs com aporte 13L. A- 13LA, B- 13LB, C- 13LC. 



estruturas colunares epitaxiais características de uma ZF. Esse CP foi retirado do centro 

do cordão 13L e, diferente do equivalente ao cordão 12L, apresenta uma homogeneidade 

microestrutural, o que deverá implicar um comportamento do RMB influenciado 

diretamente por uma microestrutura característica do cordão de solda do aço. Se 

comparada à heterogeneidade verificada em 12LA, o cordão 13L obteve maior aporte 

térmico e, portanto, deverá resultar em uma região da ZF mais larga, ou seja, cordões 

maiores que são também verificados na avaliação da macroestrutura (FIGURA 28B). 

Então, a espessura padrão de 1mm dos CPs foi suficiente para ser toda preenchida por 

material da ZF nesse cordão.  

 Para os CPs 13LB e 13LC, que têm as micrografias referentes em FIGURA 30B 

e 30C, respectivamente, percebe-se na mesma ordem uma microestrutura que faz alusão 

a um ponto da ZAC com crescimento de grãos (CP 13LB), seguido de um refino de grãos 

no CP 13LC. Porém, nesse caso (CP 13LC), não se verifica uma homogeneidade 

microestrutural, como é notado na micrografia (FIGURA 30C), pois apresenta uma área 

considerável (aproximadamente 40%) de microestrutura característica de uma zona 

parcialmente transformada pelo calor (intercrítica ou subcrítica), podendo atingir até o 

metal de base o gradiente microestrutural. Outras caracterizações exploraram bem esse 

ponto e isso deverá ser relevante no comportamento do RMB para esse CP.  

 O cordão 14L manteve o padrão de gradiente microestrutural característico em 

procedimentos de soldagem de aços. Isso é verificado na FIGURA 31, com o CP 14LA 

representado na micrografia FIGURA 31A, o CP 14LB, na 31B e o 14LC, em 31C.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esse cordão foi gerado com o maior aporte térmico dentre os outros 

procedimentos utilizados, de acordo com a TABELA 1. A partir das referidas 

micrografias por microscopia óptica, de ampliação em 100x (FIGURA 31), verifica-se a 
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Figura 31 - Micrografias de ampliação 100x por microscopia óptica (MO) das faces determinadas para as 

análises dos CPs com aporte 14L. A- 14LA, B- 14LB, C- 14LC. 



homogeneidade microestrutural em todos os CPs obtidos, com o CP 14LA retirado do 

centro do cordão de solda, composto por microestrutura característica da ZF, o adjacente 

14LB referente à região de crescimento de grão e o seguinte 14LC, de refino de grãos. 

Contudo, considerando os diferentes níveis de aporte térmico para produzir os três 

cordões, mesmo mantendo um padrão de gradiente microestrutural, cada intensidade de 

energia deve resultar em característica microestrutural própria para os respectivos CPs. 

Levando-se em conta a taxa de resfriamento, mesmo com valores quase irrelevantes, 

transformações metalúrgicas ocorreram em intensidades suficientes que resultaram em 

diferentes aspectos de distribuição de tamanho de grão e variados microconstituintes e 

percentuais de fase.  

 

4.1.3 IDENTIFICAÇÃO DE MICROCONSTITUINTES    

 

 A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) auxiliou na estimativa dos 

aspectos microestruturais (microconstituintes, segundos constituintes e estrutura dos 

grãos) de cada CP, formados em consequência dos procedimentos de soldagem aplicados. 

Esses são produtos de transformações metaestáveis nos aços, podendo afetar 

consideravelmente as propriedades mecânicas tanto no cordão de solda como na região 

adjacente afetada pelo calor. Então, há necessidade de identificá-los e quantificá-los, pois 

eles também vão influenciar nos processos de magnetização e, consequentemente, no 

ruído de Barkhausen, que deve apresentar comportamento característico devido a 

determinada microestrutura predominante. 

 É importante a observação de que nos procedimentos adotados não foi utilizado 

metal de adição no processo, o que restringe a composição do aço na poça de fusão para 

a formação de compostos que agem com sítios ativos relevantes para a nucleação e o 

crescimento de determinadas estruturas ou precipitações. Através das micrografias 

obtidas por MEV, é possível avaliar as microestruturas comuns apresentadas, que 

remetem a ferrita poligonal, ferrita de Windmastatten e bainita, variando com a posição 

da qual foram retirados o CP e seu respectivo aporte térmico.  

 A FIGURA 32 exibe um esquema que compõe as micrografias de MEV do CP 

12LA, retirado da posição central do cordão 12L. Como se verificou por MO, esse CP 

apresentou um gradiente microestrutural que possivelmente vai de uma região superior 

(área superior da micrografia, FIGURA 32A), que remeta à ZF, até a uma região de 

crescimento de grãos (área inferior da micrografia, FIGURA 32A). Portanto, a análise 



 

Figura 32 - Micrografias por microscopia eletrônica de varredura (MEV) do CP 12LA: A- Região superior do 

CP com ampliação de 1000x (área do interior do triângulo indicando fração de Bainita superior). B- Região 

superior do CP com ampliação de 5000x (área do interior da elipse indicando carbeto de Fe alongado e 

envolvido por feixes de Ferrita). C- Região inferior do CP com ampliação de 1000x (área do interior do 

triângulo indicando Ferrita quase poligonal e no retângulo Ferrita de Windmanstatten). D- Região inferior do CP 

com ampliação de 5000x (área do interior da elipse indicando carbeto de Fe mais refinado).   

 

focou nessas duas regiões do CP para entender o estado microestrutural que influencia no 

RMB.   
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 As micrografias das FIGURAS 32A e 32B avaliam a ZF do cordão 12L. Como é 

possível perceber, a microestrutura é de característica comum em cordões de solda dos 

aços em que o material sofreu fusão com posterior solidificação em alta taxa de 

resfriamento. Constata-se que se trata de uma estrutura semelhante a grãos colunares 

epitaxiais com feixes que aparentemente nucleiam na fronteira entre dois desses grãos e 

crescem para o interior. Essa estrutura possivelmente é referente à formação de Bainita 

superior (triângulo na FIGURA 32A), pois o ciclo térmico que a região passou é propício 

a essa constituição. Na FIGURA 32B, fica apontado como se assemelha a uma estrutura 

de carbeto de Fe alongado envolvido por feixes de Ferrita com espessura em torno de 

1μm, descrição muito próxima de um microconstituinte como este (MEI, 2010). 

 No caso das micrografias FIGURAS 32C e 32D, referentes a uma região de 

crescimento de grão (parte inferior do CP 12LA), não possuem características de material 

solidificado como na parte superior do CP. No entanto, o ciclo térmico produzido 

possivelmente possibilitou a austenitização com resfriamento brusco, impedindo a 

formação de microconstituintes estáveis ao aço como a Perlita. Percebem-se pequenas 

áreas de Ferrita Próeutetóide, umas quase poligonais e outras possivelmente de 

Windmanstatten, e, na grande maioria, áreas de bainita granular com as estruturas de 

carbeto de Fe sofrendo aparente refino devido ao processo térmico (KRAUSS, 1995). 

Microconstituintes resultados de processos metaestáveis apresentam em abundância 

estrutura cristalina com distorções na rede e alta densidade de discordâncias, o que 

prejudica a capacidade de magnetização do material, além de ocasionar uma maior 

predominância de fases paramagnéticas, como a cementita (carbeto de Fe), no caso de 

aços.       

 O CP 12LB, através da microscopia óptica, implicou uma microestrutura mais 

grosseira, que abrangeria a região de crescimento de grãos da ZAC, devido ao fato de ser 

um CP retirado logo vizinho ao cordão de solda 12L. O esquema da FIGURA 33 expõe 

em mais detalhes a microestrutura por meio de micrografias de MEV. Como já foi 

discutido que esse CP não possui gradiente microestrutural relevante, as micrografias do 

esquema (FIGURA 33) refletem de forma geral o estado, não precisando analisar posições 

específicas, como no caso do CP 12LA.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim como as micrografias FIGURAS 32C e 32D, a microestrutura desse CP 

(FIGURAS 33A e 33B) apresenta semelhanças quanto aos constituintes, já que se trata 

de uma região de crescimento de grão. Considerando a metalurgia da soldagem para aços, 

a zona de grãos grosseiros se forma devido à região atingir no seu ciclo térmico a maior 

 

Figura 33 -  Micrografias por microscopia eletrônica de varredura (MEV) do CP 12LB em: A- 

Ampliação de 1000x e B- Ampliação de 5000x. O interior do triângulo indica Ferrita quase poligonal e o 

interior do retângulo carbetos de Fe quase alinhados (referente a Bainita Superior) iniciando o processo 

de refino.     
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temperatura possível, sem ocorrer fusão do material, além de alta taxa de resfriamento, 

ambos fatores contribuindo com a formação microestrutural apresentada (LIU, 2016).   

 Já para o CP 12LC (FIGURA 34), as análises microscópicas convergem para uma 

região de refinamento de grão. Esse CP é mais afastado do cordão 12L, o que significa 

ter atingindo temperatura menor que no CP 12LB, além de menores taxas de resfriamento. 

Isso proporciona à estrutura do material dessa região aproximação do equilíbrio com 

recuperação e rearranjo das discordâncias no cristal e deslocamento de átomos para 

posições de menor energia residual, que vão caminhar para a formação de 

microconstituintes de maior estabilidade. Como indício dessas hipóteses, são 

apresentados (FIGURA 34) o aumento percentual de pequenos grãos de ferrita, nucleados 

devido este processo, e também maior quantidade de bainita granular, conforme é 

percebido no refinamento dos alongados carbetos de Fe.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os esquemas das FIGURAS 35, 36 e 37 são referentes às microestruturas 

produzidas a partir do cordão 13L. Nesse caso, o aporte térmico produzido foi de nível 

intermediário, maior que no cordão 12L pois as respectivas regiões afetadas pelo calor 

sofreram menores taxas de resfriamento com o ciclo térmico produzido, atingindo 

 

Figura 34 - Micrografias por microscopia eletrônica de varredura (MEV) do CP 12LC em: A- 

Ampliação de 1000x (os interiores dos triângulos indicam pequenos grãos de Ferrita nucleados). B- 

Ampliação de 5000x (dissolução de carbeto de Fe que caracteriza a Bainita granular).    
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maiores temperaturas. Isso proporciona maiores tempos em determinada temperatura, 

aumentando a difusão que contribui para uma diminuição na formação de 

microconstituintes metaestáveis. Então, deverá prever para esses CPs em diante um 

aumento no desempenho em magnetização, pois, além de a rede cristalina estar mais 

organizada (maior equilíbrio), haverá maior percentual de fase Ferrita, que é puramente 

ferromagnética.   

  O CP 13LA foi retirado do centro do cordão 13L. Diferente do CP 12LA, este foi 

totalmente preenchido pela ZF em função de o aporte térmico utilizado ter produzido um 

maior volume de material fundido, como ficou evidente nas macrografias (FIGURA 28) 

e micrografias ópticas (FIGURA 30A). Portanto, o CP não apresenta gradiente 

microestrutural significativo. Conforme se verifica na microestrutura do cordão 

(FIGURA 35), há a presença de formas que remetem à bainita superior, indicado também 

no cordão 12L, mas um aumento considerável de bainita granular. Como se trata do 

mesmo material (mesma composição química), o maior aporte justifica os 

microconstituintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O CP 13LB, o qual é equivalente ao 12LB do cordão anterior, também concentra 

uma região de crescimento de grãos (FIGURA 36), sem gradiente microestrutural 

relevante, conforme já discutido nas micrografias por óptico e evidenciadas nesse 

 

Figura 35 - Micrografias por microscopia eletrônica de varredura (MEV) do CP 13LA em: A- Ampliação 

de 1000x (interior do triângulo indicando Bainita superior). B- Ampliação de 5000x (interior do triângulo 

indicando Bainita superior e no retângulo Bainita granular).    
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momento por MEV (FIGURAS 36A e 36B). Contudo, como se estima um maior tempo 

de resfriamento na região devido ao maior aporte térmico, verifica-se, através das 

micrografias, que essa influência foi relevante, na medida em que há uma maior área de 

possível Ferrita quase poligonal, além de demonstrar maior quantidade de Bainita 

granular, diferente do CP equivalente (12LB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quanto ao CP 13LC, que apresentou um gradiente microestrutural verificado na 

microscopia óptica, fica ratificada nas micrografias de MEV (FIGURA 37) a 

heterogeneidade, a qual deverá ser contabilizada na análise do comportamento RMB. 

Portanto, a análise do CP foi subdividida em duas regiões: superior que seria próximo a 

superfície da chapa e inferior referente a parte mais ao interior da chapa, procedimento 

CP 13LB 

A 

B 

 

Figura 36 - Micrografias por microscopia eletrônica de varredura (MEV) do CP 13LB em: A- Ampliação 

de 1000x. B- Ampliação de 5000x (interior do retângulo indica Ferrita quase poligonal e do triângulo 

Bainita granular).    



também adotado no CP 12LA. As micrografias das FIGURAS 37A e 37B (região 

superior) demonstram o que já foi abordado sobre o CP (em FIGURA 30C), onde a área 

específica equivale a uma região de refino de grãos com uma alta quantidade de pequenos 

grãos de ferrita poligonal (ou equiaxial), que são novos grãos nucleados sob influência 

do ciclo térmico na região, além de apresentar percentuais de bainita granular, embora 

bem menores que no CP 13LB. Já na porção mais inferior do CP (FIGURAS 37C e 37D), 

verifica-se uma microestrutura oriunda do metal de base quanto aos grãos maiores 

equiaxiais de ferrita. Nesse caso, o ciclo térmico foi suficiente para atingir uma 

temperatura na faixa do intercrítico que proporcionou aos microconstituites perlíticos, 

procedentes do metal de base, sofrerem transformação para austenita e com o 

resfriamento não controlado resultando em perlita degenerada, como é perceptível nas 

FIGURAS 37C e 37D. Com relação aos grãos de Ferrita, não se percebe alteração 

significativa, a não ser uma pequena recuperação da estrutura deformada devido ao 

processo de laminação sofrido pela chapa.          
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Figura 37 - Micrografias por microscopia eletrônica de varredura (MEV) do CP 13LC em: A- Região 

superior do CP com ampliação de 1000x (interior da elipse indica pequenos grãos nucleados de Ferrita 

poligonal). B- Região superior do CP com ampliação de 5000x (interior da elipse indica pequenos grãos 

nucleados de Ferrita poligonal). C- Região inferior do CP com ampliação de 1000x (interior do retângulo 

indica grão equiaxial de Ferrita referente ao metal de base). D- Região inferior do CP com ampliação de 

5000x (interior do triângulo indica microconstituinte de Perlita degenerada).   



 Os casos analisados até agora vêm justificando a influência dos aportes térmicos 

na microestrutura do aço em estudo. A diminuição de microconstituintes metaestáveis nas 

microestruturas mais distantes do cordão de solda, ou seja, que estiveram sob menores 

temperaturas e taxas de resfriamento, é ratificada até então pelas análises microscópicas. 

Portanto, isso deverá ficar evidente no comportamento magnético dos CPs e no RMB. 

Também deverá ser recíproco para os CPs do cordão 14L, que foi resultado do maior 

aporte térmico utilizado no estudo. As micrografias de MEV (FIGURAS 38, 39 e 40) 

evidenciam diminuição de microconstituintes metaestáveis quanto mais distantes do 

cordão de solda, o que se encaixa no que foi discutido até esse momento, e em maior grau 

se comparado com os cordões de menor aporte. 

 Desse modo, para o cordão 14L, os CPs extraídos tiveram as microestruturas com 

características equivalentes, se comparados aos CPs dos cordões anteriores, o primeiro 

relacionado a ZF, os vizinhos seguintes com uma região da ZAC de crescimento de grão 

e outro com refino de grão, respectivamente, em que todos não apresentam aparentemente 

gradiente microestrutural dentro do CP. Isso se confirma através das micrografias, no 

caso do CP 14LA. As FIGURAS 38A e 38B expõem uma microestrutura de grãos 

colunares epitaxiais como já antevisto, mas com aumento de bainita granular e diminuição 

considerável de bainita superior, o que está alinhado com o maior aporte térmico desse 

cordão em relação aos demais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O CP 14LB (FIGURA 39) tem sua microestrutura associada a uma região de grãos 

grosseiros, mas com evidente diminuição de microconstituintes metaestáveis, se 

comparado aos recíprocos dos cordões anteriores. Os microconstituintes predominantes 

 

Figura 38 - Micrografias por microscopia eletrônica de varredura (MEV) do CP 14LA em: A- Ampliação 

de 1000x e B- Ampliação de 5000x (interior do triângulo indica Bainita superior e o retângulo Bainita 

granular).    
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– Ferrita poligonal, Bainita granular e Perlita degenerada – justificam a estimativa de 

menores taxas de resfriamento do ciclo térmico nesse procedimento.  
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Figura 39 -  Micrografias por microscopia eletrônica de varredura (MEV) do CP 14LB em: A- 

Ampliação de 1000x e B- Ampliação de 5000x (interior do retângulo indica Ferrita poligonal, o triângulo, 

Bainita grosseira e a elipse, Perlita degenerada). 



 A mesma analogia é seguida pelo CP 14LC (FIGURA 40), se comparado com os 

CPs equivalentes dos cordões de menor aporte térmico (12L e 13L). A região de 

refinamento de grão neste vai ao encontro do ciclo térmico sugerido para tal com as 

micrografias, não mais exibindo microconstituintes de formação bainítica, apenas ilhas 

de Perlita degenerada, além do maior teor de Ferrita poligonal em pequenos grãos 

nucleados no processo térmico. Desse modo, o que se deduz dessa região, caso 

permanecesse mais alguns segundos na mesma temperatura atingida, seriam o 

crescimento dos grãos de Ferrita poligonal e a formação das lamelas de carbeto de Fe 

para a forma mais estável da Perlita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resumo da formação microestrutural dos CPs, à medida que se utilizam 

aportes térmicos maiores ou em porções da ZAC mais afastadas do centro da solda, há a 

formação de microestrutura mais próxima do equilíbrio, o que é previsível aos 

procedimentos de soldagem (KOU, 2002). Considerando a não alteração da composição 

química com o processo (soldagem autógena), a microestrutura se resume a formas de 

 

Figura 40 - Micrografias por microscopia eletrônica de varredura (MEV) do CP 14LC em: A- Ampliação 

de 1000x e B- ampliação de 5000x (interior do retângulo indica Perlita degenerada e do triângulo Ferrita 

poligonal).    
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Ferrita, microconstituintes bainíticos e perlíticos. Portanto, o mais relevante que ocorre 

ao longo da direção da ZF até a região de refinamento de grãos na ZAC se refere ao 

crescimento de estruturas ferríticas, a um maior comportamento ferromagnético e 

dissolução dos alongados carbetos de Fe nas estruturas bainíticas. A Cementita (carbeto 

de Fe) é considerada uma fase paramagnética em que o percentual em uma amostra altera 

o comportamento magnético. Levando em conta o movimento de paredes no processo de 

magnetização, deve funcionar como ponto de ancoragem a essas paredes (CAMPOS, 

2013).  

 

4.1.4 PARÂMETROS MICROESTRUTURAIS QUANTITATIVOS VIA TÉCNICA 

DE EBSD 

 

 Após avaliar o estado microestrutural dos CPs por microscopias MO e MEV, é 

necessária uma averiguação quantitativa dos microconstituintes e dos aspectos gerais da 

microestrutura. Desse modo, utilizou-se a técnica de EBSD através de detector específico 

acoplado ao MEV, em que foi possível estimar parâmetros do estado microestrutural de 

cada CP. Os principais foram tamanho médio de grão e percentual de microconstituintes, 

potenciais pontos de ancoragem das paredes de domínio magnético ou barreiras a 

propagação, e percentual de fases que vão influenciar na magnetização do material dos 

CPs. Através destas, é possível determinar as condições em que esses materiais se 

encontram e, assim, delinear o caráter magnético, principalmente do ruído de Barkhausen.  

 As FIGURAS a seguir (41 a 49) trazem dados obtidos por EBSD em cada CP a 

partir de micrografias de 500x do índice de qualidade (IQ) produzido pelo equipamento, 

em que as considerações para as análises seguiram o mesmo utilizado no MEV. Este 

consistiu em avaliar regiões superiores dos CPs (próximos à superfície) e regiões 

inferiores da face de análise, a fim de ponderar o gradiente microestrutural que é relevante 

em alguns. Abaixo das micrografias, verificam-se gráficos que detalham a distribuição e 

o tamanho médio dos grãos para cada uma das regiões, além da razão de aspecto de cada 

grão, que seria a relação da menor dimensão sobre a maior dimensão encontrada no grão. 

Menores razões de aspecto sugerem que o grão está em formato mais alongado. 
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 A FIGURA 41 trata da análise do CP 12LA, que ratifica as avaliações 

microscópicas (MEV e MO), tendo verificado variações microestruturais entre a ZF e a 

região de crescimento de grãos. Na região 12LA1 (FIGURA 41), percebe-se um grão 

colunar característico de uma ZF com várias estruturas finas no interior, provavelmente 

de formação bainítica. Na 12LA2, há a presença de grãos mais grosseiros, possivelmente 

de Ferrita poligonal, mas com bastante área de transformação metaestável, referente à 

Bainita superior e granular. Nos gráficos de distribuição de grãos e razão de aspecto, fica 

evidente a discrepância microestrutural com a distância das linhas das médias entre as 

regiões (FIGURA 41). A razão de aspecto ainda confirma os indícios de uma ZF, com 

menores valores que sugerem uma estrutura, tendendo a um formato alongado, que é 

comum dos microconstituintes dessa região, e maiores valores na área inferior, que deduz 

grãos, aproximando-se da forma esférica.        

 

 

12LA1 12LA2 

Figura 41 - Micrografias de 500x resultantes do índice de qualidade (IQ) através da técnica de EBSD 

para o CP 12LA: À esquerda, 12LA1 (preto, região próxima à superfície do CP), e, à direita, 12LA2 

(vermelho, região mais inferior do CP). A parte inferior da Figura apresenta os gráficos com a tendência 

das dimensões dos grãos.       
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Figura 42 - Micrografias de 500x resultantes do índice de qualidade (IQ) através da técnica de EBSD 

para o CP 12LB: À esquerda, 12LB1 (preto, região próxima à superfície do CP), e, à direita, 12LB2 

(vermelho, região mais inferior do CP). A parte inferior da Figura apresenta os gráficos com a tendência 

das dimensões dos grãos.       

 

  Analisando o CP 12LB (FIGURA 42), fica evidente a homogeneidade 

microestrutural que o abrange (discutido em FIGURA 38B). O mesmo pode ser 

considerado de uma região de crescimento de grãos, tal como a região 12LA2 (FIGURA 

41), também de mesma hipótese, além da proximidade das linhas de média nos gráficos 

de tamanho de grão e razão de aspecto, com tendência de grãos mais arredondados.   
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Figura 43 - Micrografias de 500x resultantes do índice de qualidade (IQ) através da técnica de EBSD 

para o CP 12LC: À esquerda, 12LC1 (preto, região próxima à superfície do CP), e, à direita, 12LC2 

(vermelho, região mais inferior do CP). A parte inferior da Figura apresenta os gráficos com a tendência 

das dimensões dos grãos.       

   

 A FIGURA 43, que aborda o CP 12LC, também corrobora as análises 

microscópicas (FIGURA 29C) quando se trata da região da ZAC de grãos mais finos. 

Ainda se percebe formação bainítica, mas é predominante a presença de grãos poligonais, 

bem menores se comparados ao CP 12LB (FIGURA 42), possivelmente de Ferrita 

poligonal. A homogeneidade é confirmada pelo fato de as linhas de média estarem bem 

próximas nos gráficos (tamanho de grão e razão de aspecto). Dentre os CPs 12L, este foi 

o que apresentou menores valores no tamanho de grão e maiores quanto à razão de 

aspecto, que é a tendência seguida com esse aporte térmico, do CP na ZF (12LA) até a 

região de refino de grão (CP 12LC). Isso também justifica o já comentado nas análises 

microscópicas anteriores sobre a taxa de resfriamento (ou tempo de resfriamento), que 

muda em posições mais distantes do cordão de solda e propicia transformações 

metalúrgicas mais próximas do equilíbrio (LIU, 2016), com maior percentul de fases 

estáveis e de microestrutura em formato mais equiaxial. Assim, o comportamento do 

12LC1 12LC2 



RMB deve estar em função dessa convergência: diminuição de microconstituintes 

metaestáveis com alto grau de desordem na rede, aumento de fase Ferrita, diminuição do 

tamanho dos grãos e aumento da razão de aspecto, ao longo dos CPs para cada aporte 

térmico.   
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Figura 44 - Micrografias de 500x resultantes do índice de qualidade (IQ) através da técnica de EBSD 

para o CP 13LA: À esquerda, 13LA1 (preto, região próxima à superfície do CP), e, à direita, 13LA2 

(vermelho, região mais inferior do CP). A parte inferior da Figura apresenta os gráficos com a tendência 

das dimensões dos grãos.       

 

 O CP 13LA retirado da ZF, com aporte térmico 13L, tem a microestrutura 

condizente, com a apresentada nas análises microscópicas e agora com a técnica de EBSD 

(FIGURA 44). A homogeneidade microestrutural é verificada ao serem avaliados as 

imagens de IQ e os valores próximos das médias em cada região nos gráficos de tamanho 

de grão e razão de aspecto. Para esse maior aporte em relação a 12LA (FIGURA 41), é 

identificada uma microestrutura mais grosseira, possivelmente maior percentual de ferrita 

quase poligonal e principalmente a diminuição de zonas escuras na imagem das 

micrografias. Pela técnica de EBSD, imagens mais escuras refletem menores padrões de 

13LA1 13LA2 



IQ (índice de qualidade), ou seja, regiões de estrutura cristalina com altas quantidades de 

defeitos ou altas densidades de discordâncias, comuns nos microconstituintes bainíticos 

(metaestáveis) (SCHWARTZ, 2009).   

 

   

10 20 30 40 50 60

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

D
is

tr
ib

u
ic

a
o

 (
%

)

Grao (µm)

 13LB1

 13LB2

MEDIAMEDIA

TAMENHO MEDIO DE GRAO

   

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0

5

10

15

20

25

30

35

D
is

tr
ib

u
ic

a
o

 (
%

)

Razao de Aspecto (S/U)

 13LB1

 13LB2

MEDIA MEDIA

RAZأAO DE ASPECTO DOS GRAOS

 

Figura 45 - Micrografias de 500x resultantes do índice de qualidade (IQ) através da técnica de EBSD 

para o CP 13LB: A esquerda 13LB1 (preto, região próxima à superfície do CP) e a direita 13LB2 

(vermelho, região mais inferior do CP). A parte inferior da Figura apresenta os gráficos com a tendência 

das dimensões dos grãos.       

 

 O CP 13LB também não apresenta gradiente microestrutural (FIGURA 45), já 

discutido nas análises microscópicas anteriores. A observação, agora, aconteceu em 

EBSD, em que as micrografias por IQ são bem semelhantes e, assim como os gráficos 

(tamanho de grão e razão de aspecto), indicam que as médias possuem valores muito 

próximos. A região do CP, também denominada de crescimento de grão, refere-se tanto 

à posição de onde foi extraído quanto à microestrutura ainda bastante permeada por 

possíveis microconstituintes bainíticos e grãos de ferrita poligonal de tamanho 

considerável. No entanto, confrontando com o CP equivalente, 12LB, verifica-se a 

redução dos microconstituintes metaestáveis (aumento do IQ), que é justificada pelo 

13LB1 13LB2 



aporte térmico maior, pelo maior tempo de resfriamento e, consequentemente, pela 

formação de estrutura mais próxima do equilíbrio.     
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Figura 46 - Micrografias de 500x resultantes do índice de qualidade (IQ) através da técnica de EBSD 

para o CP 13LC: À esquerda, 13LC1 (preto, região próxima à superfície do CP), e, à direita, 13LC2 

(vermelho, região mais inferior do CP). Região inferior da Figura apresenta os gráficos com a tendência 

das dimensões dos grãos.       

 

 O CP 13LC caracterizou-se por considerável gradiente microestrutural (FIGURA 

46), com a região 13LC1 (micrografia de área superior) comportando a microestrutura 

oriunda do ponto de grãos refinados na ZAC (Zona Afetado por Calor) e a região 13LC2 

(micrografia de área inferior) representando parte da microestrutura do metal de base que 

passou por ciclo térmico de tratamento isotérmico no intercrítico, o que foi comentado na 

análise por MEV nas FIGURAS 37A e 37B. Os valores distantes de tamanho de grão e 

razão de aspecto estão condizentes com o apresentado nas micrografias (gráficos da 

FIGURA 46).    

  

 

13LC1 13LC2 



   

10 20 30 40 50 60

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

D
is

tr
ib

u
ic

a
o

 (
%

)

Grao (µm)

 14LA1

 14LA2

MEDIA MEDIA

TAMANHO MEDIO DE GRAO

  

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0

5

10

15

20

25

30

35

D
is

tr
ib

u
ic

a
o

 (
%

)

Razao de Aspecto (S/U)

 14LA1

 14LA2

MEDIA MEDIA

RAZAO DE ASPECTO DE GRAOS

 

Figura 47 - Micrografias resultantes do índice de qualidade (IQ) através da técnica de EBSD para o CP 

14LA: À esquerda, 14LA1 (preto, região próxima à superfície do CP), e, à direita, 14LA2 (vermelho, 

região mais inferior do CP). A parte inferior da Figura apresenta os gráficos com a tendência das 

dimensões dos grãos.       

 

 Os CPs 14L foram processados com o maior aporte térmico da pesquisa. Então, 

as mudanças que ocorreram gradativamente dos 12L para os 13L foram mais 

significativas nestes. Isso ficou evidente nas análises microscópicas (MO e MEV) e 

através da técnica de EBSD, contribuindo com essa analogia. A FIGURA 47 mostra a 

análise para o CP 14LA retirado da ZF. São notórios o aumento do IQ e o aumento da 

fase ferrita, principalmente em forma poligonal, e a consequente diminuição de 

constituintes ou da formação bainítica. As regiões são bastante semelhantes (valores 

próximos das médias nos gráficos da FIGURA 20), caracterizando ausência de gradiente 

microestrutural relevante.   
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Figura 48 - Micrografias resultantes do índice de qualidade (IQ) através da técnica de EBSD para o CP 

14LB: À esquerda, 14LB1 (preto, região próxima à superfície do CP), e, à direita, 14LB2 (vermelho, 

região mais inferior do CP). Região inferior da Figura apresenta os gráficos com a tendência das 

dimensões dos grãos.       

  

 O CP 14LB é proveniente da área de crescimento de grãos da ZAC. As 

micrografias (FIGURA 48) evidenciam microestrutura condizente com a região, além do 

aumento esperado de IQ em relação aos CPs equivalentes de menores aportes térmicos. 

Ao se observarem as imagens, as regiões de análise no CP apresentam homogeneidade e 

a razão de aspecto no gráfico fornece valores próximos quanto à tendência do formato 

dos grãos. Contudo, há discrepância no tamanho dos grãos analisado na região 14LB1, 

que, em comparação com a região 14LB2 e as demais equivalentes já apresentadas, 

deveria obter uma média próxima a 15μm de tamanho, mas o resultado foi de 26μm. É 

possível que a região analisada esteja na linha de fusão, ou seja, na fronteira com a zona 

fundida (ZF) da solda.       
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Figura 49 - Micrografias resultantes do índice de qualidade (IQ) através da técnica de EBSD para o CP 

14LC: À esquerda, 14LC1 (preto, região próxima à superfície do CP), e, à direita, 14LC2 (vermelho, 

região mais inferior do CP). A parte inferior da Figura apresenta os gráficos com a tendência das 

dimensões dos grãos.       

  

 A FIGURA 49 analisa o CP 14LC, em que pode ser caracterizada a região de 

refinamento de grãos no aporte térmico de 14L. As duas áreas analisadas por EBSD 

sugerem a homogeneidade no CP, no que concerne à microestrutura, e os dados 

fornecidos vão ao encontro dos resultados e das justificativas para todos os CPs avaliados. 

Nesse CP, é percebido o alto teor de Ferrita poligonal de grãos com baixo tamanho médio, 

comparado com os demais CP, e maior IQ, o que sugere a diminuição considerável de 

microconstituintes de formação bainítica ou segundos constituintes.   

 Através das análises até esse ponto e das considerações apresentadas para todos 

os CPs, é possível determinar a linha de comportamento microestrutural que ocorre no 

material para os três aportes térmicos produzidos nos procedimentos de soldagem. Essa 

orientação é importante tendo em vista que as mudanças ocorridas com o ruído 

Barkhausen devem ter alguma associação, à medida que se altera um estado 

microestrutural de um ponto a outro de uma zona afetada por calor (ZAC), por exemplo. 

Desse modo, para ratificar esse padrão de variações microestrutural, dados mais 

14LC1 14LC2
/ 



específicos que relacionam o tamanho e a forma dos grãos, fases presentes e 

microconstituintes são apresentados a seguir (FIGURAS 50, 51, e 52). Essas atribuições 

devem estimar comportamentos magnéticos e, principalmente, quantificar possíveis 

influências ao movimento de paredes de domínio que proporcionam o ruído de 

Barkhausen.  

 A FIGURA 50 explicita um diagrama que representa o contraste visual dos grãos 

que foram considerados pelo procedimento da técnica de EBSD para cada posição 

analisada por CP. Através da ilustração, ficam realçados o comportamento do formato e 

a distribuição dos grãos que caracterizam a microestrutura dos CPs e remetem à variação 

na região do cordão de solda em direção à ZAC. Então, deve-se ponderar que, ao realizar 

o experimento de magnetização, a bobina sensor capta os sinais de tensão elétrica 

proveniente do processo que o material envolvido sofre. Portanto, os sinais são 

proporcionais à microestrutura média do material sob a bobina, em que o esquema da 

FIGURA 50 faz referência ao formato e à distribuição dos grãos que influenciaram na 

magnetização de cada CP.      

 Os CPs retirados de posições estratégicas em relação ao cordão obtiveram 

resultados através das análises de microscopia e EBSD, que justificam o procedimento 

adotado com o objetivo de delinear o estado microestrutural para cada aporte térmico. 

Isso é observado pelo diagrama da FIGURA 50, em que se ratificam as mudanças na 

microestrutura em cada posição já debatida até então. Agora, é possível verificar com 

mais clareza as transições da ZF, passando por uma área de grãos grosseiros até a região 

de refinamento de grãos. No que tange à variação do aporte térmico entre os 

procedimentos de soldagem, percebe-se a diminuição das estruturas de baixa razão de 

aspecto (mais alongadas) com o aumento do aporte e o deslocamento para posições mais 

distantes do centro do cordão. Conforme comentado anteriormente, isso está relacionado 

a condições mais favoráveis a transformações mais próximas do equilíbrio. A mudança 

nos tamanhos médios de grãos também segue uma tendência de acordo com o que se 

prevê na metalurgia da soldagem para aços. O padrão obtido pelos CPs, quanto ao 

comportamento magnético, e o RMS para o ruído de Barkhausen estarão em função 

dessas tendências apresentadas na microestrutura.    
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Figura 50 - Diagrama produzido por resultados da técnica de EBSD, representando o contraste de cada 

porção da microestrutura que foi atribuída como uma unidade de grão. Da esquerda para a direita, CPs 

mais afastados do centro da solda (A, B e C). De cima para baixo, os aportes térmicos 12L, 13L e 14L, 

respectivamente.   



 A FIGURA 51 exibe três parâmetros importantes no que diz respeito à 

microestrutura de cada CP com os valores estimados nos gráficos. Os parâmetros foram 

obtidos através da técnica de EBSD e são médias das regiões analisadas (área superior 

que está próxima à superfície da chapa e inferior que está mais ao interior). Na partição 

FIGURA 51A, estão organizados os valores de tamanho médio dos grãos para cada CP, 

em uma ordem que faz alusão do centro do cordão a ZAC, e separados por aportes 

térmicos. Assim, pode avaliar uma tendência de diminuição dos grãos para 

microestruturas mais distantes do cordão, mas considerando que os CPs 12LA e 13LC 

destoaram da hipótese muito em função de apresentarem heterogeneidade 

microestrutural.  

 Na literatura, discute-se que um grão de material ferromagnético pode abranger 

vários domínios magnéticos e isso vai depender do tamanho e da quantidade de defeitos 

no interior do grão (KTENA, 2014). O comprimento de contorno apresentado na partição 

FIGURA 51B faz referência à medida linear total de fronteiras entre um grão e outro 

encontrados nas microestruturas dos CPs. Trata-se de um parâmetro que melhor diz 

respeito a uma possível barreira (ponto de ancoragem) à propagação de domínios, e não 

diretamente ao tamanho do grão, pois a magnetização deve gerar energia referente ao 

RMB necessária para superar essa descontinuidade que o movimento encontra. O 

contorno de grão também é discutido com relação ao movimento de paredes de 180°, 

onde esse mecanismo responsável pela maior parte da energia total consumida com o 

fenômeno RMB (YAMAZAKI, 2019; BOHN, 2007).      

 Para os CPs de estudo, os valores do comprimento de contorno (gráfico da 

FIGURA 51B) diminuem para as microestruturas mais distantes do cordão, sendo 

percebidos para os três aportes térmicos. A princípio, isso vai de encontro à já discutida 

diminuição do tamanho médio dos grãos, mas o parâmetro da razão de aspecto não é 

constante (FIGURA 42C), com aumento dos valores para maiores distâncias do centro do 

cordão, o que corrobora com as outras duas análises apresentadas na FIGURA 51. A razão 

de aspecto também deve ser avaliada quanto ao formato dos grãos em contribuírem para 

a quantidade de domínios magnéticos em uma determinada amostra. No caso desse 

estudo, grãos mais alongados (menores razões de aspecto) são formados em posições 

mais próximas do centro do cordão de solda. 
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Figura 51 - Dados quantitativos de parâmetros microestruturais obtidos por EBS em cada CP. A- 

Colunas referentes a valores de tamanho médio dos grãos. B- Colunas referentes a valores do 

comprimento de contornos de grão. C- Colunas referentes a valores de razão de aspecto dos grãos. CPs 

12L (preto), CPs 13L (vermelho) e CPs 14L (azul).   



 O tamanho, ou mais precisamente os contornos dos grãos, influencia diretamente 

no desempenho do RMB, mas deve se considerar o processo de magnetização em geral, 

que é também fortemente influenciado pelo estado microestrutural. Uma rede cristalina, 

com alta quantidade de defeitos e de densidade de discordâncias, diminui o desempenho 

magnético de uma amostra ferromagnética; como consequência, isso afetará o RMB 

(ESPINA-HERNANDEZ, 2013), principalmente, se a mesma amostra tiver um aumento 

do percentual de constituintes paramagnéticos. A FIGURA 52 fornece mais dados obtidos 

da microestrutura através da técnica de EBSD, como percentual de fase Ferrita, segundos 

constituintes e fases paramagnéticas, em que esse último se refere à soma dos percentuais 

de Austenita e à Cementita encontrados nos aços.   

 A partição FIGURA 52A apresenta os percentuais da fase Ferrita para cada CP, 

em sequência, do centro da solda à região de grãos finos, acoplados nos diferentes aportes. 

A fase Ferrita é a que caracteriza o aço como ferromagnético no que concerne ao seu 

comportamento no processo de magnetização, de modo que, quanto maiores os teores, o 

aço se torna mais magnético. Para esse estudo, fica explícita a formação de constituintes 

mais estáveis à medida que estão posicionados mais distantes do cordão e para maiores 

aportes térmicos. A maior evidência disso é justamente o aumento percentual de Ferrita 

(FIGURA 52A) nessa direção, o que contribui para a magnetização dos CPs nessa mesma 

condição, afetando, consequentemente, o RMB. 

 Os segundos constituintes têm os percentuais exibidos na partição FIGURA 52B, 

em que fica evidente o inverso quanto à fase Ferrita, diminuindo para maiores aportes e 

mais distantes do centro do cordão. Esses constituintes são resultados das transformações 

fora do equilíbrio, assim, quanto mais distante, maior a probabilidade de formação. Entre 

os segundos constituintes identificados pelas análises microscópicas, estão os de 

formação bainítica, principalmente Bainita superior e granular. Para as contribuições ao 

comportamento magnético, esses constituintes podem agir como pontos de ancoragem 

para o movimento de paredes (YAMAZAKI, 2019), principalmente os carbetos de Fe, 

que sofrem maior dissolução em condições de transformação com maior equilíbrio, no 

caso da direção de formação de microconstituintes perlíticos. Contudo, eles também 

possuem alto grau de desordem na estrutura cristalina, o que colabora para um baixo 

desempenho magnético.           

 Para aços na composição de 1020, a insignificante presença de elementos de liga 

contribui para inibir a obtenção de Austenita a baixas temperaturas ou a transformação 



martensítica, ambas fases paramagnéticas. Na seção FIGURA 52C, o percentual total 

(Austenita mais Cementita) é exibido para os CPs. Os dados de baixos percentuais 

justificam a composição do aço, mas, para maiores taxas de resfriamento, ainda observam 

valores consideráveis para a existência dessas fases.   

 

 

 



 

 

70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98

100

12LA 12LB 12LC 13LA 13LB 13LC 14LA 14LB 14LC

Ferrita (%)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

12LA 12LB 12LC 13LA 13LB 13LC 14LA 14LB 14LC

Segundos Constituintes (%)

0

0,5

1
1,5

2

2,5
3

3,5

4
4,5

5

5,5
6

12LA 12LB 12LC 13LA 13LB 13LC 14LA 14LB 14LC

Fases Paramagnéticas (%)

Figura 52 - Dados quantitativos de parâmetros microestruturais obtidos por EBSD em cada CP. A- 

Colunas referentes ao percentual de fase Ferrita. B- Colunas referentes ao percentual de segundos 

constituintes. C- Colunas referentes ao percentual de fases paramagnéticas. CPs 12L (preto), CPs 13L 

vermelho) e CPs 14L (azul). 



4.2 COMPORTAMENTO RMB E CONSIDERAÇÕES MAGNÉTICAS SOBRE 

OS CORPOS DE PROVA 

 

 As curvas geradas pelo RMS, calculado para o ruído, são os recursos atribuídos 

neste estudo para quantificar a intensidade do RMB, que seria os saltos médio de tensão 

elétrica (V) produzidos ao longo do processo de magnetização, pois deve estar 

relacionado com a energia liberada que caracteriza o fenômeno de Barkhausen (KTENA, 

2014; BONH, 2007). 

 Então, a partir dos dados obtidos no experimento de magnetização, pela técnica 

indutiva em circuito aberto, é possível estimar o comportamento magnético de cada CP, 

relacionando-o com o estado apresentado na análise microestrutural. Tais dados 

influenciam nos mecanismos de magnetização (quantificados pelas curvas de RMS), na 

caracterização do ruído Magnético de Barkhausen (RMB) e nos demais parâmetros de 

magnetismo. 

 

4.2.1 CURVAS DE INDUÇÃO (B) E RMS DO RUÍDO (RMB) EM FUNÇÃO DO 

CAMPO EXTERNO (H) 

 

 As FIGURAS 53, 54 e 55 a seguir dizem respeito a gráficos de RMS do ruído 

detectado como consequência das medidas realizadas no procedimento experimental. A 

partir da integral dessas curvas, o resultado é a curva de Indução (B) no mesmo processo 

de magnetização. Então, é possível extrair informações importantes do comportamento 

magnético do material dos CPs e estimar os mecanismos que proporcionam o RMB. Para 

tanto, ambas as curvas (RMS e B), em função do campo externo (H), são discutidas 

abaixo.     
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Figura 53 - Curvas de RMS do ruído e Indução (B) em função do campo externo (H) para os CPs 

provenientes do cordão 12L: A- CP 12LA, B- CP 12LB e C- CP 12LC. 

  

 



 A FIGURA 53 relaciona-se aos CPs originados a partir do cordão 12L. Os gráficos 

apresentam as curvas de indução (B) e RMS do ruído, em função do campo externo (H), 

para os três CPs. O mesmo ocorre para 13L e 14L nas FIGURAS 45 e 46, 

respectivamente. Nos três casos da FIGURA 53, supõe-se que nos experimentos foi 

possível a magnetização total (magnetização de saturação) do material dos CPs, como se 

caracteriza pelo formato das curvas de indução (B). Desse modo, as informações de 

interesse possíveis de obter são: permeabilidade magnética máxima (μmax), indução 

máxima na região de ruído (Bmax) e campo coercivo (Hc), em que os valores exatos 

obtidos são discutidos para todos os CPs nas FIGURAS 60, 61 e 62.  

 Especificamente nos CPs do 12L (FIGURA 53), as curvas de indução 

demonstraram diminuição da Bmax do CP 12LA para o 12LB, com um leve aumento em 

12LC. De acordo com outros trabalhos que relacionam a atividade do RMB em aços de 

composição ao AISI 1020 (MANH, 2015), a Bmax obtida, que contempla todo ruído 

atribuído ao fenômeno, é por volta de 1,3T, bem acima do alcançado nesses três CPs 

(entre 0,2-0,45, aproximadamente). Isso adverte para o baixo desempenho magnético do 

material após o procedimento de soldagem, pois o estado microestrutural não deve estar 

atuando de forma favorável para a magnetização. Quanto à curva de RMS para o ruído, a 

amplitude máxima ocorre em valores de campo externo negativo (-H) para todos os CPs. 

Já a faixa de H, onde os mesmos eventos do RMB acontecem, é maior para o CP 12LA 

(de -400 a 400 Oe, aproximadamente) com valores inferiores nos demais CPs, o que pode 

estar relacionado a uma maior energia liberada no processo de magnetização do CP 12LA, 

consequentemente menor permeabilidade magnética, com menor intensidade para os dois 

CPs.          

 A FIGURA 54 mostra as devidas curvas de indução e RMS em função de H, agora 

para os CPs de 13L. Os valores de Bmax já evidenciaram um desempenho na 

magnetização melhor que os CPs 12L, com o formato das curvas sugerindo ocorrência de 

saturação, no entanto, ainda abaixo do que se encontra em trabalhos anteriores (MAHN, 

2015), o que revela a influência da microestrutura resultante pós-procedimentos de 

soldagem em diminuir a capacidade de magnetização de materiais ferromagnéticos como 

aços. No que diz respeito às curvas de RMS para o ruído, as faixas de campo H não 

alteram significativamente entre os CPs 13L, mas, no geral, são maiores em relação aos 

12L que sugerem maior energia para a magnetização.          
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Figura 54 - Curvas de RMS do ruído e Indução (B) em função do campo externo (H) para os CPs 

provenientes do cordão 13L: A- CP 13LA, B- CP 13LB e C- CP 13LC. 

  



 Os CPs de 14L obtiveram comportamento magnético semelhante aos de 13L, 

como sugerem as curvas de indução (B) na FIGURA 55. Com isso, mesmo com o maior 

aporte térmico no estudo, o processo de magnetização em 14L não atingiu índices 

compatíveis, conforme se verifica na literatura para esses aços (MAHN, 2015), indicando 

que os processos de soldagem afetam consideravelmente as características magnéticas do 

material, o que deve ser justificado pela microestrutura formada em tais procedimentos. 

Quanto ao ruído (curvas de RMS) em função do H, a faixa de campo em que ocorre o 

RMB nos CPs 14L é bem próxima dos encontrados para os CPs 13L, mas com uma leve 

diminuição à medida que o CP em questão é de uma posição mais afastada do cordão de 

solda. Outra observação relacionada diz respeito ao pico da curva localizado a maiores 

valores de campo (H), ou seja, mais à direita e, consequentemente, a energia máxima 

liberada (tensão em V máxima) ocorre para maiores B (indução em T) no processo de 

magnetização. Para o CP 14LC, por exemplo, o pico máximo está em valores de H 

positivos. Alguma tendência microestrutural que acontece para regiões afetadas 

termicamente (ZAC) mais distantes do centro da solda pode ser a principal influência 

nesse comportamento.   
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Figura 55 - Curvas de RMS do ruído e Indução (B) em função do campo externo (H) para os CPs 

provenientes do cordão 14L: A- CP 14LA, B- CP 14LB e C- CP 14LC. 

 



 Como se percebe através das curvas apresentadas (FIGURAS 53, 54 e 55), existe 

influência da microestrutura dos CPs na magnetização e, principalmente, no Ruído 

Magnético de Barkhausen. Desse modo, é necessário o aprofundamento dos resultados 

para destrinchar os mecanismos que propiciam esses processos e tentar atribuí-los à 

microestrutura em questão.    

 

4.2.2 CURVAS DE RMS DO RUÍDO E POSSÍVEIS RELAÇÕES COM A 

MICROESTRUTURA DO AÇO SOLDADO      

 

  As figuras a seguir (FIGURAS 56, 57 e 58) apresentam as curvas de RMS do 

ruído em função da Indução Magnética (B). A partir dessas curvas, é possível conferir 

com mais detalhe os mecanismos relevantes de atuação nos processos de magnetização e 

atribuí-los ao estado microestrutural caracterizado para cada CP.      

 A FIGURA 56 diz respeito às curvas de RMS x B que caracterizam o Ruído de 

Barkhausen ao longo da magnetização dos CPs produzidos relativos ao cordão 12L. É 

possível visualizar que cada uma apresentou características específicas, provavelmente 

influenciadas pelo seu particular estado microestrutural. De maneira geral, percebe-se a 

diminuição da amplitude das curvas à medida que se analisa o CP mais distante do centro 

de cordão de solda. Os formatos particulares trazem distinções que a princípio não 

seguem um padrão, pois diferentes mecanismos podem estar atuando em diferentes 

intensidades. No caso do CP 12LA (FIGURA 56A), a curva é bem característica do 

material em questão (aços) nos estudos sobre Barkhausen (ESPINA-HERNANDEZ, 

2013). A altura máxima ocorre em valores de B negativos, ou seja, antes do campo H 

coercivo (Hc), que seria o campo magnético necessário para inverter o sentido da 

magnetização no interior do material, com isso, maiores Hc, mais energia haverá ao 

processo de magnetização.  

 Do início até atingir a amplitude da curva, é possível observar um pequeno relevo 

nesta (FIGURA 56A, seta vermelha), provavelmente associado ao mecanismo de 

nucleação de domínios magnéticos (PÉREZ-BENÍTEZ, 2015; BONH, 2007). Em 

seguida, atinge-se o pico máximo, que deve ser o ruído relativo ao movimento de paredes, 

principalmente de 180°, proporcionando maior liberação de energia no fenômeno 

(PÉREZ-BENÍTEZ, 2015).O decrescimento do RMS, no decorrer da curva, pode estar 

associado ao movimento de parede de 90°, mas, antes de o RMS atingir o valor de zero, 

em valores de B após o campo coercivo, nota-se outra protuberância na curva (FIGURA 



56A, seta amarela), que deve estar relacionada à aniquilação de domínios magnéticos 

(PÉREZ-BENÍTEZ, 2015).      
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Figura 56 - Curvas de RMS referentes ao Ruído de Barkhausen, em função da indução B para os CP do 

cordão 12L. 



 Os padrões de curvas obtidos para os CPs 12LB e 12LC (FIGURAS 56B e 56C, 

respectivamente) diferem bem dos observados 12LA, principalmente na área total sobre 

a curva. O RMS máximo (amplitude), por exemplo, corresponde a menos da metade nos 

CPs 12LB e 12LC e ocorre praticamente quando B é igual a zero (campo coercivo), 

posicionado mais à direita comparado a 12LA. Ainda no caso do CP 12LB, o formato da 

curva é bem mais estreito, o que significa apenas a ação dos movimentos de paredes para 

o ruído. Todos esses fatores sugerem um desempenho muito baixo do RMB, pouca 

eficiência ou escassez de mecanismos que possibilitam o fenômeno.             

 Os CPs do cordão 13L apresentaram dimensões das curvas de RMS bem distintas 

em relação aos de 12L. De acordo com a FIGURA 57 (atenção para as escalas do gráfico), 

a amplitude nessas curvas é praticamente o dobro em relação ao cordão anterior. É 

importante frisar que o aporte térmico no cordão 12L foi o menor. Quanto ao formato, 

todas apresentam similaridade, mas com algumas considerações. Os CPs 13LA e 13LB 

(FIGURAS 57A e 57B) exibiram as protuberâncias no início das curvas (setas 

vermelhas), características da energia liberada no fenômeno, que podem se dar devido à 

nucleação de domínios magnéticos, bem mais acentuada do que no CP 12LA (FIGURA 

56A). Isso remete a esses CPs apresentarem condições de realizar nucleação de domínios 

no processo de magnetização em maior taxa. No que tange ao comportamento da curva 

relativo a possíveis aniquilação de domínios, a diminuição de tensão (V) na curva para o 

CP 13LA é mais descontínua do que em 13LB, supondo que esse mecanismo foi mais 

intenso no 13LA, o que sugere a este um maior percentual de domínios magnéticos. 

Contudo, para o 13LB, o pico que pode ser relativo ao movimento de parede de 180° 

ocorre em valor de B mais próximo de zero, assim como acontece em 12L, onde, quanto 

mais distante do cordão a posição do CP, mais próximo da indução zero ocorre o valor 

de RMS máximo.               
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Figura 57 - Curvas de RMS referentes ao Ruído de Barkhausen, em função da indução B para os CP do 

cordão 13L. 



 O CP 13LC (FIGURA 57C) demonstrou um comportamento à parte das curvas de 

RMS para o ruído nesse cordão. A descontinuidade relativa à nucleação de domínios (a 

subida da curva) é bem acentuada se comparada a todos os corpos de prova analisados 

até esse ponto, o que sugere participação relevante de mecanismos por nucleação de 

domínios magnéticos. Porém, em movimentos de parede 90° (protuberância na descida 

da curva), ou aniquilação de domínios, praticamente não se percebe o evento com a 

diminuição dos valores no RMS, ocorrendo quase que em taxa constante. O 

comportamento mais destacado é ainda referente à altura máxima da curva, que não 

apresenta um formato específico de pico e, sim, quase um patamar na parte superior, 

justamente na transição dos valores de indução (B) negativos para positivos, com uma 

pequena protuberância ainda em B negativo (seta verde, FIGURA 30C). Isso deve estar 

relacionado a diferentes mecanismos atuando simultaneamente para essa faixa de 

indução, podendo ser explicado pelo estado microestrutural.       

 Quanto aos CPs do cordão 14L (FIGURA 58), os formatos atribuídos são em geral 

próximos aos discutidos até agora, ainda com as amplitudes (RMS máximo) semelhantes 

ao cordão 13L e acontecendo em valores de B negativo (setas vermelhas), embora sempre 

mais próximos de B igual a zero (ou campo coercivo Hc), à medida que o CP é mais 

afastado do cordão de solda. Nas FIGURAS 53, 54 e 55, foram comentadas as mudanças 

na largura máxima ou a faixa de campo H em que ocorre o RMB quanto ao seu referido 

RMS. Essas observações devem estar relacionadas com o campo coercivo do material, 

alterando de acordo com as posições referentes ao cordão de solda. 

  Outro fato a ser destacado para os CPs 14L diz respeito ao aumento das 

descontinuidades no início das curvas de RMS para o ruído e a suavização na diminuição 

dos valores do RMS (região de queda da curva), que também é percebida quando o CP é 

mais afastado do cordão de solda. Esses casos são praticamente sistemáticos aos CPs do 

estudo, devendo ser justificados com um possível aumento nas taxas de nucleação de 

domínios magnéticos na parte inicial da magnetização, com diminuição da sua 

aniquilação próximo ao fim do processo, na medida em que se referem a microestruturas 

formadas mais distantes do cordão de solda. Pal’a associa fatos semelhantes em seus 

estudos (PAL’A, 2013), que podem estar associados a uma menor quantidade de 

domínios magnéticos que um material pode ter caso apresente na magnetização indícios 

de mais nucleação e menos aniquilação de domínios magnéticos ou movimentação das 

paredes.    
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Figura 58 - Curvas de RMS referentes ao Ruído de Barkhausen, em função da indução B para os CP do 

cordão 14L. 



 Os formatos das curvas de RMS para cada comportamento de Ruído Barkhausen 

dos CPs sugerem quais mecanismos estão atuando no processo de magnetização. No 

entanto, para estimar a intensidade da ocorrência do RMB, faz-se necessário um 

parâmetro que compreenda uma relação da energia total liberada devido ao fenômeno no 

processo de magnetização. A FIGURA 59 expõe gráficos com intensidades em volts (V) 

que remetem a essa energia devido ao RMB (RMST), calculadas a partir das curvas de 

RMS de cada CP, em que o valor atribuído é a soma total das voltagens (Volts) de cada 

ponto da curva.     
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Figura 59 - Energia total liberada com o Ruído de Barkhausen (RMST) para cada corpo de prova: CPs 

referentes a 12L (colunas em preto), CPs referentes a 13L (colunas em vermelho) e CPs referentes a 14L 

(colunas em azul). 



 Então, os valores de RMST vão ao encontro do comportamento das curvas de RMS 

atribuído ao ruído para cada CP. Analisando os CPs oriundos do cordão 12L, é possível 

notar que as dimensões das curvas exibidas (FIGURA 56) foram bem reduzidas se 

comparadas com as demais, por isso, identificam-se baixos valores de RMST, como 

mostra o gráfico para o respectivo cordão (FIGURA 59). Isso aumenta a suposição de que 

nesse caso houve uma atividade de RMB bem reduzida, devido às poucas condições de 

atuação dos mecanismos e/ou um baixo desempenho magnético dos CPs, resultado do 

estado microestrutural. O CP 12LA obteve valor mais destacado (maior valor) de RMST 

para esse aporte térmico, enquanto nos demais aportes foi mostrado um RMB mais 

intenso, com maior energia liberada (maiores valores de RMST, FIGURA 59), o que pode 

ser identificado também quando se comparam as amplitudes e a área sob a curva de RMS, 

ilustrando que os mecanismos tiveram desempenho mais significativo. O CP 13LC obteve 

maior energia com o processo (FIGURA 59) e deve-se ressaltar que, na referida curva de 

RMS (FIGURA 48C), apresenta característica diferente das demais, nas quais foi 

atribuída uma intensa atividade simultânea de diferentes mecanismos para o RMB, por 

isso, o maior valor de RMST. Nos CPs 13LA e 13LB, as intensidades foram menores e 

bem similares, assim como as respectivas curvas (FIGURAS 57A e 57B). Os valores 

atribuídos para os de 14L ainda são próximos, no geral, se comparados aos 13L, com o 

CP 14LA apresentando maior valor de RMST e os 14LB e 14LC com intensidades 

menores e análogas. O CP 14LA foi retirado do centro do cordão de solda, assim como o 

12LA, e ambos apresentaram maiores RMST nos seus respectivos aportes. Isso evidencia 

um indício de que essa região é mais propícia à atividade RMB, mas, considerando 

diretamente o RMST, não significa que maiores valores são devidos à maior quantidade 

de pontos que influenciam na energia para a movimentação de domínios magnéticos e, 

consequentemente, o RMB. Determinados pontos de ancoragem das paredes de domínio 

podem exigir maiores níveis de energia para que o movimento dessas paredes os supere, 

sendo coerente realizar um balanço do percentual dos pontos de ancoragem e a relevância 

em particular de cada um no processo de magnetização (MANH, 2015). 

 Definidas as características das curvas de magnetização dos CPs, pode-se obter, 

através destas, algumas informações precisas do comportamento magnético e confrontá-

las com o RMS do ruído, atribuindo, assim, especificações do RMB aos materiais dos 

CPs. Os parâmetros analisados são a permeabilidade magnética máxima na curva de 

indução (μmax), a indução máxima na região de ruído (Bmax) e o campo coercivo (Hc). A 



FIGURA 60 expõe os valores desses parâmetros para os CPs de 12L de forma a avaliar 

as mudanças de comportamento à medida que o material afetado pelo calor está mais 

afastado do centro do cordão de solda, ou seja, CPs 12LA, 12LB e 12LC, 

respectivamente. O mesmo é feito para analisar os demais cordões. 

 Então, o que se pode observar na FIGURA 60 é a diminuição tanto da 

permeabilidade magnética (μmax) quanto do campo coercivo (Hc) quando se analisam 

regiões mais afastadas do cordão 12L. A diminuição do Hc representa uma maior 

facilidade para a magnetização (menor energia) em pontos mais afastados do cordão, 

talvez relacionada a um ganho em desempenho magnético do material ao longo da ZAC. 

Visto também que o RMST é bem maior no CP 12LA (FIGURA 59), observa-se então 

uma menor quantidade de pontos de ancoragem para a atividade RMB existe fora do 

cordão (ZAC).Em contrapartida, com a diminuição de μmax, subtende-se maior 

dificuldade de propagação do fluxo magnético no interior dos CPs mais distantes do 

cordão, assim como as Bmax também são menores nesses, o que pode estar ligado a uma 

maior concentração de constituintes não ferromagnéticos na região afetada pelo calor 

(ZAC) ou, ainda, a um acúmulo de defeitos na rede cristalina que afetam a magnetização.    

  



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 A FIGURA 61 contempla os parâmetros encontrados para os CPs do 13L, aos 

quais anteriormente já foram atribuídos maiores valores de RMST, em comparação com 

cordão o 12L, o que pode ser justificado pela elevação de condições para a ação dos 

mecanismos que originam o RMB. O aumento significativo dos valores de Bmax 

apresentados (FIGURA 61) também contribui com a possibilidade de eventos RMB nos 

CPs 13L em maior escala, pois a quantidade de ruído é precedida do movimento de 

paredes em um material com maior capacidade de magnetização (BOHN, 2007). O 13LA 

obteve maior intensidade, talvez devido ao maior percentual de domínios magnéticos 

presentes ou à menor quantidade de constituintes não magnéticos. A diminuição da μmax 

ao longo do afastamento do cordão ainda implica a hipótese do aumento de mecanismos 

ou pontos de ancoragem que contribuem para a atividade RMB, pois devem interferir no 

desempenho do fluxo magnético. Ainda, com a diminuição do Hc em relação aos CPs 
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Figura 60 - Parâmetros relativos aos CPs sob aporte térmico 12L: Permeabilidade magnética máxima na 

curva de indução (μmax), indução máxima na região de ruído (Bmax) e campo coercitivo (Hc). 



12L recíprocos, indica um aumento do percentual de constituintes ferromagnéticos sem 

defeitos microestruturais, que diminuem a energia para a magnetização ou a quantidade 

de domínios magnéticos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os CPs 14L têm os parâmetros exibidos na FIGURA 62, onde apresentam relativa 

semelhança com os CPs 13L quanto às intensidades apresentadas. No entanto, o que mais 

caracteriza esse caso é a pouca variação dos valores com a distância do material ao cordão. 

O estado microestrutural produzido no processo de soldagem deve se caracterizar por um 

baixo gradiente à medida que se distancia do cordão, especificamente para a região total 

de análise deste estudo, que foi do centro da solda até o ponto de refinamento de grãos da 

ZAC. Com isso, a permeabilidade pouco se altera entre os CPs e a indução somente destoa 
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Figura 61 - Parâmetros relativos aos CPs sob aporte térmico 13L: Permeabilidade magnética máxima na 

curva de indução (μmax), indução máxima na região de ruído (Bmax) e campo coercitivo (Hc). 



em 14LC, que é um pouco maior, deduzindo capacidade de magnetização maior em 

relação aos demais. O CP 14LA pouco difere, apesar de apresentar maior Hc, que 

significa maior energia para o processo de magnetização, talvez devido à maior 

quantidade de pontos de ancoragem justificada no maior valor de RMST (FIGURA 59) 

entre esses CPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ATRIBUIÇÃO DA MICROESTRUTURA PARA OS MECANISMOS DE 

MAGNETIZAÇÃO 

 

 Após todo o levantamento do estado microestrutural e do desempenho dos 

parâmetros magnéticos (inclusive o RMB) relativos ao processo de magnetização em 

todos CPs, esta seção discute a relação de todos os dados obtidos para definir as 
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Figura 62 - Parâmetros relativos aos CPs sob aporte térmico 14L: Permeabilidade magnética máxima na curva 

de indução (μmax), indução máxima na região de ruído (Bmax) e campo coercitivo (Hc). 



influências diretas que a microestrutura exerce sobre a atividade do Ruído Magnético de 

Barkhausen aplicado aos procedimentos de soldagem em aços. Nas abordagens, 

compreende-se que a variação na microestrutura entre os CPs sequenciados e o aumento 

do aporte térmico se dá de acordo com o que se prevê na Metalurgia da Soldagem. As 

mudanças na magnetização e no ruído também são relevantes e as causas são discutidas 

a seguir. 

 A FIGURA 63 relaciona o parâmetro IQ com o percentual de segundos 

constituintes, ambos obtidos através da técnica de EBSD, que foi utilizada para analisar 

parâmetros microestruturais dos CPs. O parâmetro IQ é um dado fornecido ao realizar a 

análise, o qual retrata o quanto a região da microestrutura tem os parâmetros de rede 

cristalina próximos a um estado ideal de configuração da estrutura no material 

(SCHWARTZ, 2009). Então, para maiores valores de IQ, subtende-se que a 

microestrutura apresenta menores pontos de desordem na rede cristalina. Assim, esse 

índice deve se comportar de forma a diminuir com o aumento dos segundos constituintes. 

Isso fica evidente nos gráficos da FIGURA 63, no quais, com o aumento do IQ, ocorre a 

diminuição dos segundos constituintes para os CPs mais distantes do centro do cordão de 

solda e maiores aportes térmicos quando há condições mais favoráveis para 

transformações próximas do equilíbrio. 

 Neste estudo, o percentual de segundos constituintes relaciona-se principalmente 

à formação de estruturas bainíticas, a partir das quais, em pontos que sofreram maiores 

taxas de resfriamento, se percebe uma maior quantidade de Carbetos de Fe grosseiros e 

alongados que vão dissolvendo e refinando com a diminuição das taxas de resfriamento. 

Os Carbetos de Fe têm potencial para agirem como ponto de ancoragem a paredes de 

domínio no processo de magnetização, tendo isso diagnosticado em trabalhos anteriores 

(LIU, 2016). Outros estudos apresentam resultados para quando há diminuição de bainita 

superior nas curvas de RMS geradas (calculado para o RMB) apresentam amplitudes em 

posições mais à direita, ou seja, em maiores valores de campo ou mais próximos do topo 

da curva de indução (B) (D’AMATO, 2004).  Esse mesmo comportamento é percebido 

para o RMS calculado no ruído dos CPs deste estudo (FIGURAS 29, 30 e 31) e talvez 

explicado com a diminuição de segundos constituintes verificado nas análises 

microscópicas (FIGURA 63).   
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Figura 63 - Comparação entre os valores de I.Q. e segundos constituintes para os CPs. A organização 

está em CPs mais distantes do centro da solda no sentido da esquerda para direita e com os gráficos 

divididos em: A- aporte térmico 12L, B- aporte térmico 13L e C- aporte térmico 14L.   



 A FIGURA 64 compara dois parâmetros oriundos dos cálculos de RMS para o 

ruído através dos dados adquiridos no experimento de magnetização com os CPs. O 

primeiro é relacionado à energia total liberada no processo, que se refere à quantificação 

do fenômeno de Barkhausen, denominado de RMST, com aquisição através da soma dos 

valores de tensão elétrica dos pulsos detectados no experimento. O outro seria a Indução 

Magnética Máxima (Bmax), relativa ao maior valor na curva de indução, que é resultado 

da integral da curva de RMS. Como é previsível, os dois parâmetros aparentam influência 

um sobre o outro, pois, ao analisar os gráficos da FIGURA 64, é notória uma tendência 

de ambos em diminuir a intensidade da ZF para a região de crescimento grãos e, em 

seguida, aumentar na região de refino (sequência dos CPs de A, B e C em cada aporte 

térmico). 

 Conforme já discutido, a ocorrência do fenômeno de RMB é precedida da 

movimentação de paredes de domínios magnéticos em processo de magnetização. 

Portanto, para amostras de material que possuem maiores condições de magnetizar (maior 

Bmax), a tendência será de maior atividade de RMB (BOHN, 2007).  No caso dos CPs 

deste estudo, a diminuição de RMST da ZF para a região de grãos grosseiros (FIGURA 

64) pode estar relacionada à dissolução e ao refino dos carbetos (segundos constituintes) 

nessa mesma direção. Ainda, a região de grãos grosseiros geralmente se caracteriza por 

alta densidade de discordâncias e defeitos na rede cristalina, que pode ter contribuído para 

diminuir a Bmax e, consequentemente, o RMST (SERNA-GIRALDO, 2007). Assim, 

com contínua redução dos segundos constituintes para a região de refino de grão, a 

tendência é que o material eleve a capacidade de magnetização e, por isso, que também 

haja o aumento dos parâmetros de Bmax e RMST.    
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Figura 64 - Comparação entre os valores de RMST e Bmax para os CPs. A organização está em CPs mais 

distantes do centro da solda no sentido da esquerda para direita e com os gráficos divididos em: A- aporte 

térmico 12L, B- aporte térmico 13L e C- aporte térmico 14L.   



 As FIGURAS 65 e 66 a seguir expõem o parâmetro microestrutural de 

comprimento de contorno dos grãos, obtido através da técnica de EBSD. Esse parâmetro 

equivale à dimensão linear total de toda fronteira que delimita os grãos. Como se verificou 

na análise microestrutural, a razão de aspecto diminui para regiões mais afastadas do 

centro do cordão de solda devido ao gradiente térmico do procedimento de soldagem 

promover também uma variação da microestrutura na mesma direção, ficando subtendido 

que os grãos têm uma tendência a serem mais alongados em posições mais próximas da 

solda. A maioria dos estudos relaciona a microestrutura com o RMB através do tamanho 

de grão (PAL’A, 2013; KTENA, 2014; YAMAURA, 2001), o que não se aplica nesse 

caso, em que os grãos possuem morfologia variada e baixa razão de aspecto. Além disso, 

em casos de processos de soldagem ou semelhantes, o estado dos domínios magnéticos 

pode mudar e, consequentemente, o RMB relacionado também.    

 Os contornos de grão são exatamente o principal ponto de ancoragem para as 

paredes de domínio, uma vez que estão relacionados ao movimento de paredes de 180°, 

que promove a maior liberação de energia devido ao RMB na magnetização, bem como 

devem estar associados à amplitude do RMS do ruído (PÉREZ-BENÍTEZ, 2015; BOHN, 

2007). Primeiramente, na FIGURA 65, o comprimento de contorno é reduzido para 

pontos mais distantes do centro da solda, o que também ocorre para aportes térmicos 

maiores, fato já analisado na análise microestrutural. Esse aspecto também é percebido 

no que diz respeito ao campo coercivo (Hc), que tem sua redução muito relacionada à 

diminuição de defeitos na microestrutura do material, principalmente os contornos de 

grão, justificando o que apresentam os gráficos. O campo Hc é função da energia 

necessária para a mudança do sentido de fluxo magnético no interior da amostra e essa 

mesma energia pode estar associada ao RMB (PAL’A, 2013).   
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Figura 65 - Comparação entre os valores de comprimento de contorno (C.C.) e campo coercivo Hc para 

os CPs. A organização está em CPs mais distantes do centro da solda no sentido da esquerda para direita e 

com os gráficos divididos em: A- aporte térmico 12L, B- aporte térmico 13L e C- aporte térmico 14L.   



 Assim, na FIGURA 66, a diminuição do contorno de grão não pode ser 

relacionada diretamente com o RMST, pois a energia consumida com o RMB está 

associada a outros mecanismos de magnetização com os quais esse defeito 

microestrutural pode não ter relação. Na FIGURA 59, por exemplo, o gráfico de RMST 

demonstra maior valor para o CP 13LC, o mesmo que na curva de RMS para o seu ruído, 

sendo explicada uma maior atuação de diferentes mecanismos, devido ao formato 

apresentar um patamar e não um pico específico na altura principal. Certamente, 

conforme se diagnosticou na sua análise microestrutural, isso está ligado a uma 

microestrutura de alto gradiente, da região com refinamento de grãos até a zona 

parcialmente transformada com grãos bem maiores de Ferrita original do metal de base, 

muito diferente dos apresentados nas demais regiões.    

 Para obter uma relação mais precisa com o comprimento de contorno de grão, 

foram atribuídos os valores máximos de tensão elétrica de cada pico nas curvas de RMS 

do ruído (RMSmax). Como se sabe que as amplitudes dessas curvas estão relacionadas 

ao movimento de paredes de domínio 180° (PÉREZ-BENÍTEZ, 2015; BOHN, 2007) e 

que a maior interação delas se dá com os contornos de grão (ESPINA-HERNANDEZ, 

2013), é conveniente a comparação, principalmente para caracterizar materiais 

processados por soldagem via RMB, pois, na FIGURA 57, fica nítida a tendência de que 

o RMSmax diminui quando o comprimento de contorno reduz para regiões mais distantes 

do centro do cordão.   
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Figura 66 - Comparação entre os valores de comprimento de contorno (C.C.) e a amplitude do RMS do 

ruído (RMSmax) para os CPs. A organização está em CPs mais distantes do centro da solda no sentido da 

esquerda para direita e com os gráficos divididos em: A- aporte térmico 12L, B- aporte térmico 13L e C- 

aporte térmico  



5. CONCLUSÃO 
 

 Através dos resultados aqui discutidos, o fenômeno do Ruído Magnético de 

Barkhausen (RMB) revelou ser influenciado pela microestrutura, como ficou evidenciado 

com o padrão de variação do perfil de ruído mediante modificações microestruturais ao 

longo de regiões afetadas por calor de aço 1020 soldado. Isso possibilita aplicação em 

técnicas para ensaios não destrutivos utilizados em inspeção e controle de qualidade de 

aços processados por soldagem. Assim, equipamentos que já utilizam o ruído para 

auxiliar em avaliações de componentes podem ajustar as análises para obter maiores 

informações de interesse sobre a microestrutura, sem necessariamente ter que partir para 

técnicas microscópicas. Os pontos que corroboram essa perspectiva são:    

 

 As curvas de RMS calculadas para o ruído variam no formato e em 

intensidade com as diferentes microestruturas dos corpos de prova, 

seguindo a mesma tendência para os três aportes térmicos avaliados da ZF 

até a região de refinamento de grão da ZAC.    

 

 Através das análises microestruturais, fica evidente a formação de 

microestruturas mais próximas do equilíbrio termodinâmico quando são 

oriundas de pontos mais afastados do centro do cordão de solda. Isso 

influencia nas propriedades magnéticas obtidas a partir das curvas de RMS 

calculadas para o ruído, principalmente na diminuição do Campo Coercivo 

(Hc) e no aumento da Indução Máxima (Bmax), justificados por uma 

microestrutura com menor quantidade de defeitos e desordem na estrutura 

cristalina.      

 

 A diminuição do percentual de microconstituintes bainíticos, do centro da 

solda em direção ao metal não afetado, é percebida pelas análises 

microscópicas e através do Índice de Qualidade (IQ) emitido na técnica de 

EBSD, em que os pontos de menor IQ são caracterizados com alta 

desordem na rede cristalina, o que é pertinente a esses microconstituintes. 

A mesma relação é detectada com as curvas de RMS do ruído, em que a 

posição do pico máximo é deslocada mais para direita, ou seja, para 

maiores campos, uma vez que, de acordo com trabalhos anteriores, isso 



pode ser justificado com a diminuição dos segundos constituintes ou 

devido ao refinamento de carbetos nas seguidas microestruturas mais 

distantes dos cordões de solda. Redução de defeitos ou diminuição da 

densidade de discordâncias refletem a diminuição do campo coercivo e 

provavelmente contribuem para o deslocamento do pico.   

 

 As microestruturas produzidas pela soldagem não são adequadas em 

comparar o tamanho médio de grão com os mecanismos de magnetização, 

posto que é evidente a mudança de forma com o aumento da razão de 

aspecto para estruturas mais distantes do centro do cordão, detectado pela 

técnica de EBSD, o que deve influenciar em variados mecanismos de 

magnetização no RMS do ruído. Assim, é mais conveniente associar o 

comprimento de contorno relativo à fronteira dos grãos da microestrutura 

ao movimento de paredes de 180°, pois é significativa a interação com os 

contornos de grão devido a esse se comportar como principal defeito 

microestrutural que atua como ponto de ancoragem ao movimento dessas 

paredes. A simples identificação da ação das paredes de 180° é possível 

através da amplitude principal da curva de RMS do ruído. Então, para 

menores amplitudes, menor é a quantidade de contornos de grão, 

parâmetro relevante em microestruturas provenientes de procedimentos de 

soldagem, tendo sido diagnosticada, neste estudo, a redução de ambos os 

parâmetros em pontos mais distantes do centro da solda.        

 

 Diante das conclusões específicas, é ressaltado o potencial do Ruído Magnético 

de Barkhausen para o desenvolvimento de ensaios não destrutivos que forneçam dados 

dos parâmetros microestruturais de materiais transformados em processamentos 

metalúrgicos, elevando, assim, o nível de qualidade de produtos manufaturados.   

 

 

 

 

 

  



6. TRABALHOS FUTUROS  
 

 

 Avaliar o efeito do ruído Barkhausen em cordões de solda com diferentes 

percentuais de ferrita acicular e carbonetos.  

 

 Analisar o comportamento do ruído Barkhausen com a variação da frequência de 

campo em microestruturas de aços soldados.  

 

 Aprofundar estudos das curvas de RMS do ruído Barkhausen com duplo pico 

através de deconvolução.    
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