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 O monitoramento de deformações mecânicas é uma ferramenta importante na prevenção de catástrofes.
Em  algumas  situações,  sensores  com  necessidade  de  conexões  com  cabos,  como  strain  gauges,  não
podem  ser  utilizados  devido  à  limitações  físicas  do  sistema  a  ser  monitorado.  Uma  alternativa  são  os
sensores magnetoelásticos de acesso remoto,  compostos por  fitas  metálicas amorfas.  O mecanismo de
funcionamento destes sensores baseia-se no efeito delta E. Nestes dispositivos, um transdutor altera seu
estado  magnético  quando  deformado  juntamente  com  a  amostra  sobre  a  qual  está  colado.  O  estado
magnético do transdutor, por sua vez, afeta diretamente a frequência de ressonância de um ressonador
que  encontra-se  sobreposto.  A  frequência  de  ressonância  pode  ser  medida  através  de  um  sistema  de
leitura  magnético  que  não  necessita  de  conexões  físicas.  Este  trabalho  tem  como  objetivo  estudar
materiais  adequados  para  as  funções  de  ressonador  e  transdutor,  assim  como  os  tratamentos
termomagnéticos  necessários  para  a  otimização  de  seu  desempenho.  As  fitas  amorfas  Vitrovac  7600,
Metglas  2826  MB3,  Yeke  1K501  e  as  fitas  de  sensores  comerciais  antifurto  tiveram  suas  propriedades
avaliadas  antes  e  após  tratamentos  termomagnéticos.  Os  tratamentos  foram  realizados  em  diferentes
temperaturas por diferentes períodos de tempo. As fitas possuíam dimensões aproximadas de 36,0 mm X
6,0  mm  X  0,028  mm  com  frequência  de  ressonância  aproximada  de  62  kHz.  Para  realização  dos
tratamentos  foi  utilizado  um  forno  tubular  onde  as  fitas  eram  submetidas  a  um  campo  magnético
transversal  de  aproximadamente  550  Oe  sob  vácuo  de  aproximadamente  1  Torr.  As  fitas  Metglas  e
Vitrovac  após  o  tratamento  apresentaram  significantes  melhorias  na  curva  delta  E,  obtendo  as
propriedades  ideais  para  as  aplicações  de  sensores  e  transdutores.  As  demais  fitas  também
apresentaram  melhoras  porém  menos  acentuadas.  Foram  feitos  testes  tração  comparando  as  fitas
tratadas  e  não  tratadas.  A  combinação  de  ressonador  e  transdutor  de  Metglas  2826  MB3  tratadas
resultou  em uma variação  de  frequência  de  aproximadamente  4  kHz  para  aproximadamente  0,03% de
deformação. Para a mesma deformação, um ressonador de Metglas 2826 MB3 não tratado variou apenas
195 Hz.
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