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OBJETIVOS 
Sensores magnetoelásticos de deformação com acesso remoto são uma 
alternativa para o monitoramento de deformação mecânicas em situações 
de difícil acesso. Estes dispositivos são compostos por um conjunto de 
fitas metálicas amorfas magnetostrictivas [1-3]. A dependência do módulo 
de Young do material com seu estado magnético é conhecido como efeito 
∆E. Um transdutor altera seu estado magnético quando deformado 
juntamente à 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 é medida 
magneticamente, sem a necessidade de conexões com o sensor, 
permitindo a leitura remota. A resposta magnética é intensificada quando 
existe uma anisotropia magnética transversal ao eixo logo da fita [4]. Esta 
propriedade pode ser induzida através de tratamentos térmicos com 
campo magnético. Esta pesquisa propõe a realização de tratamentos 
termomagnéticos em diversas ligas metálicas amorfas,  a fim de melhorar 
o desempenho destes materiais como transdutores e ressonadores nestes 
sensores.  

Os materiais estudados até então foram as fitas metálicas amorfas 
Vitrovac 7600, Metglas 2826 MB3, Yeke 1K501 e fitas de sensores 
comerciais antifurto. As fitas possuíam dimensões aproximadas de 36,0 X 
6,0 X 0,028 mm e frequência de ressonância em torno de 62 kHz. Para o 
tratamento das amostras, foi construído um forno tubular para aplicação de 
campo magnético transversal aproximado de 550 Oe em vácuo de 1 Torr. 
Foram realizados tratamentos em diferentes tempos e temperaturas. O 
resfriamento das amostras foi em temperatura ambiente, sob campo e 
vácuo. Para medida das curvas ∆E das amostras, foram utilizados lock-in, 
gerador de função, bobinas de Helmholtz e uma bobina pick-up [5]. Testes 
de tração foram feitos em tiras de latão, comparando o desempenho das 
fitas tratadas e não tratadas para a função ressonador. Nos testes, uma fita 
Metglas 2826 MB3 tratada foi utilizada como transdutor. As medidas de 
magnetização foram realizadas utilizando traçador de histerese 
Globalmag.  

Figura 02 - Delta f de fitas Metglas 2826 MB3 após tratamento térmico em 
diversas temperaturas por 30 min. 

Todas as fitas testadas apresentaram melhorias em suas propriedades 
magnéticas após o tratamento. Os melhores resultados foram obtidos nas 
fitas Metglas 2826 MB3 e Vitrovac 7600. Para demonstrar os resultados, 
são apresentados os dados referentes à fita Metglas 2826 MB3. 

Nos testes de tração, foi obtida uma variação na frequência de 
ressonância de aproximadamente 4000 Hz para a fita tratada, enquanto 
a fita não tratada variou apenas 195 Hz para a mesma deformação, 
aproximadamente 300 ppm. 

Após os tratamentos, as fitas Metglas 2826 MB3 e Vitrovac 7600 obtiveram 
as propriedades ideais para aplicação nestes sensores. Para estas fitas, o 
tratamento mais eficaz foi a 315ºC por 30 minutos. As demais fitas também 
apresentaram melhorias, porém menos acentuadas. Como continuidade, 
sugere-se a realização de testes de tração utilizando os demais materiais. 

Figura 03 - Curva de magnetização de Metglas tratada em comparação com a fita 
sem tratamento. 
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Figura 04 - Comparação do desempenho de materiais como ressonadores em 
testes de tração. 
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