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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento das perdas
magnéticas (perdas histeréticas, parasitas e anômalas) após tratamento
térmico de recozimento em pó de ferro microencapsulado com oxidação
superficial das partículas. Foram testadas duas estratégias de revestimento
isolante: a base de magnetita ; e partículas nanométricas de sílica. O
comportamento das perdas magnéticas das amostras produzidas foram
comparadas com um pó de ferro microencapsulado comercial (SomaloyTM 550),
fornecido pela Höganäs AB.
O objetivo é, a partir do tratamento térmico de recozimento, minimizar a
presença de defeitos microestruturais, que causam a ampliação das perdas
histeréticas. Além disso, preservar a resistividade elétrica do material após o
tratamento térmico é fundamental para minimizar perdas parasitas.
Foram realizadas análises de perdas magnéticas em corpos de prova
antes e após o recozimento. A medida da resistividade elétrica do material foi
necessária para o cálculo das perdas por correntes parasitas. As perdas
histeréticas foram obtidas a partir da análise de perdas a 5 mHz. As perdas
anômalas foram obtidas pela diferença entre as perdas totais e a soma das
perdas histeréticas e parasitas.
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1. Introdução:
Pó de ferro microencapsulado é um material ferromagnético composto por
partículas de ferro revestidas por um isolante elétrico, que reduz a
condutividade elétrica do material. A figura 1 representa esquematicamente
partículas de ferro microencapsuladas.

Figura 1: Desenho esquemático de um pó de ferro microencapsulado1.
Os pós de ferro microencapsulados foram desenvolvidos para fabricação
de núcleos de motores elétricos (figura 2), e são potenciais substitutos das
chapas de aços elétricos de grão não orientado, devido principalmente a
possibilidade de produção de peças monobloco.

Figura 2: Núcleo de motor elétrico produzido por pó de ferro
microencapsulado1
Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento das perdas
magnéticas (perdas histeréticas, parasitas e anômalas) após tratamento
térmico de recozimento em pó de ferro microencapsulado com oxidação
superficial das partículas. Foram testadas duas estratégias de
revestimento isolante: uma à base de magnetita e outra à base de
partículas nanométricas de sílica. O comportamento das perdas
magnéticas das amostras produzidas foram comparadas com um pó de
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ferro microencapsulado comercial (SomaloyTM 550), fornecido pela
Höganäs AB.
1.1 Perdas Magnéticas:
As perdas magnéticas de um material ferromagnético são compostas por
três parcelas:
a) Perdas por correntes parasitas (ou de Foucault);
b) Perdas por histerese (ou em corrente contínua);
c) Perdas anômalas.
A figura 3 ilustra a separação das perdas magnéticas em um material
ferromagnético.

Figura 3: separação de perdas magnéticas2.
Onde:
1 – Perda por histerese;
2 – Perda por corrente parasita;
3 – Perda anômala;
4 – Perda total (1+2+3);
5 – Perda por corrente parasita aparente (2+3).
1.1.1 Perdas por correntes parasitas:
As correntes parasitas são geradas durante os ciclos de magnetização
sob campos magnéticos alternados. Sua intensidade é função da freqüência do
campo magnetizante, resultando em maiores perdas, quanto maior for a
freqüência do ciclo. Pode-se minimizar as perdas por correntes parasitas se
utilizarmos chapas finas isoladas entre si (em motores elétricos) ou
aumentando-se a resistividade do material ferromagnético.
O isolamento elétrico existente entre as partículas do pó de ferro
microencapsulado proporciona resistividade elétrica superior ao material
convencional (aço elétrico GNO), reduzindo as perdas por correntes parasitas.
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Perdas histeréticas + parasitas

Como as perdas parasitas crescem com a freqüência, altas freqüências
favorecem os materiais microencapsulados, em termos de perdas magnéticas
totais. A figura 4 representa o comportamento das perdas magnéticas com a
freqüência.

Pó de ferro microencapsulado

Aço GNO

Freqüência
Figura 4: Comportamento dos materiais em função da freqüência.
1.1.2 Perdas por histerese:
As perdas por histerese são causadas principalmente por movimentação e
nucleação de paredes de domínio magnético. Sua intensidade depende de
parâmetros microestruturais como discordâncias, tamanho de grão, inclusões
não metálicas e textura.
Devido a deformação ao qual o material microencapsulado foi submetido
(durante a compactação), existe a necessidade de recuperar sua
microestrutura, sendo necessário um tratamento térmico de recuperação ou
recristalização. Este tratamento tem como objetivo reduzir as perdas
histeréticas do material.
Quando um material ferromagnético é exposto a um campo magnético
alternado, à medida que esse campo vai aumentando, a indução também vai
aumentando até atingir a saturação (Bs). A partir desse ponto, se o campo
magnético for reduzido a zero, a indução vai diminuir até um valor denominado
indução residual (Br). Se o campo for aplicado no sentido inverso ao primeiro, a
indução diminuirá até atingir o zero. O valor do campo em que isso ocorre é
denominado campo coercivo (Hc). Se o campo continuar aumentando, a
indução magnética atingirá novamente a saturação (-Bs). Completando-se um
ciclo, teremos uma curva chamada de curva de histerese. A área dessa curva
representa as perdas totais do material em um ciclo. Quando o ensaio é
realizado em corrente contínua, pode-se dizer que a área da curva é
equivalente às perdas histeréticas.
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1.1.3Perdas de excesso:
Perdas de excesso, conhecidas também como perdas anômalas, são
definidas como a diferença entre as perdas totais e a soma das perdas
histeréticas e parasitas.
2. Procedimento Experimental:
Foram testadas duas estratégias distintas de revestimento elétrico. A
primeira (amostra 1), baseia-se na formação de uma camada isolante de
Fe3O4 na superfície das partículas de ferro produzidas por atomização. A
segunda (amostra 2), baseia-se no isolamento a partir da mesma camada
isolante de Fe3O4, com uma camada adicional de partículas nanométricas
de sílica. A seguir estão descritos os procedimentos detalhados de cada
estratégia de revestimento.
2.1 Amostra 1:
A amostra 1 foi obtida a partir de pó de ferro, oxidado superficialmente em
forno com atmosfera controlada de N2, H2 e H2O. O procedimento está
esquematizado na figura 5.

Figura 5: Procedimento experimental.
2.1.1 Revestimento Elétrico:
O revestimento foi obtido pela oxidação superficial das partículas a partir
de tratamento térmico em forno elétrico, sob atmosfera controlada de N2, H2 e
H2O. O objetivo é obter uma camada de magnetita como revestimento elétrico.
Como a magnetita é aderente ao ferro metálico, espera-se boa capacidade de
isolamento entre as partículas.
2.1.2 Compactação:
A compactação do pó de ferro revestido foi realizada em prensa hidráulica
a 900 Mpa.
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2.1.3 Tratamento térmico de recuperação:
O tratamento térmico de recuperação foi realizado para reduzir tensões
após deformação plástica durante a compactação. Os defeitos gerados pela
deformação são prejudiciais às propriedades magnéticas do ferro.
O tratamento foi realizado em forno tubular sob vácuo. As amostras
tratadas neste trabalho foram submetidas a temperatura de 600 ºC por 5 horas.
2.1.4 Medidas de Perdas Magnéticas:
As análises de perdas magnéticas, foram determinadas em anéis de pó de
ferro compactado. Ao redor dos anéis foram enroladas duas bobinas (primária
e secundária). A bobina primária é responsável pelo campo magnético aplicado
(H) e a secundária, responsável pela detecção da tensão induzida pela
amostra.
O valor das perdas totais do sistema foi determinado a partir da área da
curva de histerese obtida nas análises de perdas magnéticas. Quando a
freqüência é baixa (5mHz), pode-se dizer que as perdas parasitas e anômalas
são desprezíveis, restando somente as perdas por histerese. À medida que
ocorre aumento da freqüência, as perdas parasitas e anômalas deixam de ser
desprezíveis e as perdas histeréticas permanecem constantes.
2.1.5 Medidas de Resistividade Elétrica:
A resistividade elétrica foi calculada a partir da resistência elétrica do
material, que por sua vez, foi obtida através de um Ohmímetro convencional.
Esse tipo de equipamento mede a resistência elétrica submetendo-se um
corpo de prova a uma corrente elétrica e medindo-se o potencial. A partir da lei
de Ohm, obtém-se a resistência elétrica.
2.2 Amostra 2:
A amostra 2 sofreu o mesmo processo da amostra 1, incluindo-se uma
etapa de revestimento com partículas nanométricas de sílica (5nm), após a
oxidação superficial do pó de ferro. Após o revestimento, as partículas sofreram
compactação e tratamento térmico nas mesmas condições da amostra 1. A
figura 6 representa a etapa de revestimento com SiO2.
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Figura 6: Revestimento com SiO2.
3. Resultados Obtidos:
3.1 Análise Microestrutural:
Amostra 1:
A microestrutura da amostra 1, foi analisada a partir de imagens obtidas
em microscópio eletrônico de varredura. As figuras 7 a 10 apresentam as
imagens da seção transversal dessa amostra.

Figura 7: Imagem de elétrons
secundários em compactado de Pó de
ferro revestido com Fe3O4.

Figura 8: Imagem de elétrons
secundários em compactado de Pó
de ferro revestido com Fe3O4.
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Figura 9: Microscopia óptica de
compactado (encruado) de Pó de
ferro revestido com Fe3O4. A amostra
sofreu ataque químico com Nital 5%,
revelando-se contornos de grão.

Figura 10: Microscopia óptica de
compactado (recozido) de Pó de ferro
revestido com Fe3O4. A amostra
sofreu ataque químico com Nital 5%,
revelando-se contornos de grão.

Amostra 2:
A microestrutura da amostra 2 foi semelhante à amostra 1, pois não foi
possível detectar as partículas nanométricas de sílica.
Somaloy 550TM:
Para se comparar os resultados obtidos para as amostras 1 e 2, analisouse um anel de pó de ferro microencapsulado comercial (Somaloy 550),
fornecido pela Höganäs AB . O corpo de prova foi compactado e recuperado
termicamente segundo sugestões da própria Höganäs AB. As figuras 11 a 13
são imagens da seção transversal desse anel.

Figura 11: Imagem de elétrons Figura 12: Imagem de elétrons
secundários em anel de Somaloy secundários em anel de Somaloy
550TM.
550TM.
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Figura 13: Microscopia óptica de compactado (recozido) de SomaloyTM 550. A
amostra sofreu ataque químico com Nital 5%, revelando-se contornos de grão.
A partir das microestruturas foi possível concluir que as amostras
produzidas em laboratório apresentaram tamanho de partícula inferior ao
material comercial. Quanto a camada isolante, ambos os materiais
apresentaram espessura de aproximadamente 1 µm. O tamanho de grão, tanto
do material comercial quanto do material experimental, é de aproximadamente
10 µm.
3.2 Análise de Perdas Magnéticas:
Foram analisadas perdas magnéticas em função da freqüência (5 mHz a
1000 Hz).
Após a análise de perdas magnéticas, foi realizado tratamento térmico de
recuperação (600 ºC por 5 horas) nas amostras 1 e 2, e posteriormente,
analisou-se novamente as perdas magnéticas.
Os resultados das análises de perdas magnéticas estão apresentados na
figura 14.
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Figura 14: Representação gráfica das perdas magnéticas entre as
amostras analisadas.
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Observa-se que houve redução das perdas histeréticas do material após o
tratamento térmico, indicando que houve boa recuperação microestrutural.
Os materiais produzidos em laboratório apresentaram perdas superiores
ao material comercial, tanto em relação a perdas histeréticas (conforme nota-se
na extrapolação das perdas magnéticas para freqüência zero) quanto em
relação a perdas parasitas (conforme a inclinação da curva de perdas
magnéticas em função da freqüência).
O revestimento isolante com sílica não apresentou melhoria do
comportamento das perdas com a freqüência, indicando que o isolamento
elétrico proporcionado pelas partículas nanométricas de sílica não foi efetivo,
apesar dos valores mais altos de resistividade elétrica.
Foram medidas as resistividades elétricas das amostras para calcular o
valor das perdas parasitas e realizar a separação das perdas magnéticas. Os
resultados encontram-se na tabela 1.
Tabela 1: Valores de resistividade elétrica das amostras analisadas.
Material
Amostra1 encruada
Amostra1 recozida
Amostra 2
encruada
Amostra 2
recozida
TM
Somaloy 550
Fe - Si GNO

Resistividade (µΩ-m)
42
3
473
21
3

100
0.5

Observa-se que ocorre redução da resistividade elétrica das amostras,
após o tratamento térmico. Isso pode ser explicado pela degradação da
camada isolante após o aquecimento sob vácuo. Quanto a medida de
resistividade elétrica do material comercial, SomaloyTM 550, adotou-se valor
encontrado na literatura3.
A partir das resistividades obtidas foram calculados os valores das perdas
por corrente parasita através da equação :
Pp =

(π .B. f .e) 2
6.d .ρ

Onde:
Pp = perdas por corrente parasitas;
B = máxima indução;
f = freqüência;
e = espessura do anel;
d = densidade do anel;
ρ = resistividade do anel.
Para analisar os valores das perdas parasitas calculadas, foram
construídos gráficos apresentando os valores perdas totais, obtidos a partir das
análises magnéticas, e as curvas das perdas parasitas calculadas, somadas às
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perdas histeréticas. A diferença entre esses dois valores representa as perdas
de excesso.
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Figura 15: Comparação entre as perdas parasitas calculadas e as perdas totais.
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Figura 16: Comparação entre as perdas parasitas calculadas e as perdas totais.
A figura 15 permite concluir que a resistividade da amostra 1 após o
tratamento térmico foi subestimada, pois as perdas parasitas calculadas a partir
da equação, adicionadas às perdas histeréticas superam o valor das perdas
totais da mesma amostra, a partir de 200 Hz Sendo assim, as perdas de
excesso seriam negativas. Portanto é provável que a técnica convencional de
determinação de resistividade não é indicada para o material
microencapsulado.
A técnica utilizada para calcular a resistividade do anel de SomaloyTM 550
mostrou-se mais coerente, pois o comportamento das perdas parasitas
acompanhou melhor o crescimento das perdas totais em função da freqüência.
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4. Conclusões:
O tratamento térmico de recozimento apresentou como principais efeitos:
• Redução em aproximadamente 50% das perdas histeréticas;
• Redução da resistividade elétrica em aproximadamente 95%;
• O comportamento das perdas parasitas adicionadas às perdas
anômalas permaneceu inalterado.
A redução das perdas histeréticas indica que houve boa recuperação
microestrutural do material. A redução da resistividade elétrica pode ser
relacionada a degradação do revestimento óxido entre as partículas, porém a
preservação das perdas parasitas somadas às perdas anômalas não
confirmam tal resultado.
•
•
•

A técnica convencional de cálculo de resistividade não é indicada
para o material microencapsulado;
As amostras 1 e 2, desenvolvidas em laboratório apresentaram
perdas histeréticas superiores ao material comercial;
O comportamento das perdas magnéticas totais em função da
freqüência indica que o material comercial apresenta melhores
propriedades em relação às amostras produzidas em laboratório.

Referências bibliográficas
(1) Mats Persson, SMC Update, Vol1. No. 1, April 1997.
(2) CULLITY, B. D. Soft Magnetic Materials. Electrical Steel, p. 495-525 1972
(3) Höganäs AB, Soft Magnetic Composites from Höganäs Metal Powder, 1999.

12

Abstract:
The aim of this work is to study the magnetic loss behavior (hysteresis, parasitic
and excess loss) after annealing of insulated iron powder, where the iron particles were
superficially oxided. Two kinds of insulation material were tried: one based on
magnetite and the other based on nanometric particles of silica. The behavior of
magnetic loss of the two kinds of samples produced was compared to a commercial
insulated iron powder (SomaloyTM 550), from Höganäs AB.
The main idea is, by means of recovery annealing, to minimize the amount of
microestrutural defects, whish are responsible for the hysteresis loss increasing.
Besides that, keep the electrical resistivity after annealing is fundamental for
minimizing parasitic loss.
Magnetic losses were measured in as-cast and in annealing samples. The electrical
resistivity of the samples was measured in order to calculate parasitic loss. The
hysteresis loss was obtained from the hysteresis loops measured at 5 mHz. The excess
loss corresponds to the difference between total and the sum of hysteresis and parasitic
loss.
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