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RESUMO 

Elementos combustíveis tipo placa são utilizados em reatores de pesquisa 

MTR. As placas combustíveis são fabricadas a partir da montagem de um briquete 

contendo o material físsil inserido em uma moldura, com placas metálicas de 

revestimento em ambos os lados. O conjunto é então laminado sob condições 

controladas para a obtenção da placa. No Brasil, este tipo de combustível é 

fabricado pelo IPEN e utilizado no reator IEA-R1. Após a fabricação de três lotes de 

placas combustíveis, 24 placas, uma é retirada para verificação da espessura do 

revestimento. Para essa finalidade a placa é seccionada e as avaliações realizadas 

com o auxílio de microscopia ótica. Este procedimento implica na perda de uma 

placa, tempo para preparação de amostras para o exame por microscopia ótica, 

infraestrutura disponível para essa preparação e geração de rejeitos. Este trabalho 

teve como objetivo avaliar a aplicabilidade do método de ensaios por correntes 

parasitas para a medição da espessura do revestimento dessas placas combustíveis 

de forma não destrutiva, possibilitando inspecionar todas as placas combustíveis 

fabricadas. Para essa finalidade foram confeccionados padrões de espessura, 

representativos do revestimento do combustível, utilizando as mesmas condições de 

processamento termomecânico usadas para a fabricação das placas. Devido a não 

disponibilidade de placas combustíveis para a realização dos experimentos, 

utilizaram-se dois materiais condutores com diferentes condutividades elétricas, 

fixados aos padrões de espessura, de modo a simular a presença do núcleo. Foram 

projetadas e construídas sondas de correntes parasitas com o objetivo de detectar 

pequenas variações de espessura nos padrões. As sondas construídas 

apresentaram alta sensibilidade a variações de espessura, sendo capaz de separar 

pequenas variações de espessura. A sensibilidade foi maior nos testes realizados 

nos padrões de revestimento sem a presença dos materiais simulando o núcleo. 

Para o exame do revestimento com a influência dos materiais simulando da 

presença do núcleo, nas faixas de espessura de interesse, verificou-se que o ensaio 

por correntes parasitas pode ser aplicado. 

 

Palavras-chave: Combustível tipo placa, correntes parasitas, ensaios não 

destrutivos. 
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ABSTRACT 

Plate type fuel elements are used in MTR research nuclear reactors. The fuel 

plates are manufactured by assembling a briquette containing the fissile material 

inserted in a frame, with metal plates in both sides of the set, to act as a cladding. 

This set is rolled under controlled conditions in order to obtain the fuel plate. In Brazil, 

this type of fuel is manufactured by IPEN and used in the IEA-R1 reactor. After 

fabrication of three batches of fuel plates, 24 plates, one of them is taken, in order to 

verify the thickness of the cladding. For this purpose, the plate is sectioned and the 

thickness measurements are carried out by using optical microscopy. This procedure 

implies in damage of the plate, with the consequent cost. Besides, the process of 

sample preparation for optical microscopy analysis is time consuming, it is necessary 

an infrastructure for handling radioactive materials and there is a generation of 

radioactive residues during the process. The objective of this study was verify the 

applicability of eddy current test method for nondestructive measurement of cladding 

thickness in plate type nuclear fuels, enabling the inspection of all manufactured fuel 

plates. For this purpose, reference standards, representative of the cladding of the 

fuel plates, were manufactured using thermomechanical processing conditions 

similar to those used for plates manufacturing. Due to no availability of fuel plates for 

performing the experiments, the presence of the plate’s core was simulated using 

materials with different electrical conductivities, fixed to the thickness reference 

standards. Probes of eddy current testing were designed and manufactured. They 

showed high sensitivity to thickness variations, being able to separate small 

thickness changes. The sensitivity was higher in tests performed on the reference 

standards and samples without the presence of the materials simulating the core. For 

examination of the cladding with influence of materials simulating the presence of 

core, in the thickness ranges of interest, it was found that the eddy current testing 

can be applied. 

 

Keywords: Plate type fuel, eddy current, nondestructive testing.  



VII 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Densidade de urânio na dispersão em função da concentração da fase 

físsil dispersa para diferentes compostos de urânio. ................................................... 5 

Figura 2: Procedimento de montagem do conjunto para laminação. ........................ 11 

Figura 3: Placa combustível antes e após o pré-corte e após o corte final. .............. 12 

Figura 4: Padrão mínimo de aceitabilidade para a distribuição de urânio. ................ 13 

Figura 5: Micrografia ilustrando os defeitos conhecidos como rabo de andorinha e 

osso de cachorro. ...................................................................................................... 14 

Figura 6: Desenho ilustrando as regiões denominadas zona 1 e zona 2 para as 

placas combustíveis. ................................................................................................. 15 

Figura 7: Esquema do elemento combustível produzido pelo IPEN. ......................... 16 

Figura 8: Geração de correntes parasitas na material em teste. ............................... 17 

Figura 9: Representação do plano complexo. ........................................................... 18 

Figura 10: Exemplo de diagrama de impedância para amostras com diferentes 

valores de condutividade elétrica. ............................................................................. 19 

Figura 11: Distorção das correntes parasitas provocadas por uma descontinuidade.

 .................................................................................................................................. 20 

Figura 12: Efeito da espessura do material nas correntes parasitas. ........................ 21 

Figura 13: Efeito do revestimento nas correntes parasitas. ...................................... 21 

Figura 14: Distribuição das correntes parasitas no interior de um material condutor.

 .................................................................................................................................. 22 

Figura 15: Densidade de correntes parasitas, em porcentagem da densidade na 

superfície, em função da profundidade padrão de penetração. ................................ 24 

Figura 16: Plano de impedância indicando as curvas de condutividade e lift-off....... 25 

Figura 17: Sondas de correntes parasitas quanto ao arranjo e geometria. ............... 27 

Figura 18: Circuito de ponte utilizado no ensaio por correntes parasitas. ................. 27 

Figura 19: Padrões representativos do revestimento para a zona 1. ........................ 34 

Figura 20: Padrões representativos do revestimento para a zona 2. ........................ 35 



VIII 

Figura 21: Medidor de condutividade. ....................................................................... 36 

Figura 22: Medidas de condutividade elétrica para amostras com diferentes 

espessuras. ............................................................................................................... 37 

Figura 23: Discos de simulação do núcleo combustível. ........................................... 40 

Figura 24: Liga alumínio-magnésio simulando o núcleo. .......................................... 41 

Figura 25: Bronze MT32 simulando o núcleo. ........................................................... 41 

Figura 26: Interface do programa CalCOILS. ............................................................ 43 

Figura 27: Base teórica utilizada no programa CalCOILS. ........................................ 44 

Figura 28: Esquema da sonda projetada. ................................................................. 46 

Figura 29: Componentes da sonda antes da montagem. .......................................... 46 

Figura 30: Componentes da sonda após a montagem. ............................................. 47 

Figura 31: Sonda 2B – 90 kHz. ................................................................................. 47 

Figura 32: Efeito da presença do núcleo nas correntes parasitas. ............................ 48 

Figura 33: Esquema das novas sondas. ................................................................... 49 

Figura 34: Colagem dos discos no corpo de sonda. ................................................. 49 

Figura 35: Sonda 2D – 160 kHz. ............................................................................... 50 

Figura 36: Sonda 1A – 160 kHz. ............................................................................... 51 

Figura 37: Exemplo de sinais obtidos no ensaio. ...................................................... 53 

Figura 38: Sinais obtidos na calibração do equipamento. ......................................... 55 

Figura 39: Ajuste polinomial para diferentes frequências de ensaio para zona 1 do 

revestimento. ............................................................................................................. 57 

Figura 40: Ajuste polinomial para diferentes frequências de ensaio para zona 2 do 

revestimento. ............................................................................................................. 61 

  



IX 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Valores especificados para a espessura e o revestimento do núcleo 

combustível. .............................................................................................................. 15 

Tabela 2: profundidade padrão de penetração para diferentes frequências. ............ 31 

Tabela 3: Espessuras dos padrões representativos do revestimento. ...................... 34 

Tabela 4: Medidas de condutividade elétrica para amostras com diferentes 

espessuras. ............................................................................................................... 37 

Tabela 5: Composição química típica do alumínio 6061. .......................................... 38 

Tabela 6: Dimensões da bobina preliminar e final. .................................................... 46 

Tabela 7: Resultado da análise química da liga Al 6061. .......................................... 52 

Tabela 8: Resultados dos testes de calibração para a zona 1 do revestimento. ....... 56 

Tabela 9: Resultados dos testes de validação para zona 1 do revestimento. ........... 58 

Tabela 10: Diferença entre o valor de espessura calculado e medido para zona 1 do 

revestimento. ............................................................................................................. 58 

Tabela 11: Resultados dos testes de calibração para a zona 2 do revestimento. ..... 60 

Tabela 12: Resultados dos testes de validação para a zona 2 do revestimento. ...... 62 

Tabela 13: Diferença entre o valor de espessura calculado e medido para zona 2 do 

revestimento. ............................................................................................................. 63 

Tabela 14: Resultados dos testes de calibração com alumínio simulando o núcleo 

para a zona 1. ........................................................................................................... 64 

Tabela 15: Resultados dos testes de validação com alumínio simulando o núcleo 

para a zona 1. ........................................................................................................... 64 

Tabela 16: Diferença entre o valor de espessura calculado e medido com alumínio 

simulando o núcleo para a zona 1. ............................................................................ 65 

Tabela 17: Resultados dos testes de calibração com alumínio simulando o núcleo 

para a zona 2. ........................................................................................................... 66 

Tabela 18: Resultados dos testes de validação com alumínio simulando o núcleo 

para a zona 2. ........................................................................................................... 66 



X 

Tabela 19: Diferença entre o valor de espessura calculado e medido com alumínio 

simulando o núcleo para a zona 2. ............................................................................ 66 

Tabela 20: Resultados dos testes de calibração com bronze simulando o núcleo para 

a zona 1..................................................................................................................... 67 

Tabela 21: Resultados dos testes de validação com bronze simulando o núcleo para 

a zona 1..................................................................................................................... 67 

Tabela 22: Diferença entre o valor de espessura calculado e medido com bronze 

simulando o núcleo para a zona 1. ............................................................................ 68 

Tabela 23: Resultados dos testes de calibração com bronze simulando o núcleo para 

a zona 2..................................................................................................................... 69 

Tabela 24: Resultados dos testes de validação com bronze simulando o núcleo para 

a zona 2..................................................................................................................... 69 

Tabela 25: Diferença entre o valor de espessura calculado e medido com bronze 

simulando o núcleo para a zona 2. ............................................................................ 69 

 

  



XI 

LISTA DE SIGLAS 

MTR  Materials Testing Reactor 

IPEN  Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

CNEN  Comissão Nacional de Energia Nuclear 

lEA-R1 Reator de Pesquisa Instalado no IPEN 

RMB  Reator Multipropósito Brasileiro 

NRU  National Research Universal 

END  Ensaios Não Destrutivos 

CDTN  Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

ORNL  Oak Ridge National Laboratory 

ANL  Argonne National Laboratory 

RERTR Reduced Enrichment for Research and Test Reactors 

IEA  Instituto de Energia Atômica 

IEN  Instituto de Energia Nuclear 

AIEA  Agência Internacional de Energia Atômica 

CTM  Centro Tecnológico da Marinha 

TIG  Tungsten Inert Gas 

SI  Sistema Internacional de Medidas 

IACS  International Annealed Copper Standard 

LABEND Laboratório de Ensaios Não-Destrutivos 

SETEM Serviço de Tecnologia Mineral 

  



XII 

LISTA DE SÍMBOLOS 

R resistência elétrica do fio, resistor 

XL reatância indutiva da bobina 

 resistividade elétrica 

  comprimento do condutor

A área da seção reta do condutor 

f frequência 

Lo indutância 

Z impedância 

j unidade imaginária, sendo j2 = -1 

 condutividade elétrica  

 permeabilidade magnética 

r permeabilidade magnética relativa 

o permeabilidade magnética no vácuo 

 profundidade padrão de penetração 

 fator de enchimento 

Det diâmetro externo do tubo 

Dis diâmetro interno da sonda 

Des diâmetro externo da sonda 

Dit diâmetro interno do tubo 

 

 

 

  



XIII 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 1 

2. OBJETIVOS ......................................................................................................... 3 

2.1. Geral .............................................................................................................. 3 

2.2. Específicos ..................................................................................................... 3 

3. COMBUSTÍVEL TIPO PLACA À BASE DE DISPERSÃO .................................... 3 

3.1. Histórico ......................................................................................................... 3 

3.2. Histórico brasileiro .......................................................................................... 7 

3.3. Processo de fabricação do combustível de U3Si2-Al ...................................... 8 

4. O ENSAIO POR CORRENTES PARASITAS ..................................................... 16 

4.1. Geração de Correntes Parasitas .................................................................. 16 

4.2. Impedância ................................................................................................... 17 

4.3. Fatores que influenciam as correntes parasitas e aplicações ...................... 19 

4.4. Efeito pelicular .............................................................................................. 22 

4.5. Efeito de distância (lift-off) e fator de enchimento ........................................ 24 

4.6. Sondas de ensaio ........................................................................................ 26 

4.7. Padrões de referência e calibração .............................................................. 28 

4.8. Vantagens, desvantagens e aplicações ....................................................... 28 

5. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................. 30 

5.1. Materiais ....................................................................................................... 32 

5.1.1. Amostras do revestimento ..................................................................... 32 

5.1.2. Amostras para simulação do núcleo ...................................................... 38 

5.1.3. Montagem dos padrões de referência ................................................... 40 

5.2. Sondas ......................................................................................................... 42 

5.2.1. Desenvolvimento da sonda de ensaio ................................................... 42 

5.2.2. Construção da sonda de ensaio ............................................................ 44 



XIV 

5.2.2.1. Sonda para a medição de espessuras do revestimento ..................... 44 

5.2.2.2. Sonda para a medição de espessuras do revestimento com a 

influência do cerne ............................................................................................. 48 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................... 51 

6.1. Ensaios químicos ......................................................................................... 51 

6.2. Testes de calibração e validação ................................................................. 52 

6.2.1. Testes para o revestimento de alumínio ................................................ 55 

6.2.2. Testes simulando o núcleo com a liga de alumínio ............................... 63 

6.2.3. Testes simulando o núcleo com bronze ................................................ 66 

7. CONCLUSÕES .................................................................................................. 69 

8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ................................................. 70 

9. REFERÊNCIAS .................................................................................................. 72 

 

 

 



1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Reatores de pesquisa tipo MTR (Materials Testing Reactor) são moderados e 

refrigerados a água leve e possuem elementos combustíveis tipo placa. Elementos 

combustíveis tipo MTR são formados pela montagem de um conjunto de placas 

combustíveis regularmente espaçadas, de modo a permitir a passagem de um fluxo 

de água que atua como refrigerador e moderador. As placas contém em seu núcleo 

o material físsil disperso em uma matriz metálica. Elas são produzidas por meio da 

montagem de um briquete inserido em uma moldura, os quais são envolvidos por 

placas metálicas em ambos os lados. Esse conjunto é, posteriormente, submetido a 

operações de soldagem e laminação, resultando na obtenção da placa combustível. 

O briquete é fabricado utilizando-se técnicas de metalurgia do pó, pela mistura de 

material nuclear pulverizado e pó de um material metálico específico, resultando em 

um compósito, geralmente, cerâmico-metálico. 

No Brasil combustíveis nucleares tipo placa são fabricados no Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN – CNEN, para uso no reator IEA-R1. Este 

é um reator de pesquisa tipo piscina, moderado e refrigerado a água leve. Entrou em 

funcionamento em 1957 com uma potência de 2 MW, sendo esta potência ampliada 

para 5 MW em 1998. O reator IEA-R1 é amplamente utilizado para produção de 

radioisótopos para uso em medicina nuclear como, por exemplo, o Samário-153, o 

Iodo-131 e o Irídio-192 (ROSA, 2013). 

O combustível tipo MTR utilizado no reator do IPEN utiliza dispersão de siliceto 

de urânio em alumínio, U3Si2-Al, enriquecidos a 20% no Isótopo 235U e com 

densidade de urânio no núcleo de 3,0 gU/cm3. O combustível à base de U3Si2 será o 

primeiro combustível utilizado no Reator Multipropósito Brasileiro (RMB).  

O RMB será um reator de pesquisa que terá, como o próprio nome diz, múltiplas 

funcionalidades como pesquisas científicas e tecnológicas, irradiação de materiais e 

produção de radioisótopos. Dentre estes se destaca o Molibdênio-99 cujo 

decaimento radioativo produz Tecnécio-99m utilizado em radiofármacos 

empregados na medicina nuclear e cujo consumo brasileiro representa 4% da 

produção mundial, dominada por apenas quatro países: Canadá, Holanda, África do 

Sul e Bélgica. O fornecimento do 99Mo foi muito prejudicado em 2008 e 2009 devido 
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à interrupção na operação dos reatores nucleares do National Research Universal 

(NRU), canadense, e HFR-Petten, holandês. O RMB será construído em Iperó-SP, 

junto ao Centro Experimental de Aramar da Marinha e tem previsão para iniciar suas 

atividades em 2018 e terá 30 MW de potência. Sua vida útil será de 50 anos e seu 

custo está orçado em US$ 500 milhões, estimando-se que este valor seja 

amortizado em 20 anos (ROSA, 2013) (GUARDIA, 2013) (DURAZZO et al. 2011). 

Durante a fabricação das placas combustíveis, após as etapas de montagem do 

conjunto e laminação, é realizado o corte para adequação da placa às dimensões 

finais. Em seguida é necessária a caracterização das placas com relação à presença 

de descontinuidades como falhas de união metalúrgica entre o revestimento e a 

moldura e entre o revestimento e o núcleo e o exame de outros defeitos da placa, 

como, por exemplo, defeitos terminais tipo “osso de cachorro” e “rabo de peixe”, 

além da verificação da espessura do revestimento e do núcleo, que é realizada por 

meio de exames de microscopia ótica. No caso das placas produzidas no IPEN, a 

cada lote de 24 placas combustíveis fabricadas uma é retirada para a verificação da 

espessura dos revestimentos e do núcleo. 

Dentro do escopo deste trabalho, será realizado um estudo para a avaliação de 

combustíveis nucleares tipo placa utilizando-se o método de ensaio não destrutivo 

(END) por correntes parasitas, de forma a avaliar características do revestimento e 

do cerne da placa combustível de forma não destrutiva. 

Ensaios não destrutivos são testes que permitem a avaliação de características 

de materiais sem interferir ou prejudicar seu uso futuro ou processamento posterior. 

Na avaliação de combustíveis nucleares tipo placa, alguns desses métodos de 

ensaio têm sido utilizados, como o ensaio visual, o ensaio radiográfico e o ensaio 

por ultrassom (WIGHT et al. 2008) (WOOLSTENHULME et al. 2012). Além desses, o 

ensaio por correntes parasitas apresenta um potencial de uso em aplicações como a 

medição da espessura do revestimento desse tipo de elemento combustível. 

O ensaio por Correntes Parasitas (ASNT, 2004) é um ensaio eletromagnético 

que consiste em induzir correntes elétricas alternadas no material de interesse, 

através de um campo eletromagnético variável, e monitorar o comportamento destas 

correntes no material. Este método de ensaio aplica-se a materiais eletricamente 

condutores e possui diversas aplicações como inspeção de tubos, medição de 

camadas de materiais isolantes depositados em materiais condutores, medição de 

espessura e determinação da profundidade de tratamentos térmicos, dentre outros. 
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Os resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho contribuirão para a 

realização de avaliações não destrutivas dos elementos combustíveis tipo placa 

produzidos no IPEN, para os trabalhos de desenvolvimento de combustíveis tipo 

placa do CDTN e para a avaliação dos elementos combustíveis tipo placa a serem 

utilizados no RMB. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

Este trabalho visa avaliar a aplicabilidade do método de ensaio por correntes 

parasitas para a determinação da espessura do revestimento de combustíveis 

nucleares tipo placa de U3Si2-Al revestidos com alumínio. 

2.2. Específicos 

 Desenvolver padrões de calibração e de referência para a medição da 

espessura do revestimento de alumínio, sem a influência do núcleo. 

 Desenvolver padrões de calibração e de referência para a medição da 

espessura do revestimento de alumínio, simulando a presença do núcleo, 

com materiais com diferentes condutividades elétricas. 

 Projetar, fabricar e testar sensores de correntes parasitas para a medição da 

espessura do revestimento de alumínio, com e sem a influência do material 

simulando a presença do cerne. 

 Desenvolver procedimentos de ensaio e análise não destrutiva de 

combustíveis tipo placa. 

 Validar a metodologia desenvolvida. 

3. COMBUSTÍVEL TIPO PLACA À BASE DE DISPERSÃO 

3.1. Histórico  

O primeiro reator tipo MTR iniciou suas atividades em 31 de março de 1952, 

construído em parceria pelo ORNL (Oak Ridge National Laboratory) e ANL (Argonne 

National Laboratory). Inicialmente as placas combustíveis possuíam liga de urânio-

alumínio (U-Al) como material físsil, contendo 18% em peso de urânio altamente 
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enriquecido (93% em peso de 235U) (KAUFMAN, 1962). Ainda na década de 50, 

devido à preocupação com a não proliferação de armamentos nucleares, reatores de 

pesquisa começaram a utilizar combustíveis contendo baixo enriquecimento de 

urânio (20% em peso de 235U). Porém, esta diminuição acarreta em menor fluxo de 

nêutrons, diminuindo assim a reatividade e também a vida útil do núcleo do reator. 

Desta forma a concentração de urânio nas placas combustíveis aumentou para 45% 

em peso para compensar a redução no enriquecimento. 

Placas combustíveis com núcleo à base da liga U-Al com 18% de urânio eram 

facilmente fabricadas, porém, surgiram dificuldades na fabricação de placas 

combustíveis de U-Al contendo 45% de urânio devido à fragilidade e propensão à 

segregação desta liga (THURBER; BEAVER, 1958). Uma alternativa encontrada 

para superar este problema foi a utilização de núcleos produzidos através de 

metalurgia do pó, que utiliza dispersão de compostos de urânio em alumínio e pode 

incorporar maiores quantidades de urânio. 

Objetivando obter altos fluxos de nêutrons, com desenvolvimento de reatores de 

pesquisa com alta potência, a produção de combustíveis com alto enriquecimento de 

urânio continuou, devido à maior reatividade específica e economia, já que os 

combustíveis poderiam permanecer por mais tempo no núcleo do reator (KNIGHT; 

BINNS; ADAMSON JUNIOR, 1968). Na década de 70, urânio altamente enriquecido 

era facilmente obtido, desta forma reatores que utilizavam urânio com baixo 

enriquecimento começaram a converter, gradualmente, seus núcleos para 

combustíveis altamente enriquecidos. Assim, um total de aproximadamente 156 

reatores de pesquisa em 34 países utilizavam urânio altamente enriquecido, 

resultando numa circulação de aproximadamente 5000 kg deste material. Nesta 

época, final da década de 70, a máxima densidade de urânio obtida foi de 1,7 

gU/cm3 (TRAVELLI, 1980). 

Em 1977 ressurgiu a preocupação com o risco de proliferação nuclear associado 

ao extravio de combustível durante a fabricação, transporte e armazenamento, 

resultando na restrição pelo governo americano para a comercialização de urânio 

com grau de enriquecimento acima de 20% em peso de 235U, produzindo um 

impacto na disponibilidade e utilização deste combustível para reatores de 

pesquisas. Em 1978 foi criado o programa RERTR (Reduced Enrichment for 

Research and Test Reactors) cujo objetivo principal é desenvolver a tecnologia 

necessária para minimizar e eventualmente eliminar a utilização de urânio altamente 
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enriquecido (igual ou maior que 20% de 235U) para a maioria das aplicações civis em 

todo o mundo (WACHS, 2007). Através deste programa mais de 40 reatores de 

pesquisas foram convertidos, entre eles o IEA-R1 do IPEN-CNEN.  

Inicialmente, o desenvolvimento foi baseado em aumentar a concentração de 

urânio nos combustíveis utilizados no início do programa RERTR, até o limite de 2,3 

gU/cm3 para combustíveis à base de UAlx-Al (onde x geralmente é 3) e 3,2 gU/cm3 

para combustíveis à base de U3O8-Al (WACHS, 2007). Também houve um esforço 

no desenvolvimento de novos combustíveis que permitissem alcançar densidades 

de urânio de 6-7 gU/cm3. O desenvolvimento destes novos combustíveis 

possibilitaria a conversão para baixo enriquecimento de praticamente todos os 

reatores de pesquisas existentes. 

Altas densidades de urânio no combustível tipo dispersão só podem ser 

atingidas utilizando compostos físseis com alto teor de urânio na dispersão. O limite 

tecnológico do uso de dispersões é 45% em volume de material físsil disperso, uma 

vez que deve ser mantida uma matriz sólida como dispersante, como o alumínio. Na 

Figura 1 é apresentado o potencial de vários compostos de urânio. 

Figura 1: Densidade de urânio na dispersão em função da concentração da 
fase físsil dispersa para diferentes compostos de urânio. 

 
Fonte: Intranet IPEN, 2014. 

Pesquisas visando a utilização de intermetálicos com maiores concentrações de 

urânio, tais como U3Si, U3SiAl e U6Fe como material físsil na forma de dispersões 

em alumínio continuaram. O problema encontrado na utilização destes 

intermetálicos com alto teor de urânio como material físsil na forma de dispersões 

em alumínio está relacionado à instabilidade dimensional durante a operação, 
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causada por sua reação com a matriz de alumínio, conduzindo a um inchamento das 

placas combustíveis e, por conseguinte, a problemas termo-hidráulicos que 

comprometem a segurança do reator. O U6Fe, devido à sua alta concentração de 

urânio (96% em peso) foi particularmente considerado, sendo as pesquisas 

praticamente abandonadas a partir de 1986 devido ao alto inchamento observado 

em testes de irradiação, aliado aos resultados promissores obtidos com a dispersão 

U3Si2-Al, sendo considerada uma alternativa inviável (NAZARÉ, 1984). Em 1988, 

com base em resultados de testes de irradiação, o combustível a base da dispersão 

U3Si2-Al foi qualificado pelo US Nuclear Regulatory Commission e liberado para 

comercialização para densidades de urânio de até 4,8 gU/cm3 (SNELGROVE et al. 

1987) (U. S. Nuclear Regulatory Commission, 1988). 

Com a utilização do U3Si2 não foi possível a conversão de todos os reatores de 

pesquisa, os quais necessitam de uma densidade de urânio de 6 a 9 gU/cm3. Maior 

concentração de urânio poderia ser obtida com a utilização do urânio metálico puro. 

Porém, à temperatura ambiente, a fase estável do urânio é a alfa, que apresenta 

nível de inchamento inaceitável. Porém a fase gama do urânio, estável em 

temperaturas entre 775°C e 1132°C, apresenta inchamento aceitável. Assim, 

estudos se direcionaram no objetivo de encontrar elementos de liga que 

estabilizassem a fase gama do urânio e apresentassem baixa seção de choque de 

absorção de nêutrons. Alguns elementos com baixa seção de choque para absorção 

de nêutrons como Mo, Ti, Zr e Nb possuem a capacidade de estabilizar a fase gama 

do urânio em baixas temperaturas (DIAS PAIS et al. 2013) (SALIBA-SILVA et al. 

2011). 

Ligas de U-Mo e de U-Zr-Nb mostraram-se bastante efetivas e vem sendo alvo 

de estudos por grupos de pesquisa no Brasil e no mundo (GHOSHAL et al. 2014) 

(CAMARANO et al. 2010). No Brasil estes combustíveis são estudados pelo Centro 

de Desenvolvimento da tecnologia Nuclear (CDTN) em cooperação com o IPEN. 

Várias ligas de U-Zr-Nb estão sendo investigadas de modo a achar uma composição 

que tenha boa estabilização da fase gama e também boas propriedades mecânicas 

(AGUIAR et al. 2011). A liga U-Mo se mostrou promissora e provavelmente será 

utilizada como o novo combustível tipo placa a base de dispersão em alumínio, 

substituindo o U3Si2 (PEDROSA et al. 2011). 

Assim, atualmente, a mais avançada tecnologia de fabricação de placas 

combustíveis tipo MTR disponível comercialmente está baseada na dispersão U3Si2-
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Al, com concentração de U3Si2 que resulta numa densidade de urânio no núcleo da 

placa combustível de 4,8 gU/cm3. 

3.2. Histórico brasileiro 

A tecnologia de fabricação de elementos combustíveis no Brasil se iniciou na 

década de 60 no IPEN, na época IEA (Instituto de Energia Atômica). Entre 1964 e 

1965 foram fabricados elementos combustíveis para o reator Argonauta do IEN 

(Instituto de Engenharia Nuclear). O combustível possuía dispersão de U3O8 em 

alumínio com 20% enriquecimento de 235U. O pó de U3O8 foi obtido pela AIEA 

(Agência Internacional de Energia Atômica) dentro do programa Átomos para a Paz. 

No início da década de 80 o IPEN não pôde adquirir elementos combustíveis no 

mercado Internacional para o suprimento do seu reator de pesquisa IEA-R1, assim, 

os esforços para melhorar a tecnologia desenvolvida na década de 60 foram 

intensificados. Entre 1985 e 1988 o IPEN trabalhou na montagem de uma unidade 

de fabricação de elementos combustíveis com capacidade de fabricação de 6 

elementos combustíveis por ano, quantidade suficiente para suprir o reator IEA-R1 

operando a 2 MW em regime de 40 horas semanais. 

Em 31 de Agosto de 1988 o IPEN abasteceu o IEA-R1 com o primeiro elemento 

combustível fabricado no Brasil, apenas 15 dias antes da exaustão do combustível 

do reator. O material físsil utilizado foi o mesmo pó de U3O8 usado anteriormente 

para a produção do combustível do reator Argonauta. Após a produção de 26 

elementos combustíveis a reserva do pó de U3O8 esgotou-se em 1996. Antes disto, 

em 1994, o IPEN iniciou o desenvolvimento do processo de conversão de UF6 em 

U3O8 e o processo de recuperação do urânio contido em placas combustíveis 

rejeitadas pelo controle de qualidade. Em 1996 o IPEN fez a conversão de 

aproximadamente 20 kg de UF6 enriquecido importado. Em 1997 a capacidade de 

produção foi aumentada de 6 para 10 elementos combustíveis anuais. 

Para aumentar a produção de radioisótopos do IPEN, a potência do reator IEA-

R1 foi aumentada de 2 MW para 5 MW. Assim, em 1988 foi implantada a tecnologia 

de fabricação do combustível de dispersão a base de U3Si2, aumentando a 

densidade de urânio de 1,9 gU/cm3 para 3,0 gU/cm3. O combustível U3Si2-Al foi 

qualificado em 2005, quando 5 elementos combustíveis atingiram os requisitos de 
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projeto, com níveis de queima superiores a 30%, sem apresentar problemas 

relacionados ao desempenho sob irradiação (SILVA et al. 2009). 

Inicialmente o pó de U3Si2 era importado da França, mas em 1998 iniciaram os 

esforços para desenvolver a tecnologia de produção do pó de U3Si2, visando à 

nacionalização de todo processo de fabricação. Em 2004 o IPEN obteve o primeiro 

lote de pó de U3Si2 fabricado com tecnologia nacional e em 2006 consolidou a 

tecnologia de fabricação do combustível à base de siliceto de urânio, fabricando o 

primeiro elemento combustível produzido com tecnologia totalmente brasileira. Este 

elemento combustível foi inserido no reator IEA-R1 em Junho de 2007. 

Em 2008 iniciou-se o estudo para desenvolver e qualificar elementos 

combustíveis de alta concentração com dispersão de U3Si2-Al, com objetivo de 

alcançar a maior concentração de urânio para a tecnologia do siliceto, 4,8 gU/cm3 

(SOUZA, 2011). 

3.3. Processo de fabricação do combustível de U3Si2-Al 

As placas combustíveis são fabricadas pela técnica de montagem do núcleo, 

moldura e revestimentos seguida por laminação, técnica internacionalmente 

conhecida pelo nome de “Picture Frame Technique” (KAUFMAN, 1962). As 

informações sobre o processo de fabricação de combustível tipo placa são antigas, 

em pequena quantidade e específicas para o combustível de um determinado reator 

(KNIGHT; BINNS; ADAMSON JUNIOR, 1968) (KNIGHT; MORIN, 1996). Os 

procedimentos de fabricação de placas combustíveis no IPEN foram baseados na 

literatura sobre os procedimentos de fabricação dos primeiros combustíveis de 

dispersão na década de 60, juntamente com informações obtidas em trabalhos até 

meados da década de 80 (MARTIN; WERNER; LEITTEN JUNIOR, 1966) 

(COPELAND; MARTIN, 1980) (WIENCEK, 1986). 

A partir destes trabalhos os procedimentos de fabricação foram aperfeiçoados 

empiricamente ao longo dos anos. Desta forma, o atual processo de fabricação do 

combustível tipo MTR com dispersão de U3Si2-Al no IPEN (DURAZZO et al. 2011) 

(DURAZZO et al. 2007) pode ser dividido nas seguintes etapas: 

 Conversão do UF6 em UF4; 

 Redução do UF4 em urânio metálico; 

 Produção do pó de U3Si2; 
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 Produção do núcleo combustível com os pós de U3Si2 e Al; 

 Montagem dos conjuntos; 

 Laminação; 

 Montagem das placas combustíveis. 

O UF6 enriquecido é atualmente obtido do Centro Tecnológico da Marinha, em 

Aramar (CTM-Aramar). O UF6 é transferido para um reator de hidrolise, onde é 

formada uma solução de fluoreto de uranilo (UO2F2). Esta solução, por sua vez, é 

transferida para um reator de precipitação de UF4, através da adição de cloreto de 

estanho II (SnCl2) como agente redutor: 

UF6 + H2O → UO2F2 + 4HF 

UO2F2 + SnCl2 + 4HF → UF4 + SnClF2 + 2H2O 

Após, a suspensão obtida é filtrada e seca em estufa e o UF4 obtido é 

acondicionado em recipiente fechado. 

A redução do UF4 em urânio metálico é realizada através de uma reação 

magnesiotérmica. O pó de UF4, após ser pesado, é homogeneizado em um 

misturador contido em uma caixa de luvas e em seguida é adicionado magnésio 

metálico com 15% em excesso estequiométrico. A mistura é feita em um cadinho de 

grafite que é colocado dentro de um vaso cilíndrico feito de aço inoxidável, 

denominado Bomba de Redução. A reação inicia, espontaneamente, a partir de 

620°C, conforme a reação: 

UF4 + 2Mg → U + 2MgF2 

Durante a fusão o urânio metálico e a escória (MgF2) se separam através da 

diferença de densidade, sendo que o urânio escorre para o fundo do cadinho. A 

bomba de redução é removida do forno e, após o resfriamento, os produtos são 

retirados do cadinho. A escória retida na superfície do lingote de urânio é removida 

por processo mecânico e o lingote é decapado com uma solução de ácido nítrico a 

10%, lavado em água corrente e seco ao ar. 

O U3Si2 é obtido a partir do urânio metálico com adição de silício em um forno de 

indução com atmosfera de argônio. O lingote de U3Si2 obtido é transferido para uma 

caixa de luvas com atmosfera de argônio, uma vez que o U3Si2 é pirofórico. Na caixa 

de luvas o lingote é submetido a uma moagem preliminar seguida de um 

peneiramento manual. O peneiramento é realizado em um conjunto de peneiras 
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composto por uma peneira grossa de 4 mm de abertura, uma fina de 150 m de 

abertura e um fundo. Os grãos acima de 4 mm são britados novamente, os grãos 

entre 4 mm e 150 m são coletados para a moagem final e os grãos abaixo de 150 

m são coletados para classificação granulométrica. 

A moagem final é realizada com os grãos entre 4 mm e 150 m, sendo feitos 

peneiramentos intermediários para a classificação do pó entre 150 m e 44 m. O 

tamanho dos grãos, conforme a especificação, deve estar entre 150 m e 44 m 

com uma fração máxima de finos (< 44 m) de 20% em peso. Os grãos acima da 

especificação (150 m) retornam para a moagem final, os grãos dentro do tamanho 

de especificação são coletados e armazenados, os finos (< 44 m) são coletados e 

armazenados separadamente. 

A próxima etapa do processo de produção é a fabricação do núcleo combustível, 

ou briquete. Inicialmente a massa e composição do briquete são calculadas a partir 

dos valores do total de urânio e do enriquecimento do pó de U3Si2. A partir da massa 

calculada para o briquete, baseada em suas dimensões, determina-se a massa de 

U3Si2 e de Al que são pesadas, misturadas e homogeneizadas de modo a se obter 

uma distribuição uniforme de 235U. A homogeneização das cargas é realizada em um 

homogeneizador com capacidade simultânea de 8 cargas e tem duração de 120 

minutos com rotação de 36 rpm e ângulo de 45°. A carga é transferida da caixa de 

luvas de homogeneização para a caixa de luvas de compactação, onde o pó é 

alimentado uniformemente na cavidade da matriz de compactação em camadas e 

com o auxílio de um aplainador para evitar segregação e minimizar a amplitude da 

espessura do briquete.A prensa hidráulica tem capacidade de 700 toneladas. O 

punção inferior é abaixado e o punção superior é inserido, aplicando-se a carga de 

compactação por 15 segundos. Após o punção superior é ejetado e o briquete 

retirado. A espessura do briquete é definida com base nas especificações finais 

válidas para o núcleo combustível, ela é calculada teoricamente e depois ajustada 

através de testes de fabricação. 

A produção de placas combustíveis é feita pela montagem e laminação de um 

conjunto composto pelo briquete (núcleo combustível), uma moldura e duas placas 

de revestimento. A moldura e as placas de revestimento são feitas da liga de 

alumínio comercial Al 6061. Imediatamente antes de transferir o briquete para a 

montagem do conjunto ele é desgaseificado em uma retorta à vácuo, com pressão 
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de 2x10-3 torr e temperatura de 250°C. O briquete é mantido na retorta por uma 

hora, após ele é resfriado na própria retorta sob vácuo até atingir a temperatura 

ambiente. 

Antes da montagem do conjunto a moldura é aquecida em um forno a 440°C e o 

briquete frio é montado dentro da cavidade da moldura. Após o resfriamento da 

moldura, o briquete é fixado por interferência na sua cavidade. As placas de 

revestimento são posicionadas uma acima e outra abaixo da placa de moldura com 

o núcleo. O conjunto é então fixado numa bancada de soldagem e soldado pelo 

processo TIG (Tungsten Inert Gas), com proteção de argônio. A solda é depositada 

nas 4 arestas do conjunto, deixando os cantos livres para a saída de ar nos 

primeiros passes de laminação. O procedimento de montagem do conjunto para 

laminação é mostrado na Figura 2. 

Figura 2: Procedimento de montagem do conjunto para laminação. 

 
Fonte: SALIBA-SILVA et al. 2011. 

A próxima etapa do processo de fabricação da placa combustível é a laminação, 

a quente e a frio. O conjunto soldado é inserido em um forno a 440°C por 60 

minutos. A laminação a quente é realizada em vários passes conforme programa 

bem estabelecido, determinado por cálculos teóricos e dados empíricos obtidos a 

partir de testes de fabricação. Entre cada passe de laminação o conjunto é 

reaquecido por 15 minutos. Cada lote de laminação é composto por 8 conjuntos de 

placas soldados. O laminador utilizado é equipado com cilindros de laminação 

revestidos com cromo, com diâmetro de 127 mm e largura de 210 mm. É importante 

a perfeita lubrificação dos cilindros de laminação. 

Durante a laminação à quente ocorre o caldeamento, união metalúrgica, entre os 

componentes do conjunto original. Para testar a qualidade do caldeamento é 
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realizado o teste de bolhas (blister test) após a laminação à quente. O teste consiste 

no aquecimento da placa combustível por 1 hora em temperatura de 440°C seguida 

de inspeção visual para observação e registro de bolhas. As placas que apresentam 

bolhas são registradas como rejeito e enviadas para recuperação do urânio contido. 

A laminação a frio é realizada em um ou dois passes, de modo a se atingir com 

precisão a espessura especificada e aumentar o grau de encruamento para elevar a 

resistência mecânica da placa combustível acabada. Após, as placas são pré-

cortadas para facilitar o manuseio das operações de aplainamento, radiografias e 

corte final. O aplainamento é necessário devido às placas apresentarem suas 

superfícies bastante onduladas e é realizado utilizando um aplainador de rolos. É 

realizada uma radiografia de localização para medir as dimensões internas da placa 

combustível e para verificar a centralização do núcleo, orientando o corte final, que é 

realizado em uma guilhotina. Na Figura 3 apresenta-se a placa combustível antes do 

pré-corte, após o pré-corte e após o corte final. 

Figura 3: Placa combustível antes e após o pré-corte e após o corte final. 

 
Fonte: VIEIRA, 2011. 

Após o corte final é medido o comprimento, a largura e a espessura das placas 

combustíveis, sendo rejeitadas e encaminhadas para recuperação de urânio as que 

não atendem às especificações. São realizadas novas radiografias, uma com 

objetivo de verificar o posicionamento e dimensões do núcleo e outra para verificar a 

homogeneidade da distribuição de urânio no núcleo. Esta homogeneidade é 

verificada através de uma inspeção visual comparativa com uma radiografia padrão, 

mostrada pela Figura 4. Esta radiografia padrão foi escolhida como a visualmente a 

mais homogênea em termos de distribuição de urânio, obtida a partir de placas 
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combustíveis dos 10 primeiros elementos combustíveis irradiados no núcleo do 

reator, atingindo uma queima média de até 35% com ótimo desempenho. 

Figura 4: Padrão mínimo de aceitabilidade para a distribuição de urânio. 

 
Fonte: FERRUFINO, 2011. 

O material excedente oriundo do pré-corte e do corte final é utilizado para fazer 

testes de dobramento para verificar o caldeamento entre os componentes do 

conjunto. O material é dobrado repetidamente em 180° em um sentido e dobrado 

novamente no sentido inverso. Uma inspeção visual após o teste é suficiente para 

verificar a ocorrência de falta de caldeamento. As placas rejeitadas são enviadas 

para a recuperação de urânio. 

Devido à diferença das propriedades mecânicas entre o núcleo e o material da 

moldura e dos revestimentos, durante a laminação desenvolve-se descontinuidades 

nas extremidades do núcleo, denominados defeitos terminais. Os defeitos terminais 

típicos do núcleo são o seu espessamento, conhecido como osso de cachorro ou 

“dog boning”, e a zona difusa, conhecido como rabo de andorinha ou rabo de peixe, 

“fish tail”. Estes defeitos são típicos do processo de fabricação das placas 

combustíveis e não há como serem evitados.  

O defeito conhecido como osso de cachorro é o espessamento do núcleo nas 

suas extremidades na direção longitudinal durante a laminação. Como o núcleo 

combustível é mais resistente à deformação que os componentes de alumínio do 

conjunto, o processo de laminação produz extremidades do núcleo mais espessas 

que sua parte central. Devido ao aumento de espessura nas extremidades do 

núcleo, sua seção longitudinal transversal lembra um osso de cachorro, dando 

origem ao nome do defeito. Este aumento da espessura do núcleo leva a duas 

consequências. A primeira é que ao se aumentar a espessura do núcleo, a 

espessura do revestimento diminui e a segunda é que a concentração de urânio 

nesta região aumenta, conduzindo a um maior fluxo de calor e maior temperatura. 
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O defeito conhecido como rabo de andorinha, assim como o osso de cachorro, 

também está associado á diferença nas propriedades mecânicas entre o material do 

núcleo e o dos revestimentos. Durante a deformação no processo de laminação o 

alumínio do revestimento tende a escoar com maior facilidade, sendo o alongamento 

nesta região maior. Assim, o material do núcleo que está em contato com o alumínio 

do revestimento, superior e inferior, tende a acompanhar o fluxo do metal, alongando 

mais do que na região central, dando origem ao defeito conhecido como rabo de 

andorinha. 

Na Figura 5 apresentam-se as micrografias ilustrando os defeitos terminais osso 

de cachorro, indicado pelas setas, e rabo de andorinha, indicado pelos círculos. 

Figura 5: Micrografia ilustrando os defeitos conhecidos como rabo de 
andorinha e osso de cachorro. 

 
Fonte: Adaptado de VIEIRA, 2011. 

A especificação da placa combustível define valores para as espessuras dos 

revestimentos e do núcleo diferentes para a região central do núcleo, zona 1, e para 

a região de defeitos terminais, zona 2 (VIEIRA, 2011). Na Figura 6 ilustram-se estas 

regiões e na Tabela 1 são apresentados os valores da especificação para cada 

zona. 
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Figura 6: Desenho ilustrando as regiões denominadas zona 1 e zona 2 para as 
placas combustíveis. 

 
Fonte: VIEIRA, 2011. 

Tabela 1: Valores especificados para a espessura e o revestimento do núcleo 
combustível. 

Dimensões Zona 1 Zona 2 

Espessura do núcleo (mm) 0,76 ± 0,05 Max 1,07 

Espessura do revestimento (mm) 0,30 a 0,46 Min 0,25 

Fonte: VIEIRA, 2011 

A cada três lotes de laminação (24 placas combustíveis), uma placa aleatória é 

separada para determinar as espessuras dos revestimentos e do núcleo e para 

caracterizar os defeitos terminais, “osso de cachorro” e “rabo de andorinha”. A 

análise é feita por metalografia e análise de imagem. Caso a placa não atenda às 

especificações uma segunda placa, aleatoriamente escolhida, é examinada. Caso 

esta segunda placa também não atenda às especificação, todas as demais placas 

dos 3 lotes são descartadas e enviadas para recuperação de urânio. 

No IPEN são produzidos dois tipos de combustíveis, o padrão e o de controle, 

sendo que o primeiro contém 18 placas combustíveis e o segundo 12. As placas 

combustíveis são fixadas em dois suportes laterais, formando um estojo. Após, são 

fixados um bocal e um pino de sustentação, no caso do elemento combustível 

padrão, e um bocal e um cilindro amortecedor, no caso do elemento combustível de 

controle. É realizada uma limpeza em um banho de álcool etílico e uma inspeção 

visual, principalmente no interior dos canais de refrigeração. Após, o elemento 

combustível é transferido para o Reator IEA-R1. Na Figura 7 ilustra-se o elemento 

combustível padrão produzido no IPEN. 
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Figura 7: Esquema do elemento combustível produzido pelo IPEN. 

 
Fonte: SOUZA, 2011. 

4. O ENSAIO POR CORRENTES PARASITAS 

4.1. Geração de Correntes Parasitas 

O ensaio por correntes parasitas é baseado no princípio de indução 

eletromagnética, conforme a Lei de Faraday. Uma bobina, colocada sobre a 

superfície de um material eletricamente condutor, ao ser alimentada por uma 

corrente elétrica alternada produz um campo magnético alternado, perpendicular à 

superfície da amostra, denominado campo magnético primário. Parte deste campo 

magnético penetra na amostra, induzindo nela correntes elétricas que são 

denominadas correntes parasitas ou, em inglês, eddy current. Estas correntes 

descrevem trajetórias circulares no material e circulam em sentido contrário ao da 

corrente na bobina indutora. Elas produzem um campo magnético alternado, 

denominado campo magnético secundário, que tem direção oposta ao campo 

magnético primário. Assim, o campo resultante da interação entre o campo 

magnético primário e o secundário tem um valor menor do que o campo original da 

bobina, o que resulta em uma alteração em sua impedância original. Em regiões 

homogêneas do material, a impedância permanece constante. Entretanto, caso o 

material apresente alguma alteração que produza uma variação nas correntes 

induzidas e consequentemente, no campo magnético secundário, a impedância da 

bobina sofrerá alterações, que podem ser medidas e associadas aos diferentes tipos 

de descontinuidades que podem ocorrer no material. O ensaio por correntes 
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parasitas consiste, portanto, em se induzir correntes elétricas no material de 

interesse e em monitorar as variações que ocorrem no comportamento dessas 

correntes ao longo do material, utilizando-se uma instrumentação adequada. A 

geração de correntes parasitas está ilustrada na Figura 8. 

Figura 8: Geração de correntes parasitas na material em teste. 

 
Fonte: Adaptado e traduzido de ACNDT. 

 

4.2. Impedância 

Quando uma corrente alternada percorre uma bobina, duas limitações são 

impostas ao fluxo de corrente: a resistência elétrica do fio (R), e a reatância indutiva 

da bobina (XL). 

A resistência elétrica de um fio é dada pela equação: 

     
 

 
 , onde: (1)  

 - resistividade elétrica do material de que é feito o condutor em .m; 

  - comprimento do condutor em m;

A - área da seção transversal do condutor. 

 

Já a reatância indutiva de uma bobina é dada por: 

           , onde: (2)  
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f - frequência em Hz; 

Lo - indutância em H. 

A resistência total ao fluxo de corrente alternada é conhecida como impedância 

(Z), que pode ser expressa como: 

           
 . (3)  

A impedância também pode ser escrita na forma de número complexo, conforme 

equação abaixo: 

        . (4)  

Desta forma a impedância pode ser representada em um plano complexo, ou 

plano de impedância, onde a resistência corresponde ao eixo real e a reatância 

indutiva corresponde ao eixo imaginário, conforme a Figura 9. 

Figura 9: Representação do plano complexo. 

 
Fonte: Adaptado de COX, VOLUME I, 1997. 

Quando um material condutor é colocado próximo a uma bobina de teste, o 

campo eletromagnético da mesma muda devido ao fluxo de correntes parasitas no 

material. Isto faz com que tanto a resistência quando a reatância indutiva varie. A 

resistência da bobina passa a ter duas componentes: a resistência do fio ao fluxo de 

corrente alternada e a resistência aparente produzida pela presença do material. 
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Desta forma o visor de um equipamento de ensaio por correntes parasitas 

consiste em um plano de impedância. Cada condição do material em inspeção 

produzirá um valor determinado para a resistência e para a reatância indutiva, assim 

cada condição representa um ponto particular no diagrama de impedância. Na 

Figura 10 ilustra-se o plano de impedância para diferentes materiais condutores, 

inspecionados sequencialmente, com diferentes condutividades. 

Figura 10: Exemplo de diagrama de impedância para amostras com diferentes 
valores de condutividade elétrica. 

 
Fonte: Adaptado e traduzido de ASM, 1989. 

4.3. Fatores que influenciam as correntes parasitas e aplicações 

As correntes parasitas são influenciadas pela condutividade elétrica (), pela 

permeabilidade magnética (), pela presença de alguma descontinuidade ou pela 

geometria do material. 

A condutividade elétrica está relacionada à facilidade do material conduzir 

corrente elétrica, sendo sua unidade no Sistema Internacional de Medidas (SI) o 

Siemens/metro (S/m). A resistividade elétrica (), cuja unidade no SI é .m (ohm x 

metro), é uma grandeza elétrica inversa da condutividade elétrica. Em inspeção por 
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correntes parasitas é comum encontrar a condutividade elétrica em IACS 

(International Annealed Copper Standard). Neste sistema, a condutividade do cobre 

recozido puro é definida como 100%, e as condutividades de outros metais ou ligas 

são expressas como uma porcentagem deste padrão (ASNT, 2004) (ASM, 1989). 

A permeabilidade magnética está relacionada à facilidade com que um material 

pode ser magnetizado. Geralmente utiliza-se a permeabilidade magnética relativa 

(r), que é a razão entre a permeabilidade magnética do material e a permeabilidade 

magnética no vácuo (o), sendo, assim, adimensional. 

    
 
 
 
, sendo: (5)  

o = 4  x 10-8 H/m. 

A presença de alguma descontinuidade, como trinca ou porosidade, pode limitar 

ou distorcer o caminho percorrido pelas correntes parasitas no material. O aumento 

do percurso que as correntes têm que executar resulta numa redução do fluxo de 

corrente, provocando uma mudança na impedância do ensaio (SOARES, 2005). A 

Figura 11 ilustra esta distorção devido à presença de uma trinca. 

Figura 11: Distorção das correntes parasitas provocadas por uma 
descontinuidade. 

 
Fonte: Adaptado de SOARES, 2005. 

 

Quando o material em análise é muito fino nem todo campo magnético 

produzido pela sonda gera correntes parasitas, assim a intensidade destas é menor. 
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No ensaio é como se o material fino tivesse condutividade menor que o material 

mais espesso (SOARES, 2005) (COX, VOLUME II, 1997). Na Figura 12 ilustra-se o 

efeito da espessura da amostra no ensaio. 

Figura 12: Efeito da espessura do material nas correntes parasitas. 

 
Fonte:Adaptado de COX, VOLUME I, 1997. 

Quando há um revestimento condutor sobre um material base, também ocorrerá 

variação no sinal de ensaio. Como o campo magnético da bobina percorre os dois 

materiais, Figura 13, haverá formação de correntes parasitas em ambos. Por se 

tratar de materiais diferentes, as propriedades também são diferentes, a intensidade 

de correntes parasitas induzidas em cada um será diferente. Desta forma, no ensaio, 

será como se a condutividade do material base tivesse alterada. Caso o 

revestimento possuir maior condutividade, a condutividade total vista pela sonda 

será maior que a condutividade original do material base e quanto maior for a 

espessura do revestimento maior será o valor da condutividade vista pela sonda. 

Caso a condutividade do revestimento seja menor, a condutividade vista pela sonda 

será menor que a original (COX, VOLUME II, 1997). 

Figura 13: Efeito do revestimento nas correntes parasitas. 

 
Fonte: Adaptado de (COX, VOLUME I, 1997). 
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No caso do combustível tipo placa em estudo, o revestimento (Al 6061) é mais 

condutor que o material base (dispersão de U3Si2 em Al). Assim, o aumento na 

espessura de revestimento indicará aumento da condutividade e a redução na 

espessura de revestimento indicará redução da condutividade. 

4.4. Efeito pelicular 

As correntes parasitas não são uniformemente distribuídas no interior do 

material em teste, elas são mais densas na superfície do material e sua intensidade 

decai exponencialmente com a profundidade no material. Este fenômeno é 

conhecido como efeito pelicular, ou skin effect. Este efeito se deve ao fato que o 

campo secundário gerado pelas correntes parasitas se opõe ao campo magnético 

primário, sendo o campo resultante reduzido à medida que a profundidade aumenta. 

A profundidade de penetração das correntes parasitas depende da frequência de 

ensaio, da condutividade elétrica e da permeabilidade magnética do material 

(SOARES, 2005). Na Figura 14 ilustra-se a variação densidade das correntes 

parasitas com a profundidade no material. 

Figura 14: Distribuição das correntes parasitas no interior de um material 
condutor. 

 
Fonte: Adaptado e traduzido de OLYMPUS, 2014. 

Neste contexto é definida a profundidade padrão de penetração () como sendo 

a profundidade em que a densidade das correntes parasitas decresce em 1/e, ou 
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37%, da sua densidade na superfície. A profundidade padrão de penetração (em m) 

é calculada pela equação (ASNT, 2004): 

 
    

 

      
, onde (6)  

 - resistividade elétrica do material em .m; 

  - frequência de teste em Hz. 

Há outra equação que descreve a atenuação das correntes parasitas no interior 

de uma amostra (SOARES, 2005), sendo esta mais geral: 

 
  

   
   

   
      

 , onde (7)  

Jx - densidade das correntes parasitas a uma profundidade x; 

Jo - densidade das correntes parasitas na superfície do condutor; 

 - resistividade elétrica do material em .m; 

  - frequência de teste em Hz. 

Através desta equação é possível determinar a densidade das correntes 

parasitas em qualquer profundidade do material. Pode-se observar tanto na Figura 

14 quanto nas equações acima que a penetração é maior para baixa permeabilidade 

magnética, baixa frequência de ensaio e alta resistividade elétrica (ou baixa 

condutividade). A frequência de ensaio, além de influenciar a profundidade de 

penetração também influencia na sensibilidade do teste, sendo o ensaio mais 

sensível quando realizado em maiores frequências. 

A densidade das correntes parasitas se reduz exponencialmente com a 

profundidade. Na Figura 15 ilustra-se a redução da densidade de correntes parasitas 

com a profundidade padrão de penetração. Pode-se perceber que para uma 

profundidade equivalente a 2, a densidade das correntes parasitas é cerca de 14% 

do valor inicial, já para 3 este valor cai para cerca de 5%. 
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Figura 15: Densidade de correntes parasitas, em porcentagem da densidade na 
superfície, em função da profundidade padrão de penetração. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observa-se que a expressão para a determinação da profundidade padrão de 

penetração se aplica a campos magnéticos senoidais planos incidentes em uma 

superfície plana infinita. Nas situações práticas, essa profundidade será diferente 

(JILES, 1998). 

4.5. Efeito de distância (lift-off) e fator de enchimento 

Quando uma bobina é energizada e mantida no ar, ligada a um instrumento de 

indicação, ela apresenta um sinal característico quando não há nenhum material 

condutor em sua vizinhança. Se a bobina é movida para perto de um material 

condutor este sinal inicial começa a mudar, até que a bobina esteja diretamente 

sobre o material, em contato com o mesmo. Este efeito de mudança na indicação 

com a alteração da distância entre a bobina e o material condutor é chamado efeito 

da distância ou afastamento da sonda ao material ou lift-off. O efeito lift-off é tão 

intenso que pequenas variações no espaçamento entre a bobina e o material podem 

mascarar indicações que sejam de interesse. Logo, a distância sonda/material deve 

ser mantida constante durante a calibração e a realização do ensaio (ASM, 1989). 

Na Figura 16 ilustra-se o plano de impedância indicando as curvas de condutividade 

e de lift-off. Quando a sonda está em contato com a peça o ponto de indicação da 

impedância é o mesmo correspondente à indicação na curva de condutividade, 

neste ponto a sensibilidade do sistema é a máxima. 
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Figura 16: Plano de impedância indicando as curvas de condutividade e lift-off. 

 
Fonte: ASM, 1989. 

Mesmo que seja prejudicial em alguns ensaios, esta propriedade é interessante 

em algumas aplicações como, por exemplo, medir espessuras de camadas de 

revestimento não condutor sobre material condutor (SOARES, 2005). Quando a 

sonda está em contato com a superfície não condutora, o espaçamento existente 

entre o material condutor e a sonda corresponde ao lift-off. 

Para sondas internas ou externas, o termo utilizado para descrever o 

espaçamento existente entre a sonda e o material é denominado fator de 

enchimento (fill factor). O fator de enchimento é uma medida da área ocupada por 

um tubo ou barra no interior de uma sonda envolvente ou da área ocupada por uma 

sonda interna no interior de um tubo (SOARES, 2005). O fator de enchimento é 

definido pelas expressões, para sondas externas e internas, respectivamente: 

 
  

   
 

   
 , onde: (8)  

 é o fator de enchimento; 

Det é o diâmetro externo do tubo; 

Dis é o diâmetro interno da sonda. 

 
  

   
 

   
 , onde: (9)  

Des é o diâmetro externo da sonda; 
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Dit é o diâmetro interno do tubo. 

4.6. Sondas de ensaio 

As sondas utilizadas no ensaio por correntes parasitas podem ter várias formas 

ou tamanhos e podem ser arranjadas de diversas maneiras. Desta forma as sondas 

podem ser projetadas de acordo com cada aplicação. Quanto à geometria, as 

sondas podem ser classificadas em superficiais, internas e envolventes. Quanto aos 

arranjos as sondas podem ser classificadas em absolutas ou diferenciais. Na Figura 

17 ilustram-se os tipos de sondas de ensaio por correntes parasitas. 

Sondas superficiais são utilizadas principalmente na classificação de materiais 

por variação da condutividade ou da permeabilidade, medida de espessura e 

detecção de descontinuidades presentes em chapas planas, ou adaptadas para o 

teste de superfícies curvas em tubos. Sondas internas são utilizadas para a 

inspeção de tubos, inclusive instalados, como em geradores de calor e caldeiras. 

Sondas externas (ou envolventes) são utilizadas para ensaiar tubos ou barras após 

a fabricação (SOARES, 2005). 

Sondas absolutas consistem de somente uma bobina de teste, Neste tipo de 

sonda a impedância da bobina é medida diretamente. Sondas com arranjo 

diferencial consistem num par de bobinas conectadas de modo que a impedância 

medida é cancelada quando ambas bobinas estão em condições experimentais 

idênticas. Assim a sonda pode detectar descontinuidades no material em teste 

(ASNT, 2004). 

Em grande parte das aplicações do ensaio por correntes parasitas é necessário 

somente determinar as diferenças que ocorrem na impedância. Isto pode ser feito 

com maior sensibilidade utilizando um circuito tipo ponte AC, ilustrado na Figura 18. 

O circuito de ponte consiste de dois resistores balanceados (R), uma bobina de 

inspeção, uma impedância de equilíbrio e um amperímetro. Quando a ponte está 

balanceada o amperímetro marca zero ampère. Quando a bobina de inspeção é 

posicionada sobre ou próximo a uma amostra há uma mudança na impedância na 

perna esquerda da ponte, tornando-a desbalanceada, e o amperímetro indica 

passagem de corrente proporcional a este desbalanceamento (COX, VOLUME I, 

1997). 
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Figura 17: Sondas de correntes parasitas quanto ao arranjo e geometria. 

 
Fonte: Adaptado de SHULL, 2002. 

 

 

Figura 18: Circuito de ponte utilizado no ensaio por correntes parasitas. 

 
Fonte: Adaptado de COX, VOLUME II, 1997. 
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4.7. Padrões de referência e calibração 

No ensaio por correntes parasitas não medimos diretamente as propriedades de 

interesse do material e sim variações de impedância na bobina produzidas por 

variações nas características do mesmo. Desta forma é necessária a confecção de 

padrões de referência, assim, o desenvolvimento de métodos de calibração e de 

critérios para o estabelecimento de correlações entre os sinais obtidos durante os 

ensaios e a variável de interesse. Assim os sinais obtidos no teste podem ser 

comparados com sinais de referência previamente obtidos através dos padrões de 

referência (ALENCAR, 2004). 

As características geométricas e as propriedades físico-químicas e metalúrgicas 

dos padrões devem ser as mais próximas possíveis das encontradas nos objetos 

reais de teste. É necessária a confecção de padrões que representem os extremos 

de aceitabilidade e inaceitabilidade do processo, sendo interessante a confecção de 

padrões com propriedades intermediárias, uma vez que variáveis encontradas em 

testes eletromagnéticos são quase sempre não lineares (ASNT, 2004). 

Para cada aplicação é recomendada a construção de descontinuidades artificiais 

como sulcos, orifícios de fundo plano, orifícios vazados ou perda de espessura, 

simulando as descontinuidades que podem ocorrer no material testado (ALENCAR, 

2004). 

A calibração do equipamento é feita determinando-se as condições de operação 

como, por exemplo, a sonda utilizada, a frequência de teste, ângulo de fase e ganho, 

de modo a obter sinais que possam ser identificados e diferenciados. As mesmas 

condições estabelecidas na calibração deverão ser executadas no ensaio, de modo 

a não introduzir qualquer variável adicional no processo de avaliação. Caso haja 

necessidade de alterar alguma condição do ensaio, uma nova calibração deve ser 

realizada (ALENCAR, 2004). 

4.8. Vantagens, desvantagens e aplicações 

O sinal indicativo do ensaio por correntes parasitas é instantâneo e ao aproximar 

uma sonda de teste da peça ensaiada não é necessário haver contato físico para 

que correntes parasitas sejam induzidas nesta. Consequentemente, o ensaio pode 

ser utilizado em linhas de produção para examinar barras, tubos e outros 
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componentes simétricos que se movem rapidamente, passando por dentro da sonda 

(ASNT, 2004). Além disso, o ensaio por correntes parasitas pode ser utilizado na 

inspeção de peças com geometria complexa. 

Limitações do ensaio são consequências diretas da natureza do teste de ser 

aplicado apenas em materiais eletricamente condutores como metais e ligas. No 

entanto, pode ser utilizado para medir espessura de camadas não condutoras 

depositadas sobre materiais condutores, utilizando o efeito lift-off.  

As correntes parasitas só penetram em regiões próximas à superfície, sendo 

difícil ou impossível penetrar no centro de materiais espessos. O fluxo de correntes 

parasitas é paralelo à superfície e geralmente não detecta descontinuidades 

paralelas a esta superfície. Porém, descontinuidades transversais ao fluxo de 

correntes parasitas são detectadas, devido à distorção causada no fluxo das 

correntes (ASNT, 2004). 

O fato do teste por correntes parasitas ser influenciado pela geometria do 

material, pela condutividade elétrica e pela permeabilidade magnética faz com que 

ele seja muito versátil e possua muitas aplicações, como (ASNT, 2004): 

 Medição de espessura de placas, chapas, paredes de tubos; 

 Medição de espessura de revestimentos sobre materiais base, onde o 

revestimento e o material base possuem propriedades elétricas ou 

magnéticas significantemente diferentes, como o caso do revestimento de 

materiais austeníticos em bases de materiais ferríticos (SILVA JR; ALENCAR; 

SILVA, 2011); 

 Identificação ou separação de materiais pela composição ou estrutura, como 

o caso de ligas de alumínio, onde ocorrem variações de condutividade elétrica 

devido à composição química e/ou tratamentos térmicos realizados nessas 

ligas; 

 Detecção de descontinuidades estruturais, como trincas, corrosão localizada, 

porosidade; 

 Identificação e controle de condições de tratamento térmico; 

 Determinação de profundidade de endurecimento de aços e algumas ligas 

ferrosas. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

Métodos eletromagnéticos de ensaio, como correntes parasitas, são 

influenciados por características dos materiais como condutividade elétrica e 

permeabilidade magnética, bem como por sua geometria. A densidade das correntes 

parasitas decai exponencialmente com a profundidade em um dado material e a fase 

dessas correntes também sofre um atraso com a profundidade. Assim, o perfil de 

distribuição dessas correntes induzidas ao longo da espessura do material sofre 

variações distintas para diferentes materiais. 

Para a medição da condutividade elétrica de materiais por correntes parasitas, 

por exemplo, tanto as características do material, como condutividade elétrica e 

permeabilidade magnética, influenciam no resultado das medições, como também a 

espessura, pois, em diferentes profundidades, a distribuição das correntes varia e, 

esta variação, afeta a impedância do sistema material/sonda. 

Assim, para medição da condutividade elétrica de materiais por esse processo, é 

necessário eliminar o efeito da espessura do material, o que é conseguido ao se 

utilizar frequências de teste elevadas. Consideram-se adequadas para essa 

finalidade frequências que resultem em profundidades padrão de penetração 

menores do que um terço da espessura do material (ASTN, 2004). 

No caso da medição de espessuras do revestimento de combustíveis nucleares 

tipo placa por correntes parasitas, duas situações se apresentam. Na primeira, para 

a medição da espessura do revestimento isolado, ou seja, sem a influência do 

núcleo, deve ser utilizada uma frequência de ensaio que proporcione uma alta 

sensibilidade a variações de espessura. Como a condutividade elétrica do 

revestimento não varia, frequências em que a profundidade padrão de penetração é 

próxima à espessura do material em exame são adequadas (CEECO; VAN 

DRUNEN; SAHRP, 1983). Observa-se que o valor da profundidade padrão de 

penetração para um determinado material, obtido a partir da equação (6) pode sofrer 

variações, em função da geometria do material (CEECO; VAN DRUNEN; SAHRP, 

1983). 

Na Tabela 2, podem-se observar os valores das profundidades padrão de 

penetração em função da frequência de teste para a liga de alumínio 6061 utilizada 

neste trabalho. São apresentados os valores de uma, duas e três profundidades 

padrão de penetração. 
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Tabela 2: profundidade padrão de penetração para diferentes frequências. 

Frequência 
kHz 

 (mm) 2 (mm) 3 (mm) 

40 0,458 0,916 1,374 

50 0,410 0,819 1,229 

60 0,374 0,748 1,122 

70 0,346 0,692 1,038 

80 0,324 0,648 0,971 

90 0,305 0,611 0,916 

100 0,290 0,579 0,869 

110 0,276 0,552 0,828 

120 0,264 0,529 0,793 

130 0,254 0,508 0,762 

140 0,245 0,490 0,734 

150 0,236 0,473 0,709 

160 0,229 0,458 0,687 

170 0,222 0,444 0,666 

180 0,216 0,432 0,648 

190 0,210 0,420 0,630 

200 0,205 0,410 0,614 

210 0,200 0,400 0,600 

220 0,195 0,391 0,586 

230 0,191 0,382 0,573 

240 0,187 0,374 0,561 

250 0,183 0,366 0,549 

260 0,180 0,359 0,539 

270 0,176 0,353 0,529 

280 0,173 0,346 0,519 

290 0,170 0,340 0,510 

300 0,167 0,334 0,502 

310 0,164 0,329 0,493 

320 0,162 0,324 0,486 

330 0,159 0,319 0,478 

340 0,157 0,314 0,471 

350 0,155 0,310 0,464 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A segunda situação a ser abordada é a medição da espessura do revestimento 

com a influência do núcleo. Nesse caso, tanto a variação da espessura deve ser 

sentida pelo sensor de correntes parasitas como também a presença de um material 

com condutividade elétrica diferente do material do revestimento, no caso o núcleo. 

Para isso é necessário o uso de padrões de referência que possibilitem a calibração 

do sistema de ensaio e também a validação da calibração obtida. A partir desses 
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padrões são realizados experimentos para determinar o conjunto de parâmetros de 

teste que possibilite que a medição de espessura possa ser realizada com a 

precisão adequada. 

No caso da disponibilidade de amostras de combustíveis nucleares tipo placa, os 

padrões necessários seriam feitos a partir das mesmas. Entretanto, devido a não 

disponibilidade das mesmas, optou-se por simular a presença do núcleo, utilizando-

se materiais que apresentassem uma condutividade elétrica intermediária entre o 

material do revestimento e o Siliceto de Urânio, existente na dispersão U3Si2-Al que 

compõe o núcleo. Neste caso, entretanto, uma nova variável é adicionada ao 

sistema. Para que o revestimento permaneça fixo no material simulando o núcleo, é 

necessário que ele seja fixado ao mesmo por meio de um adesivo. Dessa forma ele 

não sofrerá nenhum tipo de movimento durante a realização dos experimentos, o 

que poderia gerar sinais indesejáveis. Entretanto, o uso do adesivo fará com que 

haja um espaçamento entre o material do revestimento e o material simulando o 

núcleo. Este espaçamento produz um efeito “lift-off”, o qual deve ser controlado, 

para não interferir com as medições. Dessa forma, para atingir os objetivos 

propostos no trabalho foi adotada a seguinte metodologia experimental: 

 Definição e caracterização do material em estudo; 

 Seleção dos materiais para simulação do núcleo; 

 Fabricação e controle dimensional dos padrões de calibração e validação; 

 Projeto, fabricação e caracterização das sondas utilizadas nos experimentos; 

 Obtenção de funções para calibração do sistema de ensaio; 

 Avaliação de corpos de prova de validação. 

5.1. Materiais 

5.1.1. Amostras do revestimento 

Para a confecção de padrões de referência é necessário que eles reproduzam o 

material a ser inspecionado da melhor maneira possível. Assim os padrões de 

espessura representativos do revestimento foram confeccionados pelo IPEN, 

utilizando as mesmas etapas de laminação realizadas para a fabricação das placas 

combustíveis, utilizando a liga de alumínio Al 6061, ou seja, mesmo processamento 
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termomecânico, com reduções de cerca de 80% e temperaturas de 440C (VIEIRA, 

2011). 

Foram fornecidas amostras com dimensões de aproximadamente 50 m x 50 mm 

e diferentes espessuras, das quais foram selecionadas aquelas correspondentes às 

espessuras finais esperadas para o revestimento. Conforme a Tabela I, a espessura 

do revestimento na zona 1 deve ser entre 0,30 mm e 0,46 mm enquanto na zona 2 

deve ser superior a 0,25 mm. Como o limite inferior de espessura é o crítico no 

desenvolvimento de combustível tipo placa estes dois valores (0,25 mm e 0,30 mm) 

foram utilizados como referência. Assim, o critério utilizado para essa escolha foi:  

a) Para a zona 1, obter um conjunto de amostras que pudesse ser usado para a 

confecção de padrões de calibração para a realização de medições em 

regiões próximas à espessura mínima especificada, acima e abaixo desta; 

b) Para a zona 2, obter um conjunto de amostras que pudesse ser usado para a 

confecção de padrões de calibração para a realização de medições em 

regiões próximas à espessura mínima especificada, também acima e abaixo 

desta; 

Desta forma as amostras de revestimento fornecidas pelo IPEN foram 

submetidas ao ensaio dimensional. Para isto foram traçadas em cada amostra 8 

linhas guias (4 verticais e 4 horizontais) e nas 16 interseções entre estas linhas 

foram realizadas as medidas de espessura. As amostras enviadas apresentaram 

espessuras que variaram, desde 0,122 mm a 0,628 mm. Como estes valores limites 

estão muito longe da faixa de espessura de interesse, escolheram-se apenas as 

amostras cujas espessuras estavam mais próximas dos valores mínimos da zona 1 

e da zona 2. 

As espessuras das amostras foram medidas com um micrômetro externo digital 

da marca DIGIMESS com pontas esféricas. A precisão do aparelho é de ± 0,001 mm 

e ele foi calibrado a partir de blocos padrão de calibração da marca Mitutoyo, com 

espessuras de 1,005 mm e 1,200 mm. 

Em seguida as amostras selecionadas foram identificadas como Z1-01, Z1-02, 

Z1-03, Z1-04, Z1-05, Z1-06 e Z1-07 para a zona 1 e Z2-01, Z2-02, Z2-03, Z2-04, Z2-

05, Z2-06 e Z2-07. Z1 indica que os padrões estão na faixa de espessura para 

serem utilizados na calibração e validação da zona 1 e Z2 na faixa de espessura da 

zona 2. 
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Na Tabela 3 são apresentados os valores da espessura obtidos com intervalo de 

confiança das amostras escolhidas para serem padrões a um nível de confiança de 

95%. 

Nas Figuras 19 e 20 estão apresentadas as placas utilizadas como padrões de 

referência para a zona 1 e 2, respectivamente. 

Tabela 3: Espessuras dos padrões representativos do revestimento. 

Padrão Espessura (mm) Padrão Espessura (mm) 

Z1 – 01 0,314 ± 0,001 Z2 – 01 0,275 ± 0,001 

Z1 – 02 0,310 ± 0,001 Z2 – 02 0,250 ± 0,001 

Z1 – 03 0,305 ±0,001 Z2 – 03 0,245 ± 0,001 

Z1 – 04 0,302 ±0,001 Z2 – 04 0,244 ± 0,002 

Z1 – 05 0,297 ± 0,001 Z2 – 05 0,235 ± 0,002 

Z1 – 06 0,293 ± 0,001 Z2 – 06 0,207 ± 0,001 

Z1 – 07 0,282 ± 0,001 Z2 – 07 0,201 ± 0,001 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 19: Padrões representativos do revestimento para a zona 1. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 20: Padrões representativos do revestimento para a zona 2. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Após o ensaio dimensional e identificação das amostras, foi realizada a medição 

de sua condutividade elétrica. 

A deformação mecânica de um determinado material pode provocar uma 

variação em sua condutividade elétrica (CALLISTER, 2000). Assim, como as 

amostras passaram por um processamento termomecânico, é necessário que se 

conheça as condutividades elétricas finais dessas amostras. 

Com base nos valores da condutividade elétrica e da frequência de teste, pode-

se determinar a profundidade padrão de penetração a partir da Equação 6. Pela 

análise dessa equação, pode-se observar que quanto maior o valor da 

condutividade, menor a penetração das correntes parasitas para um dado material a 

uma dada frequência. 

As medições das condutividades foram realizadas utilizando-se o medidor de 

condutividade elétrica SIGMASCOPE SMP350, fabricado pela Helmut-Fischer, 

calibrado usando-se padrões de condutividade elétrica certificados. Este 

equipamento mede a condutividade elétrica usando, também, o princípio do método 

de correntes parasitas. Entretanto, para que as medidas obtidas sejam confiáveis, é 

necessário assegurar que a espessura das amostras não produzirá nenhuma 
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interferência no processo de medição. Para que isso seja assegurado, é necessário 

que a frequência de teste utilizada nesse medidor seja tal que a espessura das 

amostras seja maior do que três profundidades padrão de penetração, na frequência 

de teste usada pelo mesmo (ASNT, 2004). 

O valor máximo para a condutividade elétrica das ligas Al 6061 encontrado na 

literatura foi de 48,5% IACS (2,633 x 107 S/m) (ECT INC, 2002). Considerando-se a 

menor espessura apresentada pelas amostras usadas, de 0,201 mm e fazendo-se 

essa espessura igual a três profundidades padrão de penetração, pode-se verificar 

que a frequência necessária para que isso ocorra é de aproximadamente 2 MHz. 

Dessa forma, o medidor de condutividade foi utilizado operando na frequência de 2 

MHz. O sensor utilizou-se de uma sonda de alta frequência, modelo FS40HF, 

operando a 2 MHz. O medidor de condutividade e a sonda de alta frequência podem 

ser observados na Figura 21. 

Figura 21: Medidor de condutividade. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Foram feitas nove medidas de condutividade em cada uma das amostras, 

inclusive em duas amostras que não foram selecionadas como padrões, para 

avaliar a variação da condutividade com a espessura. Na Tabela 4 são 

apresentados os valores de condutividade medidos para as amostras em IACS e 

em MS/m, com o respectivo intervalo de confiança com um nível de 95% de 

confiança. Na Figura 22 é apresentado o gráfico da condutividade em IACS em 

função da espessura das amostras. 
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Tabela 4: Medidas de condutividade elétrica para amostras com diferentes 
espessuras. 

Amostra 
Espessura 

mm 

Condutividade (2MHz) 

%IACS MS/m 

Z2 – 07 0,201 51,67 ± 0,28 29,97 ± 0,16 

Z2 – 06 0,207 51,65 ± 0,25 29,96 ± 0,14 

Z2 – 05 0,235 51,48 ± 0,17 29,86 ± 0,10 

Z2 – 04 0,244 51,63 ± 0,24 29,95 ± 0,14 

Z2 – 03 0,245 51,38 ± 0,19 29,80 ± 0,11 

Z2 – 02 0,250 51,54 ± 0,18 29,90 ± 0,11 

Z2 – 01 0,275 52,09 ± 0,20 30,21 ± 0,12 

Z1 – 07 0,282 52,44 ± 0,14 30,42 ± 0,08 

Z1 – 06 0,293 52,22 ± 0,12 30,29 ± 0,07 

Z1 – 05 0,297 51,98 ± 0,17 30,15 ± 0,10 

Z1 – 04 0,302 52,04 ± 0,16 30,19 ± 0,09 

Z1 – 03 0,305 51,92 ± 0,16 30,12 ± 0,09 

Z1 – 02 0,310 52,26 ± 0,12 30,31 ± 0,07 

Z1 – 01 0,314 52,01 ± 0,14 30,17 ± 0,08 

- 0,427 51,58 ± 0,16 29,92 ± 0,09 

- 0,507 51,57 ± 0,12 29,91 ± 0,07 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 22: Medidas de condutividade elétrica para amostras com diferentes 
espessuras. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A condutividade elétrica das amostras foi medida posicionando-se a sonda na 

região central das amostras, mesmo local de posicionamento das sondas de 

correntes parasitas desenvolvidas para medição de espessura. Verifica-se que a 

variação da condutividade não segue nenhuma tendência com o aumento de 

espessura e a variação dos valores medidos foi pequena, cerca de 1,7%. 

A análise química do material do revestimento foi realizada utilizando-se um 

espectrômetro de emissão ótica Foudry Master Xpert Oxford. Na tabela 5 pode ser 

observada a composição química típica dessa liga. 

Tabela 5: Composição química típica do alumínio 6061. 

Porcentagem 

em Peso 

Si Fe Cu Mn Mg cr Zn Ti Outros 

Cada 

Outros 

Total 

Alumínio 

Mínimo 0,40 -- 0,15 -- 0,80 0,04 -- -- -- -- Restante 

Máximo 0,80 0,70 0,40 0,15 1,20 0,35 0,25 0,15 0,05 0,15 Restante 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados de ALCOA, 2014. 

 

5.1.2. Amostras para simulação do núcleo 

Devido a imprevistos e problemas ocorridos durante a tentativa de fabricação 

das miniplacas inicialmente previstas para a execução do trabalho, não foi possível o 

fornecimento das mesmas pelo IPEN. Deste modo optou-se por utilizar materiais que 

pudessem simular a presença do núcleo combustível. 

No ensaio por correntes parasitas e, principalmente para a aplicação do 

trabalho, na medição da espessura de um material condutor em contato com outro 

material condutor, o principal fator que interfere no ensaio é a condutividade elétrica 

dos materiais envolvidos. Desta forma o material a ser utilizado na simulação do 

núcleo combustível deve ter condutividade próxima à do núcleo combustível. Como 

este valor não está disponível na literatura e a medida direta da condutividade do 

núcleo combustível foi inviabilizada pela não disponibilidade desse material, fez-se 

uma estimativa da condutividade elétrica do cerne, apenas como uma referência. 

Quanto maior a diferença entre as condutividades elétricas dos materiais envolvidos, 

melhores os resultados obtidos para a medição de espessuras. Entretanto, 

resultados satisfatórios na medição da espessura de materiais usados como 

revestimento em materiais de base com condutividades elétricas similares tem sido 

obtidos (JOHNSON; THANGAVELU; HAUG, 1989). 
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A resistividade elétrica do U3Si2 é de 105 x 10-6 .cm (CAPE; TAYLOR, 1961), 

o que corresponde a uma condutividade de 0,95 MS/m. O pó de alumínio utilizado 

no IPEN que é fornecido pela ALCOA, possui composição química correspondente à 

liga 1050 (SOUZA, 2011) (ALCOA, 2015), cuja condutividade é 35,46 MS/m. O 

Núcleo combustível é formado por uma mistura de 27% de U3Si2 e 73% de pó de 

alumínio em volume. Estima-se, portanto, que a condutividade do núcleo é de 26,14 

MS/m (45,07% IACS). Uma liga de alumínio com 2,5% de magnésio, com 

condutividade de 44,39% IACS, foi utilizada na simulação do núcleo. 

De modo a realizar mais testes utilizando outro material para simular o núcleo, 

os cálculos foram refeitos considerando a proporção em massa dos constituintes do 

núcleo, em vez de volume, considerando a densidade do U3Si2 de 12,1 g/cm3 e do 

alumínio 2,7 g/cm3 (CAPE; TAYLOR, 1961). Desta forma encontrou-se uma 

condutividade de 14,06 MS/m (24,25% IACS) para o núcleo. O bronze MT 32 com 

22,63% IACS foi utilizado nesta condição. A condutividade elétrica foi medida 

também utilizando o medidor de condutividade da marca FISCHER modelo 

SIGMASCOPE® SMP350. 

A liga de alumínio-magnésio e o bronze existentes no laboratório estavam em 

formatos cilíndricos e, para a simulação do núcleo as amostras, foram usinados em 

forma de discos com a espessura de 0,76 mm para simular a zona 1 e 1,05 mm para 

simular a zona 2, conforme as espessuras do núcleo apresentadas na Tabela I. Na 

Figura 23 podem ser observados os discos utilizados para simulação do núcleo 

combustível. 
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Figura 23: Discos de simulação do núcleo combustível. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

5.1.3. Montagem dos padrões de referência 

Para a realização dos testes envolvendo a medição de espessuras do 

revestimento simulando a presença do núcleo combustível, os discos foram colados 

nos padrões de revestimento. Para a colagem foi utilizado o adesivo Loctite 496.  

Cada uma das amostras de revestimento foi posicionada sobre uma base de 

PVC, a cola distribuída sobre a superfície do disco e em seguida, o disco foi 

pressionado contra a amostra de revestimento, por um período de um minuto. Em 

seguida a espessura de cada padrão produzido foi medida em sua região central e o 

valor médio para o conjunto de amostras determinado, de forma a verificar a 

uniformidade da espessura das camadas de cola produzidas e, consequentemente, 

o “lift-off” médio obtido para as amostras. O valor médio obtido foi de 80 m.  

Nas Figuras 24 e 25 podem ser observados os discos da liga de alumínio-

magnésio e bronze, respectivamente, colados nas amostras de revestimento, para a 

nobtenção dos padrões. 
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Figura 24: Liga alumínio-magnésio simulando o núcleo. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
 

 

 

 

Figura 25: Bronze MT32 simulando o núcleo. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 



42 

5.2. Sondas 

5.2.1. Desenvolvimento da sonda de ensaio 

Para o desenvolvimento de sondas de ensaio é necessário conhecer as 

características do material a ser ensaiado. Como se trata de um combustível tipo 

placa, a geometria da peça é plana. O material do revestimento, a liga de alumínio Al 

6061, possui permeabilidade magnética relativa desprezível, próxima de um, e a sua 

condutividade elétrica foi determinada utilizando-se o medidor de condutividade 

SIGMASCOPE, sendo os resultados obtidos já apresentados na Tabela 4. 

Foi escolhido para a realização do ensaio o arranjo absoluto, que possibilita a 

verificação de variações graduais que ocorrem no material testado. Porém o 

equipamento de ensaio utilizado opera no modo ponte, sendo necessária a presença 

de uma bobina de compensação de modo a equilibrar o circuito. Assim, o arranjo 

utilizado pode ser considerado como pseudo-diferencial. 

As sondas, então, foram construídas considerando-se os seguintes aspectos: 

 A geometria da sonda é projetada de acordo com a geometria da peça 

ensaiada, sendo utilizadas, no caso, sondas superficiais. 

 As dimensões da sonda são determinadas em função da característica do 

material que se deseja avaliar. 

 A frequência de ensaio é determinada através da determinação da densidade 

de correntes parasitas na superfície do revestimento oposta àquela em 

contato com a sonda. Conhecendo-se a resistividade elétrica e a espessura 

do material, ela pode ser obtida pela aplicação da equação 7, onde a 

espessura corresponde à profundidade x na equação.  

 A impedância da bobina em cada braço para o equipamento de teste utilizado 

deve ser de 50 . Assim, a partir da frequência de ensaio, calcula-se a 

indutância complexa para as bobinas usando a equação 2, considerando-se 

inicialmente a reatância indutiva (xL) de cada bobina igual a 50 . 

 Determinam-se as condições de construção da bobina como o número de 

espiras e as dimensões necessárias para os carretéis que acomodarão os 

enrolamentos. Para isto utiliza-se o programa CalCOILS, desenvolvido por 

Fernando F. Almeida, cuja interface está ilustrada na Figura 26 (ALMEIDA, 
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2001). Para a utilização do programa é necessário usar como entrada a 

indutância, o diâmetro do fio utilizado, o comprimento da bobina e o seu 

diâmetro interno. Como resultado se obtém o número de espiras, o 

comprimento necessário de fio, a resistência do fio e a profundidade que será 

ocupada na bobina. A base teórica para a realização dos cálculos está 

ilustrada na Figura 27. 

Figura 26: Interface do programa CalCOILS. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 27: Base teórica utilizada no programa CalCOILS. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Após estas etapas definem-se a geometria e as dimensões do corpo de sonda e 

das carcaças. Após a usinagem dos componentes, enrolam-se as espiras, faz-se a 

ligação elétrica e a montagem dos componentes. Por fim é realizada a conexão da 

sonda no aparelho para obtenção dos sinais. 

5.2.2. Construção da sonda de ensaio 

5.2.2.1. Sonda para a medição de espessuras do revestimento 

Inicialmente o trabalho foi direcionado para a construção de uma sonda capaz 

de avaliar a espessura do revestimento sem a influência do material simulando o 

núcleo ou cerne. Esses testes iniciais são necessários para se determinar a 

sensibilidade do sistema de ensaio para a medição de espessuras do material do 

revestimento. 

Para a medição de espessura de um dado material, a profundidade de 

penetração é o principal parâmetro a ser considerado. Ela deve ser tal que variações 

no fluxo das correntes parasitas devidas a variações de espessura possam ser 

detectadas pelo sistema de ensaio.  
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No caso, inicialmente projetou-se uma sonda que em uma espessura de 0,45 

mm correspondesse a 3, ou seja, aproximadamente 95% de redução na 

intensidade das correntes parasitas na superfície oposta àquela em contato com a 

sonda. Esta espessura foi escolhida por ser um valor próximo ao valor máximo para 

a espessura na zona 1, conforme a Tabela 1, dentro da faixa de aprovação para a 

especificação de espessura do revestimento. Nestas condições a sonda produzida 

teve as seguintes características: 

 Frequência de ensaio: 450 kHz; 

 Número de espiras: 69; 

Indutância: 17,4 µH; 

 Impedância (na frequência de ensaio): 51,1 ; 

 Resistência do fio: 10,2 . 

Observa-se que foi construída uma sonda com duas bobinas separadas, ativa e 

de compensação, ligadas segundo o arranjo pseudo-diferencial. 

Porém nestas condições verificou-se que os sinais obtidos praticamente não 

variavam com a espessura dos padrões. Alterando-se a freqüência de ensaio, 

verificou-se que para valores próximos a 100 kHz ocorria melhor separação entre os 

sinais obtidos.  

Desta forma foram realizadas alterações nas bobinas de ensaio, para que 

fossem capazes de operar nestas condições. As bobinas dos sensores (ativo e de 

compensação) que inicialmente estavam separadas foram projetadas sendo 

incorporadas em um suporte único. Assim, a bobina de compensação ficou situada 

no lado oposto à bobina ativa no corpo da sonda. Como ela não fica em contato com 

nenhuma superfície, colocou-se um disco de alumínio, representativo do 

revestimento, de modo a fazer o balanço com a bobina ativa no momento de 

realização do ensaio. Este disco de alumínio foi retirado de uma amostra com 

espessura próxima de 0,300 mm, como por exemplo a amostra Z1-04 de 0,302 mm 

ilustrada na Figura 19. As dimensões da bobina foram aumentadas, pois é 

necessária maior quantidade de espiras para reduzir a frequência de ensaio. 

Na Tabela 6 são apresentadas as dimensões da bobina da sonda inicial e da 

bobina da sonda final projetada. Na Figura 28 está ilustrado o esquema da sonda, já 
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nas Figuras 29 e 30 estão apresentados os componentes da sonda projetados e 

usinados, antes e após a montagem. 

Tabela 6: Dimensões da bobina preliminar e final. 

Bobina Comprimento 

(mm) 

Diâmetro interno 

(mm) 

Profundidade (mm) 

Preliminar 0,80 2,50 0,85 

Final 1,20 2,00 2,20 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 28: Esquema da sonda projetada. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 29: Componentes da sonda antes da montagem. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 30: Componentes da sonda após a montagem. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A partir destes componentes construiu-se uma nova sonda com as seguintes 

características: 

 Frequência de ensaio: 90 kHz; 

 Número de espiras: 180; 

Indutância: 90,2 µH; 

 Impedância (na freqüência de ensaio): 51,7 ; 

 Resistência do fio: 8,4 . 

A sonda foi identificada como sonda 2B, podendo ser observada na Figura 31. 

 

Figura 31: Sonda 2B – 90 kHz. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Esta sonda foi capaz de detectar pequenas variações na espessura das 

amostras de revestimento de alumínio com grande sensibilidade. 

5.2.2.2. Sonda para a medição de espessuras do revestimento com a 

influência do cerne 

Após a realização dos ensaios para medição da espessura do revestimento, a 

sonda 2B foi testada para a avaliação do revestimento sob a influência do material 

simulando a presença do núcleo. Porém, nesta situação, os resultados não foram 

satisfatórios. Isto era esperado, pois a presença de um material condutor sob a placa 

de alumínio influencia no comportamento das correntes parasitas caso elas 

penetrem neste material. Na Figura 32 pode-se observar como a presença do núcleo 

interfere no ensaio por correntes parasitas. Quanto maior for a concentração de 

correntes parasitas no material simulando o núcleo maior será sua interferência no 

sinal, dificultando ou impossibilitando a aplicação correta do ensaio. Desta forma 

uma menor interferência do núcleo na realização dos ensaios para medição de 

espessura do revestimento é conseguida ao se aumentar a frequência de ensaio, 

conforme foi ilustrado na Figura 14. 

 

Figura 32: Efeito da presença do núcleo nas correntes parasitas. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim, novas sondas foram projetadas e fabricadas. Nelas, além da alteração na 

frequência de ensaio, foi inserido junto ao disco de alumínio simulando a presença 

do revestimento na bobina de compensação, um disco do material que simula o 

núcleo, de modo a reduzir a diferença de impedância entre as duas bobinas. 

Desta forma foram feitas duas novas sondas, uma com um disco de simulação 

do núcleo da liga de alumínio com magnésio e outra com disco de bronze. Ambas 

Revestimento

Campo Magnético

Revestimento

Núcleo

Campo Magnético
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foram projetadas para trabalhar com freqüência mais alta do que a sonda produzida 

anteriormente. A Figura 33 apresenta o esquema das novas sondas projetadas e na 

Figura 34 está ilustrada a etapa de colagem dos discos de alumínio do revestimento 

e de bronze, sendo colados no corpo de sonda. 

 

Figura 33: Esquema das novas sondas. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 34: Colagem dos discos no corpo de sonda. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As sondas com disco da liga de alumínio com magnésio (Al-Mg 2,5), identificada 

como 2D, e bronze, identificada como 1A, apresentaram as seguintes 

características, respectivamente: 

Frequência de ensaio: 160 kHz; 

 Número de espiras: 134; 

Indutância: 50,4 µH; 

 Impedância (na freqüência de ensaio): 50,9 ; 

 Resistência do fio: 5,4 . 

 

Frequência de ensaio: 160 kHz; 

 Número de espiras: 133; 

Indutância: 49,7 µH; 

 Impedância (na freqüência de ensaio): 50,7 ; 

 Resistência do fio: 5,7 . 

As sondas identificadas como 2D e 1A podem ser vistas nas Figuras 35 e 36, 

respectivamente. 

 

Figura 35: Sonda 2D – 160 kHz. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 36: Sonda 1A – 160 kHz. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os materiais utilizados na construção da sonda foram os comumente utilizados 

no Laboratório de Ensaios Não-Destrutivos (LABEND) do CDTN. Foi utilizado PVC 

na carcaça, na tampa e no corpo de sonda. Para os enrolamentos das bobinas 

foram utilizados fios de cobre esmaltado com bitola 40 AWG (EBERLE, 2005) para a 

sonda projetada para 90 kHz e 39 AWG para as sondas projetadas para 160 kHz. As 

soldagens foram feitas utilizando liga Sn/Pb 60/40 e o cabo de conexão elétrica foi 

composto por cabos de cobre eletrolítico, estanhados e revestidos em PVC. Foram 

utilizados tubos termo retráteis para melhorar o isolamento das conexões e para 

melhorar a fixação do cabo na sonda. 

 

6.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Ensaios químicos 

Os resultados da análise química da liga de alumínio 6061 estão apresentados 

na tabela 7. A partir da comparação destes resultados com os valores da 

especificação apresentados na Tabela 5, observa-se que a composição química das 

amostras examinadas está de acordo com a especificação, apresentada na Tabela 

5.  
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Tabela 7: Resultado da análise química da liga Al 6061. 

Elemento Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 

Teor 

% % % % % % % % % 

0,71 0,19 0,23 0,05 0,83 0,10 0,01 0,03 97,8 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.2. Testes de calibração e validação 

Os testes de calibração e validação da metodologia foram realizados da 

seguinte forma: 

a) Coloca-se a sonda em contato com uma amostra de referência e faz-se o 

balanço do equipamento. Neste momento o único sinal visível na tela do 

equipamento é um ponto na região central da tela; 

b) Afasta-se a sonda da superfície da amostra, mantendo-a distante da mesma. 

Nesta etapa, o sinal na tela do equipamento descreve a trajetória apresentada 

na Figura 39, dando origem uma curva que será utilizada como referência 

para as medições. O deslocamento do sinal do ponto de equilíbrio 

corresponde à variação de impedância ocorrida no sistema sonda/amostra 

para esta situação; 

c) Coloca-se a sonda em contato com a próxima amostra, com espessura 

diferente da amostra utilizada como referência. Nesta etapa, ocorre um novo 

deslocamento do ponto, referente à aproximação da sonda à superfície da 

amostra. O deslocamento é registrado na tela do equipamento e corresponde 

à variação de impedância ocorrida no sistema sonda/amostra para esta nova 

situação, ou seja, amostra com uma espessura diferente da amostra de 

referência. Observa-se que agora o deslocamento dá origem a uma nova 

curva, afastada da curva de referência;  

d) Repete-se o procedimento para as outras amostras utilizadas na calibração e 

obtêm-se novas curvas referentes à variação de impedância do sistema 

sonda/amostra. 
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Observa-se que as curvas obtidas possuem patamares retos, que são 

praticamente paralelos entre si. Observa-se também que as distâncias entre os 

patamares formados variam. Essas variações estão associadas às diferentes 

espessuras das amostras examinadas, que por sua vez estão associadas a 

diferentes valores da impedância do sistema sonda/amostra. 

Assim, utilizando-se sempre o mesmo ponto de referência, mede-se a separação 

entre os patamares dos sinais obtidos, em volts (V), na vertical. Para a amostra 

onde o sistema de ensaio foi balanceado é atribuído valor zero; para amostras de 

menor espessura que aquela onde foi feito o balanço são atribuídos valores 

negativos e para amostras mais espessas são atribuídos valores positivos. Na 

Figura 37 são apresentados exemplos de sinais que são obtidos na realização 

dos ensaios, sendo que cada patamar na horizontal corresponde a uma amostra 

com diferente espessura e o ponto central em que todas as curvas se encontram 

correspondem à posição da sonda no ar. 

 

Figura 37: Exemplo de sinais obtidos no ensaio. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para o exemplo da Figura 37 as condições de ensaio foram as seguintes: 

Frequência de operação: 90 kHz; 

Fase: 49; 

Ganho: 22; 

Divisão: 2 V/D. 
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A frequência de ensaio é a principal variável no teste, pois sua alteração afeta a 

profundidade de penetração, que afeta diretamente a sensibilidade no que diz 

respeito ao ensaio. O ajuste de fase interfere no ângulo do sinal obtido, sendo a fase  

ajustada de forma a se obter os patamares na horizontal. O ajuste de ganho interfere 

nas condições de ensaio, afeta o tamanho e o ângulo dos sinais. Já o ajuste da 

escala, no caso 2V/Divisão, não produz nenhuma alteração nas condições do 

ensaio, apenas no tamanho apresentado pelos sinais obtidos. Para o exemplo da 

Figura 37, cada divisão na tela corresponde a 2V, tanto na horizontal quanto na 

vertical. Uma redução no valor da escala é o equivalente a dar um zoom na imagem 

gerada. 

 Desta forma é imprescindível, em um teste por correntes parasitas, que a 

frequência e o ganho não se alterem entre a calibração e a validação, pois isso irá 

interferir nos resultados. Para o caso específico deste trabalho é interessante 

também não alterar a fase. 

Na Figura 37 apresenta-se uma visão mais geral das curvas obtidas. Na 

realização do ensaio o objetivo foi medir a separação entre os patamares, chamada 

também de amplitude dos sinais neste trabalho. Desta forma se trabalhou com uma 

divisão menor e um ganho maior nos testes, de modo a evidenciar os patamares das 

curvas, facilitando a medição da amplitude dos sinais e diminuindo possíveis erros. 

Na Figura 38 apresentam-se os sinais obtidos para quatro amostras utilizadas 

na calibração para a zona 1, nas condições descritas acima. Observa-se que neste 

caso os patamares estão quase paralelos, que a escala foi de 1 volt/divisão e o 

ganho de 40. Os patamares apresentados correspondem aos padrões de 0,282 mm; 

0,293 mm; 0,305 mm e 0,314 mm de espessura, de baixo para cima. Neste caso, a 

separação entre os patamares obtidos para os padrões de 0,282 mm e 0,305 mm foi 

de 3,69 V. 
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Figura 38: Sinais obtidos na calibração do equipamento. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.2.1. Testes para o revestimento de alumínio 

A calibração simulando o revestimento de alumínio para a zona 1 foi feita 

utilizando os padrões Z1 – 07, Z1 – 06, Z1 – 03 e Z1 - 01 com espessuras de 0,282 

mm; 0,293 mm; 0,305 mm e 0,314 mm, respectivamente. A sonda utilizada foi a que 

possui o disco de alumínio na bobina de compensação – Sonda 2B; o padrão 

utilizado no balanço do equipamento foi o Z1 – 03 com 0,305 mm de espessura; o 

ganho foi de 40 e a escala de 1 volt/divisão. 

Devido à alta sensibilidade da sonda nestas condições foi possível obter sinais 

para uma ampla faixa de frequências de ensaio, de 40 kHz a 160 kHz. Após a coleta 

da separação entre os patamares fez-se um gráfico de espessura dos padrões em 

função da amplitude dos sinais para cada frequência de ensaio. No gráfico, o ajuste 

polinomial de grau 2 foi considerado satisfatório para os resultados. 

Na Tabela 8 são apresentados os resultados obtidos nos testes de calibração 

para a região central do combustível. Observa-se que para frequências mais altas há 

uma considerável redução na separação entre os patamares. Para frequências 
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menores também há uma redução, porém menos pronunciada. Além disso, os sinais 

para frequências menores ficaram muito instáveis. A Figura 39 apresenta o gráfico 

obtido para o teste realizado com quatro frequências, 40 kHz, 80 kHz, 120 kHz e 160 

kHz, com a equação para o ajuste polinomial realizado. Pelos gráficos, pode-se 

observar claramente a variação da amplitude dos sinais com a alteração da 

frequência de ensaio. 

Tabela 8: Resultados dos testes de calibração para a zona 1 do revestimento. 

Frequência 
(kHz) 

Amplitude (V) 

0,282 
mm 

0,293 
mm 

0,305 
mm 

0,314 
mm 

40 -2,93 -1,46 0,00 0,72 

50 -3,44 -1,74 0,00 0,78 

60 -3,65 -1,78 0,00 0,93 

70 -3,82 -1,90 0,00 0,87 

80 -3,70 -1,81 0,00 0,82 

90 -3,52 -1,71 0,00 0,77 

100 -3,22 -1,58 0,00 0,67 

110 -2,91 -1,44 0,00 0,64 

120 -2,62 -1,28 0,00 0,51 

130 -2,31 -1,12 0,00 0,43 

140 -1,95 -0,92 0,00 0,37 

150 -1,60 -0,75 0,00 0,30 

160 -1,20 -0,56 0,00 0,21 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 39: Ajuste polinomial para diferentes frequências de ensaio para zona 1 
do revestimento. 

  

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Os testes de validação para a zona 1 foram feitos utilizando os padrões Z1 – 05, 

Z1 – 04 e Z1 – 02 com espessuras de 0,297 mm; 0,302 mm e 0,310 mm, 

respectivamente. O balanço do equipamento também foi feito no padrão Z1 – 03, 

com 0,305 mm de espessura. A coleta dos dados foi realizada da mesma forma que 

na etapa de calibração. A validação foi feita da seguinte forma: após a coleta dos 

dados, inseriram-se os valores da amplitude dos sinais obtidos nas equações 

referentes a cada uma das curvas de calibração, determinou-se o valor da 

espessura de cada padrão de validação por esse método e comparou-se esse valor 

com o valor de espessura medido na etapa de ensaio dimensional das amostras, 

apresentados na Tabela 3. Na Tabela 9 estão apresentados os valores de amplitude 

obtidos nos testes e o valor da espessura calculado a partir da amplitude. Na tabela 

10 está apresentada a diferença entre os valores de espessura calculados pelo 

ajuste polinomial da curva de calibração e o valor medido. 
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Tabela 9: Resultados dos testes de validação para zona 1 do revestimento. 

Frequência 
(kHz) 

Amplitude medida (V) Espessura calculada (mm) 

0,297 
mm 

0,302 
mm 

0,310 
mm 

0,297 mm 0,302 
mm 

0,310 mm 

40 -0,97 -0,18 0,48 0,297 0,304 0,311 

50 -1,03 -0,17 0,49 0,298 0,305 0,311 

60 -1,07 -0,17 0,57 0,297 0,304 0,310 

70 -1,20 -0,29 0,67 0,297 0,304 0,312 

80 -1,21 -0,29 0,62 0,296 0,304 0,312 

90 -1,08 -0,23 0,47 0,297 0,304 0,310 

100 -0,96 -0,16 0,47 0,297 0,305 0,311 

110 -0,87 -0,19 0,32 0,297 0,304 0,310 

120 -0,76 -0,09 0,29 0,298 0,305 0,310 

130 -0,52 -0,08 0,28 0,299 0,305 0,311 

140 -0,55 -0,05 0,24 0,297 0,305 0,311 

150 -0,47 -0,04 0,20 0,297 0,305 0,311 

160 -0,34 0,00 0,15 0,297 0,306 0,311 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

Tabela 10: Diferença entre o valor de espessura calculado e medido para zona 
1 do revestimento. 

Frequência 
(kHz) 

Diferença de espessura (mm) 

0,297 mm 0,302 
mm 

0,310 mm 

40 0,000 0,002 0,001 

50 0,001 0,003 0,001 

60 0,000 0,002 0,000 

70 0,000 0,002 0,002 

80 -0,001 0,002 0,002 

90 0,000 0,002 0,000 

100 0,000 0,003 0,001 

110 0,000 0,002 0,000 

120 0,001 0,003 0,000 

130 0,002 0,003 0,001 

140 0,000 0,003 0,001 

150 0,000 0,003 0,001 

160 0,000 0,004 0,001 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A partir da análise da Tabela 10 tem-se que a validação para os padrões de 

0,297 mm e 0,310 mm apresentou resultados satisfatórios para todas as frequências 

de ensaio, com diferença máxima de 0,002 mm para o padrão de 0,297 mm na 

freqüência de 130 kHz e para o padrão de 0,310 mm nas frequências de 70 kHz e 

80 kHz. O padrão de 0,302 mm apresentou diferenças maiores, que variaram de 

0,002 mm a 0,004 mm. Com base nestes resultados e com os resultados 

apresentados na Tabela 8, considera-se que as frequências mais adequadas para 

serem usadas para a determinação da espessura de placas de alumínio 6061 com 

espessura próxima a 0,300 mm devem estar na faixa de 70 kHz a 110 kHz. 

A calibração simulando o revestimento de alumínio para a zona 2 foi feita 

utilizando os padrões Z2 – 07, Z2 – 05, Z2 – 03 e Z2 – 01, com espessuras de 0,201 

mm; 0,235 mm; 0,245 mm e 0,275 mm, respectivamente. Utilizou-se a mesma sonda 

dos testes da zona 1, a sonda 2B. O balanço do equipamento foi feito no padrão Z2 

– 05 com 0,235 mm de espessura, o ganho foi de 40 e a escala de 1 volt/divisão. 

Devido à menor espessura nesta região, foi possível a realização dos testes com 

frequências mais altas. Assim os testes foram feitos com a frequência variando de 

40 kHz a 200 kHz. 

Na Tabela 11 são apresentados os resultados dos testes de calibração para as 

placas de alumínio que simulam o revestimento na região das bordas do 

combustível. Tanto para frequências maiores quanto para menores há uma redução 

na amplitude dos sinais, que foi máxima para a frequência de 80 kHz. Na Figura 40 

são apresentados quatro gráficos obtidos a partir dos dados da Tabela 11, contendo 

a equação do ajuste polinomial realizado para as frequências de 40 kHz, 90 kHz, 

140 kHz e 200 kHz. Pelos gráficos pode-se perceber também a variação da 

amplitude com a frequência de ensaio, que apresenta uma redução para altas e 

baixas frequências. 
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Tabela 11: Resultados dos testes de calibração para a zona 2 do revestimento. 

Frequência 
(kHz) 

Amplitude (V) 

0,201 mm 
0,235 
mm 

0,245 
mm 

0,275 
mm 

40 -3,76 0,00 1,05 4,14 

50 -4,60 0,00 1,41 5,21 

60 -5,31 0,00 1,48 5,68 

70 -5,72 0,00 1,53 5,92 

80 -5,93 0,00 1,55 5,97 

90 -5,74 0,00 1,64 5,94 

100 -5,62 0,00 1,52 5,60 

110 -5,33 0,00 1,45 5,27 

120 -5,09 0,00 1,27 4,81 

130 -4,70 0,00 1,20 4,35 

140 -4,26 0,00 1,06 3,90 

150 -3,82 0,00 0,95 3,42 

160 -3,52 0,00 0,86 3,01 

170 -3,27 0,00 0,77 2,73 

180 -3,03 0,00 0,71 2,46 

190 -2,75 0,00 0,63 2,14 

200 -2,58 0,00 0,55 1,89 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 40: Ajuste polinomial para diferentes frequências de ensaio para zona 2 
do revestimento. 

  

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os testes de validação para a zona 2 foram feitos utilizando-se os padrões Z2 – 

06, Z2 – 04 e Z2 – 02, com espessuras de 0,207 mm; 0,244 mm e 0,250 mm, 

respectivamente. O balanço do equipamento também foi feito no padrão Z2 – 05 

com 0,235 mm de espessura. Na Tabela 12 apresentam-se os valores de amplitude 

obtidos nos testes e o valor da espessura calculado a partir da amplitude e na 

Tabela 13 apresenta-se diferença de espessura entre o valor calculado e o valor 

medido. 

As maiores diferenças nos valores de espessura calculada e medida foram 

obtidas para o padrão de 0,207 mm. Isto se deve, provavelmente, à perda de 

sensibilidade da sonda nesta faixa de espessura, indicando que cada condição de 

ensaio por correntes parasitas é ideal para avaliar pequenas faixas de espessura. 

Para os outros dois padrões as diferenças foram menores, de um modo geral, sendo 

aceitáveis para todas as faixas de espessura. Quanto maior for a amplitude dos 

sinais, maior é a precisão dos ensaios, desta forma não é aconselhável frequências 
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muito baixas ou muito altas. Como a faixa de espessura na zona 2 é menor que na 

zona 1 é interessante que não se trabalhe com frequências menores, pois isso 

significaria maior profundidade de penetração, o que dificultaria os testes na 

presença de um material condutor sob o material ensaiado. A partir destas 

considerações e os resultados da Tabela 13 a frequência de trabalho nestas 

condições deve ser entre 70 kHz e 120 kHz. 

 

Tabela 12: Resultados dos testes de validação para a zona 2 do revestimento. 

Frequência 
(kHz) 

Amplitude medida (V) Espessura calculada (mm) 

0,250 0,244 0,207 0,250 0,244 0,207 

40 1,76 1,09 -2,95 0,251 0,245 0,209 

50 2,13 1,34 -3,63 0,249 0,243 0,209 

60 2,37 1,48 -4,13 0,250 0,244 0,211 

70 2,44 1,46 -4,61 0,250 0,244 0,209 

80 2,54 1,55 -4,56 0,251 0,245 0,209 

90 2,54 1,57 -4,59 0,250 0,244 0,208 

100 2,41 1,52 -4,41 0,248 0,243 0,208 

110 2,25 1,43 -4,22 0,250 0,244 0,204 

120 1,97 1,32 -3,87 0,249 0,244 0,208 

130 1,93 1,27 -3,56 0,249 0,244 0,206 

140 1,73 1,17 -3,35 0,251 0,245 0,205 

150 1,59 1,12 -2,98 0,250 0,245 0,204 

160 1,38 0,96 -2,67 0,249 0,245 0,205 

170 1,31 0,92 -2,50 0,250 0,245 0,204 

180 1,19 0,81 -2,29 0,251 0,245 0,202 

190 1,10 0,75 -2,10 0,252 0,246 0,207 

200 0,96 0,66 -1,86 0,251 0,246 0,206 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 13: Diferença entre o valor de espessura calculado e medido para zona 
2 do revestimento. 

Frequência 
(kHz) 

Diferença de espessura 
(mm) 

0,250 0,244 0,207 

40 0,001 0,001 0,002 

50 -0,001 -0,001 0,002 

60 0,000 0,000 0,004 

70 0,000 0,000 0,002 

80 0,001 0,001 0,002 

90 0,000 0,000 0,001 

100 -0,002 -0,001 0,001 

110 0,000 0,000 -0,003 

120 -0,001 0,000 0,001 

130 -0,001 0,000 -0,001 

140 0,001 0,001 -0,002 

150 0,000 0,001 -0,003 

160 -0,001 0,001 -0,002 

170 0,000 0,001 -0,003 

180 0,001 0,001 -0,005 

190 0,002 0,002 0,000 

200 0,001 0,002 -0,001 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.2.2. Testes simulando o núcleo com a liga de alumínio 

Ao se colocar um material junto ao alumínio do revestimento para simular o 

núcleo combustível as condições de ensaio mudaram significativamente. Baixas 

frequências de ensaio não foram mais capazes de detectar diferenças de espessura. 

Isto se deve ao fato de que para menores frequências a profundidade de penetração 

das correntes parasitas aumenta. Assim, a influência do material simulando o núcleo 

no teste será maior para baixas frequências, o que dificulta a precisão do ensaio, 

uma vez que se quer medir a espessura apenas do revestimento do combustível. Ao 

contrário, para maiores frequências menor é a influência do núcleo no teste. Porém, 

frequências demasiadamente grandes farão com que as correntes parasitas 

penetrem pouco no material, o que impede a capacidade de detecção do próprio 

revestimento. Outra diferença que ocorreu nos testes foi a redução da amplitude dos 
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sinais, o que gerou a necessidade de aumento no ganho e de alteração na escala 

para facilitar a visualização das diferenças apresentadas pelos sinais. 

Para os testes de calibração com a liga de alumínio simulando o núcleo para a 

zona 1 foram utilizados os padrões Z1 – 06, Z1 – 03 e Z1- 01, com espessuras de 

0,293 mm; 0,305 mm e 0,314 mm, respectivamente. Para estes testes a faixa de 

espessura capaz de ser detectada pelo método foi reduzida, por isso o padrão Z1 – 

07 com 0,282 mm de espessura não foi utilizado. O padrão utilizado para a 

calibração do equipamento foi o Z1 – 03 com 0,305 mm de espessura, o ganho 

utilizado foi de 50 e a escala do equipamento foi de 0,5 volt/divisão. 

Para a validação foram utilizados os padrões Z1 – 04 e Z1 – 02 com espessuras 

de 0,297 mm e 0,310 mm, respectivamente. O padrão Z1 – 04 com 0,302 mm de 

espessura não foi utilizado, pois não apresentou resultados adequados. Na Tabela 

14 estão apresentados os resultados dos testes de calibração com alumínio 

simulando o núcleo para a zona 1, enquanto nas Tabela 15 e 16 estão apresentados 

os resultados para os testes de validação. 

 

Tabela 14: Resultados dos testes de calibração com alumínio simulando o 
núcleo para a zona 1. 

Frequência 
(kHz) 

Amplitude (V) 

0,293 mm 0,305 mm 0,314 mm 

160 -0,24 0,00 0,42 

170 -0,27 0,00 0,32 

180 -0,29 0,00 0,16 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

Tabela 15: Resultados dos testes de validação com alumínio simulando o 
núcleo para a zona 1. 

Frequência 
(kHz) 

Amplitude medida (V) 
Espessura calculada 

(mm) 

0,297 mm 0,310 mm 0,297 mm 0,310 mm 

160 -0,20 0,18 0,296 0,311 

170 -0,24 0,15 0,298 0,311 

180 -0,22 0,09 0,295 0,310 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 16: Diferença entre o valor de espessura calculado e medido com 
alumínio simulando o núcleo para a zona 1. 

Frequência 
(kHz) 

Diferença de espessura 
(mm) 

0,297 mm 0,310 mm 

160 -0,001 0,001 

170 0,001 0,001 

180 -0,002 0,000 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pela observação da Tabela 16 tem-se que a diferença de espessura calculada e 

medida foi semelhante para as frequências de 160 kHz e 170 kHz, a diferença foi 

que para o padrão de 0,297 mm a espessura foi 0,001 mm menor que a medida 

para 160 kHz enquanto que para 170 kHz foi de 0,001 mm maior que a medida. Já 

para 180 kHz foi exato no padrão de 0,310 mm e apresentou uma diferença de 

0,002 mm abaixo do valor medido. Todos os resultados podem ser considerados 

satisfatórios para esta análise, ou seja, todas as três frequências podem ser 

utilizadas no ensaio. 

Para os testes de calibração com a liga de alumínio simulando o núcleo para a 

zona 2 foram utilizados os padrões Z2 – 05, Z2 – 03 e Z2 – 01 com espessuras de 

0,235 mm; 0,245 mm e 0,275 mm, respectivamente. Já para a validação foram 

utilizados os padrões Z2 – 04 e Z2 – 02 com espessuras de 0,244 mm e 0,250 mm, 

respectivamente. Os padrões Z2 – 07 e Z2 – 06 com espessuras de 0,201 mm e 

0,207 mm, respectivamente, não foram utilizados nestes testes pelo mesmo motivo 

que ocorreu nos testes da zona 1, a faixa de espessura capaz de ser detectada pelo 

método foi reduzida nestas condições. O padrão utilizado para o balanço do 

equipamento foi o de 0,235 mm, o ganho foi de 50 e a escala de 0,5 volt/divisão. 

Na Tabela 17 apresentam-se os resultados dos testes de calibração com 

alumínio simulando o núcleo para a zona 2 e nas Tabelas 18 e 19 apresentam-se os 

resultados para os testes de validação. Embora o resultado da espessura calculada 

para o padrão de 0,244 mm tenha sido exato no teste para a frequência de 260 kHz, 

o resultado para o padrão de 0,250 mm apresentou uma diferença mais significativa, 

0,004 mm. Assim, a frequência de 250 kHz é a ideal para a realização do ensaio 

nestas condições. 
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Tabela 17: Resultados dos testes de calibração com alumínio simulando o 
núcleo para a zona 2. 

Frequência 
(kHz) 

Amplitude (V) 

0,235 mm 0,245 mm 0,275 mm 

250 0,00 0,41 1,04 

260 0,00 0,42 1,05 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 18: Resultados dos testes de validação com alumínio simulando o 
núcleo para a zona 2. 

Frequência 
(kHz) 

Amplitude medida (V) 
Espessura calculada 

(mm) 

0,244 mm 0,250 mm 0,244 mm 0,250 mm 

250 0,40 0,49 0,245 0,248 

260 0,42 0,47 0,244 0,246 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 19: Diferença entre o valor de espessura calculado e medido com 
alumínio simulando o núcleo para a zona 2. 

Frequência 
(kHz) 

Diferença de espessura 
(mm) 

0,244 mm 0,250 mm 

250 0,001 -0,002 

260 0,000 -0,004 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.2.3. Testes simulando o núcleo com bronze 

Os testes realizados com a presença do bronze simulando o núcleo do 

combustível não apresentaram os problemas encontrados com o alumínio simulando 

o núcleo no que se refere à faixa de espessura capaz de ser medida. Desta forma 

puderam-se utilizar todos os padrões nos testes. Em contrapartida, a separação 

entre os patamares dos sinais diminuiu, sendo necessário aumentar o ganho. 

Os ensaios de calibração para a região central do combustível foram feitos 

utilizando-se os padrões Z1 – 07, Z1 – 06, Z1 03 e Z1 – 01 com espessuras de 

0,282 mm; 0,293 mm; 0,305 mm e 0,314 mm, respectivamente. O balanço do 

equipamento foi feito no padrão Z1 – 01 com 0,314 mm de espessura, o ganho foi 

de 80 e a escala de 0,5 volt/divisão. Três frequências de ensaio foram capazes de 



67 

realizar os ensaios nestas condições, 150 kHz, 160 kHz e 170 kHz. A validação da 

metodologia foi feita utilizando-se os padrões Z1 -05, Z1 – 04 e Z1 – 02 com 

espessuras de 0,297 mm; 0,302 mm e 0,310 mm, respectivamente.  

Na Tabela 20 estão apresentados os testes de calibração e nas Tabelas 21 e 22 

apresentam-se os resultados dos testes de validação para a zona 1. Os resultados 

dos testes de validação para as frequências de 160 kHz e 170 kHz apresentaram 

uma diferença maior entre o valor calculado e o medido para o padrão de 0,310 mm, 

ambos indicando espessura de 0,306 mm. Para os padrões de 0,302 mm e 0,297 

mm os resultados apresentaram diferença mínima de 0,001 mm ou foi exato, sendo 

assim satisfatórios. Para os testes na frequência de 150 kHz a diferença foi maior no 

padrão de 0,297 mm que indicou espessura de 0,300 mm, enquanto nos outros 

padrões os resultados foram adequados. Como a espessura mínima para esta 

região é de 0,300 mm a frequência de 150 kHz não é indicada, pois, segundo o 

teste, um padrão de espessura menor que a especificada (0,297 mm) não seria 

rejeitado. Assim, Nestas condições de ensaio as frequências ideais são 160 kHz e 

170 kHz. 

 

Tabela 20: Resultados dos testes de calibração com bronze simulando o 
núcleo para a zona 1. 

Frequência 
(kHz) 

Amplitude (V) 

0,282 mm 0,293 mm 0,305 mm 0,314 mm 

150 -0,96 -0,65 -0,19 0,00 

160 -0,93 -0,63 -0,24 0,00 

170 -0,88 -0,61 -0,28 0,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Tabela 21: Resultados dos testes de validação com bronze simulando o núcleo 
para a zona 1. 

Frequência 
(kHz) 

Amplitude medida (V) Espessura calculada (mm) 

0,297 mm 0,302 mm 0,310 mm 0,297 mm 0,302 mm 0,310 mm 

150 -0,38 -0,29 -0,10 0,300 0,303 0,310 

160 -0,45 -0,36 -0,21 0,298 0,301 0,306 

170 -0,49 -0,37 -0,26 0,298 0,302 0,306 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 22: Diferença entre o valor de espessura calculado e medido com 
bronze simulando o núcleo para a zona 1. 

Frequência 
(kHz) 

Diferença de espessura (mm) 

0,297 mm 0,302 mm 0,310 mm 

150 0,003 0,001 0,000 

160 0,001 -0,001 -0,004 

170 0,001 0,000 -0,004 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os testes de calibração com o bronze simulando o núcleo para a zona 2 foram 

feitos utilizando os padrões Z2 – 07, Z2 – 05, Z2 – 03 e Z2 – 01 com espessuras de 

0,201 mm; 0,235 mm; 0,245 mm e 0,275 mm, respectivamente. Já os testes de 

validação foram feitos utilizando os padrões Z2 – 06, Z2 – 04 e Z2 – 02 com 

espessuras de 0,207 mm; 0,244 mm e 0,250 mm, respectivamente. O balanço do 

equipamento foi feito no padrão Z2 – 05 com espessura de 0,235 mm, o ganho foi 

de 80 e a escala de 0,5 volt/divisão. Nestas condições foi possível a realização do 

ensaio em cinco frequências, que variaram de 280 kHz a 320 kHz. 

Os resultados dos testes de calibração com bronze simulando o núcleo para a 

zona 2 estão apresentados na Tabela 23 e os resultados dos testes de validação 

estão apresentados nas Tabelas 24 e 25. Para todas as frequências de ensaio o 

padrão de 0,207 mm apresentou resultados com grande diferença entre o valor de 

espessura calculada e medida. Isto sugere que embora exista uma separação entre 

as curvas obtidas (o que não ocorreu com a liga de alumínio simulando o núcleo) o 

comportamento nesta faixa de espessura é diferente, desta forma não é 

recomendada a realização de medidas de espessura nesta faixa de espessura nas 

condições do ensaio.  

Os testes realizados nos padrões de 0,244 mm e 0,250 mm apresentaram 

resultados com pouca diferença de espessura. A maior diferença foi de 0,002 mm 

para o padrão de 0,244 mm na frequência de 320 kHz. O melhor resultado foi obtido 

para a frequência de 290 kHz cujos valores calculados foram iguais aos valores 

medidos. Assim a frequência de 290 kHz é a ideal para a realização dos ensaios 

nestas condições, embora as frequências de 280 kHz, 300 kHz e 310 kHz também 

podem ser consideradas satisfatórias. 
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Tabela 23: Resultados dos testes de calibração com bronze simulando o 
núcleo para a zona 2. 

Frequência 
(kHz) 

Amplitude (V) 

0,201 mm 0,235 mm 0,245 mm 0,275 mm 

280 -1,46 0,00 0,43 1,47 

290 -1,07 0,00 0,39 1,16 

300 -1,08 0,00 0,48 1,25 

310 -1,09 0,00 0,46 1,23 

320 -0,83 0,00 0,34 0,93 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 24: Resultados dos testes de validação com bronze simulando o núcleo 
para a zona 2. 

Frequência 
(kHz) 

Amplitude medida (V) Espessura Calculada (mm) 

0,207 mm 0,244 mm 0,250 mm 0,207 mm 0,244 mm 0,250 mm 

280 -0,85 0,43 0,63 0,213 0,245 0,250 

290 -0,61 0,34 0,54 0,215 0,244 0,250 

300 -0,45 0,41 0,62 0,218 0,245 0,251 

310 -0,53 0,41 0,55 0,216 0,245 0,250 

320 -0,39 0,33 0,45 0,217 0,246 0,251 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 25: Diferença entre o valor de espessura calculado e medido com 
bronze simulando o núcleo para a zona 2. 

Frequência 
(kHz) 

Diferença (mm) 

0,207 mm 0,244 mm 0,250 mm 

280 0,006 0,001 0,000 

290 0,008 0,000 0,000 

300 0,011 0,001 0,001 

310 0,009 0,001 0,000 

320 0,010 0,002 0,001 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

7. CONCLUSÕES 

As sondas de correntes parasitas projetadas apresentaram boa sensibilidade 

para perceber pequenas variações de espessura, objetivo para o qual elas foram 

construídas.  

O projeto, fabricação e montagem das sondas possibilitou um aumento dos 

conhecimentos sobre a fabricação de sensores para a finalidade do projeto, visto 
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que diversos problemas associados à montagem, isolamento elétrico e contra ruídos 

externos foram resolvidos. 

Os testes indicaram que a sensibilidade do ensaio é muito grande para medição 

de chapas de alumínio de pequena espessura, sem a influência dos materiais 

simulando a presença do núcleo.  

Para o exame do revestimento com a influência dos materiais simuladores da 

presença do cerne, nas faixas de espessura de interesse, verificou-se que o ensaio 

por correntes parasitas pode ser aplicado. Entretanto, para cada faixa de espessuras 

de interesse, parâmetros específicos devem ser utilizados. 

Na avaliação de placas combustíveis, as sondas de testes serão construídas 

com a mesma metodologia básica. Entretanto, o material utilizado junto às bobinas 

de compensação será uma amostra da própria placa, para balanço do sistema de 

ensaio. Isso implica na execução desse tipo de usinagem em uma área controlada. 

Nos experimentos realizados, os materiais simulando a presença do cerne 

possuem uma estrutura homogênea. Para o caso das placas com cernes reais, o 

cerne pode apresentar diferenças de homogeneidade e esse aspecto deve ser 

levado em consideração no prosseguimento dos trabalhos.  

8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Fazer os testes utilizando os próprios combustíveis fabricados pelo IPEN, que 

embora não tenham sido fabricados a tempo para este trabalho estão em fase de 

preparação. 

Alteração nos projetos de sonda de modo a facilitar a construção das mesmas. 

Durante a fabricação das sondas foram encontradas dificuldades nas etapas de 

soldagem dos fios de cobre das bobinas nos cabos de alimentação e de colocar a 

tampa da sonda. Nestas etapas foi recorrente a ruptura dos fios de cobre, que são 

frágeis devido ao pequeno diâmetro que possuem. A próxima carcaça pode ser 

dividida em duas partes menores que se encaixem por meio de roscas, facilitando o 

processo de soldagem dos fios. 

Fabricação de maior quantidade de padrões na faixa de espessura mínima dos 

testes, de modo a se obter uma melhor curva de calibração e ter padrões em 

quantidade suficientes para a validação da metodologia.  
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Tentativa de fabricar sondas com menores diâmetros com o uso de núcleos 

ferromagnéticos. 
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