
 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC 

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ – IEP 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM DESENVOLVIMENTO DE 

TECNOLOGIA  

 

 

PAULO CRISTIANO MORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELAGEM NUMÉRICA DE UM SELO UTILIZANDO UM FERROFLUIDO 

COMO BARREIRA À PASSAGEM DO ÓLEO LUBRIFICANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017 



 

Paulo Cristiano Moro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelagem numérica de um selo utilizando um ferrofluido como barreira à 

passagem do óleo lubrificante 

 

 

Dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento de Tecnologia, Área de 

Concentração em GTT, do Instituto de 

Tecnologia para o Desenvolvimento, em 

parceria com o Instituto de Engenharia 

do Paraná, como parte das exigências 

para a obtenção do título de Mestre em 

Desenvolvimento de Tecnologia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Alkimin 

de Lacerda 

 

 

 

 

 

Curitiba 

2017 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M867m         Moro, Paulo Cristiano 
Modelagem numérica de um selo utilizando um ferrofluido como 

barreira à passagem do óleo lubrificante / Paulo Cristiano Moro. – 
Curitiba, 2017. 

143 f. il. ; 30 cm. 
 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Alkimin de Lacerda. 
Dissertação (Mestrado) – Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento, Institutos Lactec – Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento de Tecnologia, 2016. 

Inclui Referências bibliográficas. 
 

1. Ferrofluido. 2. Mancal magnético. 3. Método de elementos 
finitos. 4. Vapor de óleo. I. Lacerda, Luiz Alkimin de. II. Instituto de 
Tecnologia para o Desenvolvimento, Institutos Lactec – Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia. III. Título. 

 
CDD 627.015118 

 
 

Bibliotecária Responsável Vania Cristina Gracia Gonçalves CRB5/1465 

  



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dedico esse trabalho aos meus pais, 
Paulo e Ana, pois a eles devo tudo que 
tenho e sou, à minha esposa Valeska 
pelo apoio incondicional e em especial 
ao meu filho, ou filha, que está por vir, 

que traga muita alegria às nossas vidas. 
  



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por todo discernimento, toda calma e 

perseverança para a realização desse trabalho. A minha família, em especial a 

minha esposa e compadres, que me apoiaram até o último momento. Ao professor, 

orientador e amigo Prof. Dr. Luiz Alkimin de Lacerda pela ajuda nessa empreitada. 

Aos amigos do LACTEC que me apoiaram, incentivaram e por vezes me guiaram 

nessa jornada. A todos que, direta ou indiretamente contribuíram para esse trabalho. 

E em especial ao programa de P&D ANEEL – COPEL, que tornou esse trabalho 

possível. 

  



 

RESUMO 

 

Mancais de deslizamento são dispositivos utilizados em equipamentos de 
grande porte, como por exemplo, em eixos de geradores de usinas hidroelétricas. 
Nessa aplicação, normalmente, utiliza-se algum tipo de óleo lubrificante com o 
objetivo de reduzir tanto o atrito quanto o aquecimento das partes em deslizamento. 
Entretanto o óleo lubrificante é exposto a elevada velocidade tangencial, devido as 
dimensões do eixo, além da alta temperatura devido ao atrito entre as partes 
deslizantes. Estes fatores contribuem para o efeito de atomização e pulverização do 
óleo lubrificante do mancal, gerando uma espécie de vapor que é então projetado 
sobre outras partes do equipamento, podendo ocasionar falhas em outros sistemas 
e até mesmo acidentes de trabalho. A literatura apresenta algumas tentativas de 
solução do problema, porém, até o presente momento, nenhuma delas atingiu esse 
objetivo. Assim, a presente dissertação propõe, a partir de estudos numéricos com o 
Método dos Elementos Finitos, uma solução para a vedação do óleo lubrificante 
desses equipamentos, utilizando um ferrofluido como barreira à passagem do vapor 
de óleo. O estudo bibliográfico realizado revelou que a aplicação do ferrofluido em 
mancais é bastante explorada em equipamentos de precisão por garantir ao material 
vedante rigidez suficiente para garantir a vedação e viscosidade, reduzindo assim o 
atrito entre as partes. A análise por elementos finitos vem auxiliar no 
desenvolvimento do projeto da vedação. Uma vez que o ferrofluido servirá apenas 
de barreira quando exposto a um campo magnético, em linhas gerais o mancal nada 
mais é do que um concentrador do campo magnético na região de interesse. Dessa 
forma, a simulação numérica possibilita melhorar o projeto tornando possível avaliar 
diversos modelos de circuitos magnéticos, sem a necessidade de construção de 
diversos protótipos. Como resultados do trabalho, tem-se a realização do 
modelamento por elementos finitos do mancal e de suas partes magnéticas e a 
verificação da densidade de campo magnético no ferrofluido. Ainda é apresentada a 
validação experimental do modelo numérico, através de medições do campo 
magnético no entorno de um protótipo de vedação, mostrando que a simulação 
numérica e o modelo proposto são capazes de representar o modelo real do mancal. 

 
Palavra-chave: Ferrofluido. Mancal magnético. Método dos elementos finitos. Vapor 

de óleo. Validação experimental. 
 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Plain bearings are devices used in large equipment, for example in generator 
shafts of hydroelectric power plants. For this application, some type of lubricant oil is 
commonly used in order to reduce both friction and heating of the sliding parts. 
However, in such application, the lubricant oil film is exposed not only to high 
temperature caused by friction between sliding parts, but also to high tangential 
velocity due to the dimensions of the shaft. These factors contribute to the 
atomization and spraying effect of the lubricant oil in the bearing, generating a kind of 
vapor which is then projected onto the other parts of the equipment, and may cause 
failures in other systems and even accidents at work. The literature presents some 
attempts to solve the problem, but, up to now, none of them has achieved this goal. 
Thus, the present dissertation proposes, from numerical studies with the Finite 
Element Method, a sealing solution for the lubricant oil of these equipments, using a 
ferrofluid as a barrier to the passage of oil vapor. The literature review showed that 
the application of ferrofluid in bearings is vastly explored in precision equipment 
because it provides enough stiffness to the sealing material, in such a way it 
guarantees the seal and viscosity, thus reducing the friction between the parts. The 
finite element analysis, used as a tool, helps develop the design of the fence. Since 
ferrofluid will serve only as a barrier when exposed to a magnetic field, in general, the 
bearing assembly is just a concentrator of the magnetic field in the region of interest. 
Thus, the numerical simulation makes it possible to optimize the design, allowing the 
evaluation of several models of magnetic circuits, without the need to construct 
several prototypes. As results of the work, we have the finite element modeling of the 
bearing and its magnetic parts, and also the verification of the magnetic field density 
in the ferrofluid. Experimental validation of the numerical model is also presented. 
This is done by means of measurements of the magnetic field surrounding a 
prototype of the fence, showing that the numerical simulation and the proposed 
model are able to represent the actual model of the bearing. 

 
Keyword: Ferrofluid. Magnetic bearing. Finite Element Method. Oil vapor. 

Experimental validation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A maioria dos equipamentos girantes é apoiada sobre mancais, sejam eles 

de deslizamento ou de rolamento. Para diminuir o atrito entre as partes girantes, 

eixos, e as partes estáticas, corpo do mancal, são utilizadas grandes quantias de 

óleo lubrificante. Devido à exposição ao calor e ao turbilhonamento, o óleo 

lubrificante pode ser atomizado e então expulso do interior do mancal. 

Esse efeito de atomização e expulsão do óleo do mancal é agravado em 

grandes equipamentos, como, por exemplo, em turbinas hidroelétricas e conjuntos 

geradores, pois os conjuntos geradores de energia elétrica têm suas partes girantes 

apoiadas sobre mancais de escora ou mancais guia e, dessa forma, apresentam o 

fenômeno de vaporização do óleo lubrificante. 

Alguns problemas podem ocorrer devido à vaporização do óleo em mancais. 

Primeiramente, pode haver a insuficiência de óleo no mancal, prejudicando o 

funcionamento do equipamento. Ainda, a condensação do óleo em partes do 

equipamento, no caso de geradores, pode provocar danos nos isolamentos e, por 

último, a impregnação de óleo no equipamento e nas partes próximas podem 

danificar outros equipamentos ou provocar acidentes de trabalho. 

Em alguns equipamentos onde esse fenômeno ocorre – como no caso dos 

equipamentos automobilísticos, mais especificamente os motores de combustão – já 

existem soluções consagradas, como é o caso dos vários modelos de selos e 

vedações disponíveis para esses equipamentos, no entanto, essas soluções não 

são facilmente adaptadas para equipamentos maiores, pois, a indústria 

automobilística trabalha com velocidades periféricas de eixo inferiores às presentes 

em equipamentos de maior porte. 

As características dos selos utilizados na linha automotiva impossibilitam sua 

aplicação em máquinas de grande porte. O principal fato pelo qual isso ocorre está 

ligado à velocidade periférica do dispositivo móvel a ser vedado. A explicação é que 

o desgaste abrasivo do material vedante em contato com a parte móvel aumenta 

com a velocidade devido ao atrito e, assim, para determinados casos torna-se 

praticamente inviável uma vedação por contato. Destaca-se que, além do desgaste 
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do material flexível do vedante, seja uma borracha ou algum outro material 

normalmente polimérico, ocorre também o desgaste do material do dispositivo a ser 

vedado, um eixo, que, ao longo do tempo, pode se acentuar e provocar a perda do 

dispositivo. 

Para equipamentos de grande porte não existe uma solução definitiva, 

porém são aplicadas algumas soluções que têm como objetivo reduzir a vaporização 

do óleo, ou evitar a deposição desse em outras superfícies (OLIVEIRA et al. 1996). 

Mesmo sendo um problema presente no mundo todo, são poucas as 

soluções existentes e menor ainda as que funcionam efetivamente. Dessa maneira 

justifica-se a necessidade do desenvolvimento de um dispositivo que mitigue ou 

elimine tal problema. 

Um sistema de selo que garanta a eficiência quando exposto a elevadas 

velocidades periféricas e altas temperaturas pode ser uma solução para os 

problemas de equipamentos de grande porte, como é o caso das unidades 

geradoras de energia elétrica. Com essas premissas é possível vislumbrar a 

aplicação dos ferrofluidos que têm a característica de se orientar quando expostos a 

um campo magnético (Scherer; Neto 2005). 

O ferrofluido – ou fluido magnético – descrito por Scherer e Neto (2005) e 

por Raj et al. (1995), é um fluido não newtoniano que na presença de um campo 

magnético, uniforme ou variável, tem algumas de suas características alteradas. O 

ferrofluido é um fluido plástico de Bingham, como modelado por Gertzos et al. 

(2008), ou seja, quando exposto a um campo magnético tem sua rigidez e 

viscosidade alteradas. Isso ocorre porque os ferrofluidos são soluções coloidais 

estáveis com partículas magnéticas em suspensão em um meio portador (ou 

veículo), que com o auxílio de um estabilizador evita que as partículas magnéticas, 

na maioria das vezes magnetita (Raj et al., 1995), formem aglomerados maiores e se 

precipitem. 

Dessa maneira, pode-se, com um campo magnético, fazer a orientação do 

ferrofluido criando um material com viscosidade adequada para reduzir o atrito, 

mantendo, contudo, uma rigidez e coesão que garanta o aprisionamento dentro dos 

mancais. 

O ferrofluido é utilizado também em equipamentos industriais - até mesmo 

em substituição a selos mecânicos, retentores e O-rings - como visto em 

Lemarquand e Lemarquand (2011) e Borbath et al. (2006). Contudo, não são 
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aplicados com a finalidade de criar uma barreira contra a passagem do vapor de 

óleo. Por esse motivo, iniciou-se nos Institutos Lactec uma pesquisa para 

desenvolver um dispositivo que pudesse ser instalado em equipamento de médio e 

grande porte, que evitasse o vazamento do óleo lubrificante e que pudesse ser 

exposto a altas velocidades periféricas e altas temperaturas, principalmente em 

eixos rotativos (P&D ANEEL PD 6491-0267/2012). 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do trabalho é investigar por meio de modelagens numéricas 

a aplicabilidade de uma vedação que utilize as características magneto reológicas 

dos ferrofluidos para evitar o vazamento de óleo presente em mancais lubrificados a 

óleo. 

Já os objetivos específicos são: 

 Levantamento da bibliografia sobre vedações utilizando ferrofluido. 

 Realizar a modelagem do circuito do mancal. 

 Realizar a modelagem e simulação numérica magnética estática para 

vedação. 

 Validar as simulações com um modelo experimental. 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O Capitulo 2 trata da formulação teórica a respeito do material ferrofluido, 

dos conceitos de magnetismo e da teoria que envolve a simulação numérica, em 

especial o método dos elementos finitos. 

O Capitulo 3 traz a metodologia aplicada para desenvolvimento do estudo 

numérico, englobando o projeto analítico, conceitual e a metodologia dos ensaios 

realizados no modelo experimental. 

O capitulo 4 reúne os resultados numéricos e experimentais desenvolvidos, 

assim como a discussão a respeito desses. 

O capitulo 5 apresenta as conclusões finais e sugestões para próximos 

passos da pesquisa. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. FERROFLUIDO 

 

Os fluidos, de maneira geral, não apresentam características magnéticas 

significativas, ou seja, quando expostos a um campo magnético sofrem pouca ou 

nenhuma influência em seu comportamento. Isso pode ser verificado quando 

materiais ferromagnéticos estão no estado líquido, pois, neste estado, perdem suas 

características magnéticas originais. 

A possibilidade de conferir a um líquido propriedades magnéticas se mostra 

interessante, principalmente para a hidrodinâmica (Odenbach, 2003). Para conferir 

características magnéticas a um fluido, Papell (1965) faz uso de uma suspensão 

coloidal com pequenas partículas com características magnéticas específicas em um 

líquido portador como óleo, água ou querosene para atingir tal fim. 

Apesar do nome sugerir, os ferrofluidos não são matérias com propriedades 

ferromagnéticas, ou seja, não há retenção da magnetização na ausência de um 

campo magnético. Quando um ferrofluido é exposto a um campo magnético, as 

partículas em suspensão tendem a alinhar seus momentos magnéticos com esse 

campo, perdendo essa característica quando o campo magnético cessa. 

As partículas que conferem ao ferrofluido características magnéticas são 

normalmente compostas por magnetita (Fe3O4) com diâmetro médio de 10 nm, pois 

com esse tamanho é possível tratar cada partícula como um pequeno ímã fixo no 

líquido portador. 

Para evitar a coagulação e aglomeração dessas partículas, quando o 

ferrofluido é exposto a um campo magnético, as nanopartículas ferromagnéticas são 

revestidas com tensoativos de cadeia longa, de maneira que suas propriedades 

dielétricas sejam muito próximas à do fluido que as carrega (Scherer; Neto, 2005). 

Na Figura 1, observa-se, de maneira simplificada, a estrutura dos ferrofluidos. 

A porção volumétrica de cada componente nessa substância é em média de 

7% em volume de partículas magnéticas e de 23% do agente tensoativo (Odenbach, 

2003). 
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Figura 1 – Estrutura de um ferrofluido. 

 

Fonte: Adaptado de Odenbach (2003). 

 

Odenbach (2003) ainda discute a mudança de algumas propriedades do 

ferrofluido quando exposto a um campo magnético, tendo verificado a alteração da 

viscosidade e aparecimento de um torque magnético no fluído, descrevendo isso 

como uma “magnetoviscosidade”. 

Vários são os estudos para a caracterização dos ferrofluidos, como pode-se 

verificar em Alsaady et al. (2014). Neste artigo discutem-se as propriedades termo 

físicas do ferrofluido, assim como ocorre no trabalho de Susan Mousavi e Kumar 

(2014). Contudo, Rinaldi et al. (2005) fazem o equacionamento matemático de 

diversas propriedades magnéticas e mecânicas enquanto Urquijo et al. (2009) 

discutem a preparação e caracterização desses materiais 

 

2.1.1. Aplicações 

 

Os ferrofluidos podem e são aplicados em diversas áreas da engenharia. 

Antigamente eram poucos os fornecedores desses produtos e por isso sua aplicação 

não era significativa, como exposto por Moskowitz e Raj (1990). Mesmo na década 

de 90 do século passado o ferrofluido já mostrava potencial industrial. 

Os ferrofluidos já são utilizados para a vedação e selagem de alguns 

componentes, como por exemplo em equipamentos de fibra óptica, equipamentos 
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de raio-x, aviação, discos rígidos de computadores e em diversas aplicações de 

precisão, como dito por Moskowitz e Raj (1990) e Yoshida et al. (2012). 

Moskowitz e Raj (1990) apresentam algumas aplicações em selos 

mecânicos, amortecedores, trocadores de calor, rolamentos, autofalantes, sensores 

e motores de passo, entretanto, em sua grande maioria, as aplicações são para 

equipamentos de precisão com altas velocidades e temperaturas (Raj et al. 1995). 

Como o foco principal deste trabalho é o desenvolvimento de um selo 

utilizando um ferrofluido, a seguir são discutidas algumas aplicações desse material 

em vedações. 

A indústria do ferrofluido e suas aplicações vem crescendo nos últimos anos. 

Uma aplicação decorrente para esse tipo de fluido é em selos para eixos, ou seja, na 

vedação de eixos em que existe diferença de pressão entre dois pontos onde se 

deseja evitar a passagem de um gás ou fluido. 

Como dito em Borbath et al. (2006) existem aplicações bem sucedidas do 

ferrofluido como selo mecânico. Eles comentam sobre a aplicação desse material 

em eixos de grandes diâmetros e para altas velocidades de rotação. Borbath et al. 

(2006) também explicitam as limitações desse material e as características 

necessárias do ferrofluido para essa aplicação. 

Outra aplicação do ferrofluido como vedação é mostrado por De Volder e 

Reynaerts (2009), onde é utilizado como vedante de um atuador hidráulico 

pneumático. Eles demostram o projeto e experimento desse selo na vedação do 

êmbolo do atuador. Mas esse caso não é tão crítico, pois as velocidades entre as 

partes móveis da vedação são baixas. Outra característica interessante nessa 

aplicação é a redução da força de atrito atuante nas partes móveis, uma vez que 

não existe contato das partes, mas uma camada de ferrofluido entre as mesmas. 

Osman et al. (2001) descrevem as características estáticas e dinâmicas nos 

mancais que utilizam o ferrofluido como vedação, contudo, o faz de maneira 

puramente teórica. Ravaud et al. (2010) demostram numericamente a relação do 

campo magnético com a pressão sobre o ferrofluido e a abertura da vedação. 

De maneira mais simples Lemarquand e Lemarquand (2011), Shah e Bhat 

(2003) e Sreedhar et al. (2013) apresentam aplicações do ferrofluido como selo e 

outras aplicações correlatas. 
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Essas aplicações e projetos mostram a viabilidade e a aplicação da vedação 

de mancais de grande porte e elevadas velocidades tangenciais, utilizando o 

ferrofluido como vedante. 

 

2.2. EQUAÇÕES GOVERNANTES 

 

Um campo magnético estacionário pode ter como fonte um imã permanente, 

um campo elétrico variando linearmente com o tempo ou uma corrente contínua. 

Para a aplicação do selo pode-se utilizar um campo magnético estacionário 

produzido por uma fonte de corrente contínua, que é de mais fácil construção. 

A seguir são introduzidos conceitos e formulações para o projeto e 

concepção de um eletroímã para aplicação em selo magnético utilizando ferrofluido.  

 

2.2.1. Lei de Biot-Savart 

 

Como consideração inicial da lei de Biot-Savat1 as relações apresentadas 

dizem respeito a um campo magnético produzido por um elemento diferencial de 

corrente contínua no espaço livre. 

Como conceituam Hayt e Buck (2001, p.132), “A lei de Biot-Savart afirma 

que, em qualquer ponto P, a magnitude da intensidade do campo magnético 

produzido pelo elemento diferencial é proporcional ao produto da corrente pela 

magnitude do comprimento diferencial e pelo seno do ângulo entre o filamento e a 

linha que une o filamento ao ponto P onde se deseja conhecer o campo;...” Além 

dessa relação o campo magnético no ponto P é inversamente proporcional ao 

quadrado da distância do filamento ao ponto de interesse. 

A Lei de Biot-Savart pode ser escrita usando a notação vetorial,  

 

                                            

 

 

 
1
 A Lei de Biot-Savart foi proposta em 1820 por Biot e Savart 
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 𝑑𝑯 =
𝐼𝑑𝑳 ×  𝑹

4𝜋𝑅3
 (1) 

Onde: 

𝑑𝑯 é a intensidade de campo magnético; 

𝐼𝑑𝑳 é o elemento diferencial de corrente; 

𝑅 é a distância entre o ponto ande deseja-se conhecer a intensidade de campo 

magnético e o elemento diferencial de corrente. 

 

Como apresentado por Hayt e Buck (2001), a expressão (1) é impossível de se 

verificar experimentalmente, pois não se pode isolar o elemento diferencial de 

corrente, assim temos a equação da continuidade, deduzida a partir do princípio da 

conservação de corrente, dada por (2). 

 

Figura 2 – Representação da lei de Biot-Savart 

 

Fonte: Adaptado de Hayt; Buck (2001) 

 

 ∇. 𝑱 = −
𝛿𝜌𝑣

𝛿𝑡
 (2) 

 

Onde J é a densidade de corrente e 𝜌𝑣 é a densidade volumétrica de carga. 

Restringindo o estudo apenas para corrente contínua, Hayt e Buck (2001) 

apresentam que a densidade de carga, 𝜌𝑣 , não é uma função do tempo, então a 

equação da continuidade é simplificada e mostra-se que: 

 

 ∇. 𝑱 = 𝟎 (3) 
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Ou, aplicando o teorema de divergência, que é de maneira simplificada a relação 

das fontes e dos sumidouros que entram e saem de uma superfície fechada. Assim 

tem-se que 

 

 ∮𝐽 . 𝑑𝑆 = 0 (4) 

 

Dessa consideração tem-se que a corrente total que atravessa qualquer 

superfície fechada é igual a zero, também segundo Hayt e Buck (2001), essa 

consideração pode ser satisfeita apenas se considerar uma corrente fluindo em torno 

de um caminho fechado. Assim, apenas a forma integral da Lei de Biot-Savart pode 

ser verificada experimentalmente, representada pela equação: 

 

 𝐻 = ∮
𝐼𝑑𝐿 × 𝑎𝑅

4𝜋𝑅2
 (5) 

Onde: 

𝑎𝑅 é a distância do ponto de interesse ao elemento de corrente (Figura 2). 

 

Aplicando esses mesmos conceitos de intensidade de campo magnético 

para um elemento de corrente de comprimento finito, mostrado na Figura 3, tem-se 

que H pode ser expresso de maneira mais simplificada em função dos ângulos α1 e 

α2 e o resultado dessa aplicação é 

 

 𝐻 =
𝐼

4𝜋𝜌
(𝑠𝑒𝑛𝛼2 − 𝑠𝑒𝑛𝛼2)𝑎𝜙 (6) 
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Figura 3 – Intensidade de campo magnético causado por um elemento de corrente de comprimento 
finito. 

 

Fonte: Hayt e Buck (2001) 

 

 

Se alguma das extremidades do elemento estiver abaixo do ponto 2 o 

ângulo será negativo. 

 

2.2.2. Lei circuital de Ampère 

 

A Lei circuital de Ampère afirma que a integral de linha de H em qualquer 

caminho fechado é exatamente igual à corrente contínua envolvida pelo caminho 

(Hayt; Buck, 2001), ou seja, para qualquer caminho fechado no entorno do condutor 

a integral nesse caminho resultará em uma mesma resposta 𝐼. 

 ∮𝑯 . 𝑑𝑳 = 𝐼 (7) 

 

Para a lei circuital de Ampère a corrente positiva é a corrente que flui na 

direção definida pela regra da mão direita, como mostrado na Figura 4. 
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Figura 4 – Regra da mão direita para corrente. 

 

Fonte: Shadiku (2004). 

 

Se aplicarmos a lei circuital de Ampère em um solenoide com 𝑁 espiras 

enroladas bem próximas, com raio 𝑎, comprimento 𝑑 e percorrido por uma corrente 

𝐼, temos que o campo bem dentro do solenoide é aproximadamente, 

 

 𝐻 =
𝑁. 𝐼

𝑑
. 𝑎 (8) 

 

Essa aproximação só é válida para a avaliação em pontos com um 

afastamento da extremidade do solenoide maior que duas vezes o raio e para 

pontos com um afastamento da superfície do solenoide maior que duas vezes a 

separação das espiras. 

A lei circuital de Ampère é um caso especial da lei de Biot-Savart, ou seja, a 

lei circuital de Ampére pode ser obtida da lei de Biot-Savart. Da mesma maneira uma 

das equações de Maxwell pode ser obtida através da lei circuital de Ampère, 

conforme mostrado por Shadiku (2004) da seguinte maneira, 

 

 ∮𝑯 . 𝑑𝑳 = 𝐼 (9) 
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Antes de continuar, é importante retomar o que é o teorema de Stokes. Como 

apresentado por Cunha (2009), o teorema de Stokes diz que seja S uma superfície 

regular, ∂S sua fronteira e F um campo diferenciável. Vale a igualdade apresentada 

em (10). 

 

 ∬ ∇ ×   𝐅 . 𝑑𝑺
𝑆

= ∫ 𝑭. 𝑑𝒓
∂S 

 (10) 

 

Aplicando-se o teorema de Stokes (10) em (9) (Shadiku, 2004), tem-se que, 

 

 ∮𝑯 . 𝑑𝑳 = ∫(∇ ×  𝐇). 𝑑𝑺

𝑠

= 𝐼 (11) 

 

Ainda, pela definição de densidade de corrente elétrica, tem-se que, 

 

 𝐼 = ∫ 𝑱. 𝑑𝑺

𝑠

 (12) 

 

E, por fim como mostrado também por Shadiku (2004), tem-se a equação de 

Maxwell para o magnetismo, 

 

 ∇ ×  𝐇 = 𝐉 (13) 

 

2.2.3. Densidade de fluxo magnético 

 

A densidade de fluxo magnético é uma grandeza vetorial e representa o 

número de linhas de campo por unidade de área. Representada pela letra B, é 

similar a densidade de fluxo elétrico D do circuito elétrico, e representada por 

 

 𝑩 = 𝜇0. 𝑯 (14) 
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B é medido em tesla (T) pelo Sistema Internacional de Unidades, no entanto, ainda 

pode ser representado em Webers por metro quadrado (Wb/m2), ou ainda em Gauss 

(G). 

Na equação (14), tem-se a constante de permeabilidade do espaço livre, que 

é 

 

 𝜇0 = 4. 𝜋 ×  10−7 [𝐻/𝑚] (15) 

 

O fluxo magnético é definido pela letra grega Φ e representa o conjunto de 

todas as linhas de campo que atingem uma determinada área. Essa grandeza é 

dada em Webers (Wb), 

 

 𝜙 = ∫𝐵 . 𝑑𝑆  [𝑊𝑏]
𝑠

 (16) 

 

Para indicar o fluxo magnético são utilizadas as linhas de fluxo magnético. 

Essas linhas representam o caminho do campo magnético em relação a B. As linhas 

de fluxo magnético para um fio reto longo são mostradas na Figura 5. 

 

Figura 5 – Linhas de fluxo magnético. 

 

Fonte: Shadiku (2004) 

 

Tendo como exemplo o conceito de fio reto longo, apresentado na Figura 5, 

sugere-se que o fluxo total através de uma superfície fechada deve ser zero. Como 

sugere Shadiku (2004), a lei de Gauss para o campo magnético é 

 



24 

 ∮𝑩 . 𝑑𝑺 = 0 (17) 

 

Aplicando-se mais uma vez o teorema de Stokes, apresentado na equação 

(10), tem-se a última equação de Maxwell, 

 

 ∇ ×  𝐁 = 0 (18) 

 

2.2.4. Circuito magnético 

 

Para o projeto de um sistema magnético é necessário o estudo do circuito 

magnético. Segundo Shadiku (2004) circuito magnético é a resolução de um 

problema de campo magnético por meio de uma abordagem de circuitos. Para a 

resolução desses problemas é utilizada uma analogia entre o circuito elétrico e 

magnético. A Tabela 1 resume a analogia entre circuito elétrico e magnético 

 

 
Tabela 1 – Analogia de circuito elétrico e magnético 

Elétrico Magnético 

Condutividade – 𝜎 Permeabilidade – µ 

Intensidade de campo – 𝑬 Intensidade de campo – H 

Corrente 

𝐼 = ∫𝐽 . 𝑑𝑆
𝑠

 

Fluxo magnético  

𝜙 = ∫𝐵 . 𝑑𝑆
𝑠

 

Densidade de corrente 

𝑱 =
𝑰

𝑺
= 𝜎. 𝑬 

Densidade de fluxo 

𝑩 =
𝜙

𝑺
= 𝜇.𝑯 

Força eletromotriz (fem) – 𝑽 Força magnetomotriz (fmm) – 𝑽𝒎 

Resistência – 𝑹 Relutância – 𝕽 

Condutância – 𝑮 = 1/𝑹 Permeância – 𝓟 = 1/𝕽 
Fonte: Shadiku (2004). 

 

A fonte de força magnetomotriz é geralmente uma bobina percorrida por 

uma corrente elétrica, de tal maneira que a relutância é definida como 

 

 𝕽 =
𝐿

𝜇. 𝑆
 (19) 

 



25 

onde L é o comprimento médio reto do núcleo magnético percorrido pelo campo e S 

é a área da seção transversal do núcleo. Já a permeância é o reciproco da 

relutância. 

Da mesma maneira que para o circuito elétrico a relação básica dessas 

grandezas é a lei de Ohm, e é a relação entre corrente e tensão dada por 

 

 𝑽 = 𝑅. 𝑰 (20) 

 

Para o circuito magnético a relação de força magnetomotriz e fluxo 

magnético é dada por 

 

 𝑽𝒎 = ℜ.𝝓 (21) 

 

Munido dessas relações e analogias observa-se que para os circuitos 

magnéticos a lei de Kirchhoff pode também ser aplicada (Shadiku, 2004), ou seja, as 

regras de soma de tensões e combinações de resistências em série e paralelo 

também são aplicadas a força magnetomotriz e relutâncias. 

Deve-se ressaltar, porém, que existem diferenças entre os circuitos elétrico e 

magnético. Nos circuitos elétricos a corrente elétrica 𝑰 flui pelo circuito, já o fluxo 

magnético não flui. 

 

2.2.5. Materiais magnéticos 

 

As características magnéticas de um material podem ser avaliadas e 

quantificadas analisando-se as interações magnéticas dentro do átomo do material. 

Para uma análise extremamente precisa seria necessária a aplicação da teoria 

quântica para os átomos. Uma análise mais simples, onde se tem um núcleo central 

positivo envolvido por elétrons em várias órbitas circulares, pode fornecer dados 

suficientes para uma boa análise desses materiais (Hayt e Buck, 2001). 

O primeiro fator a se considerar é o momento gerado pela interação do 

campo magnético do elétron com o campo magnético externo aplicado. Se não 

existissem outros fatores influenciando esse fenômeno o campo magnético em um 
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determinado ponto do material deveria ser maior que o campo magnético se o 

material não existisse. 

Outros momentos magnéticos que devem ser avaliados são: momento 

devido ao spin do elétron e o momento magnético devido do spin do núcleo. Dessa 

maneira pode-se dizer que cada átomo contém muitos componentes de momento, 

que combinadas determinam as características magnéticas dos materiais. Outros 

fatores que afetam as características do material podem ser vistas em Gonçalves 

(2006). 

De acordo com Shadiku (2004) podem-se classificar os materiais 

magnéticos utilizando como parâmetro de comparação a permeabilidade magnética 

µ. Um material é dito não-magnético quando a sua permeabilidade magnética é igual 

a um e é dito magnético quando isso não se confirmar, ou seja, a permeabilidade 

magnética for diferente de um. No espaço livre e no ar a permeabilidade magnética é 

aproximadamente igual a um. 

Em geral os materiais magnéticos podem ser reunidos em três principais 

categorias: os diamagnéticos, os paramagnéticos e os ferromagnéticos. Um material 

diamagnético é aquele que tem a permeabilidade magnética muito próxima a um, 

porém, com valores negativos. Tais materiais são fracamente afetados por campos 

magnéticos e são considerados lineares. 

Já os materiais com momento magnético permanente não nulo podem ser 

paramagnéticos ou ferromagnéticos. Os paramagnéticos assumem valores de 

permeabilidade positivos, no entanto, próximos a um. Esses materiais são mais 

afetados por campos magnéticos e suas características são alteradas pela variação 

de temperatura, apresentando assim pouca aplicação prática. 

Por fim, os materiais ferromagnéticos apresentam momento magnético 

permanente elevado, ou seja, são fortemente afetados quando expostos a campos 

magnéticos. Os ferromagnéticos encontram grandes aplicações práticas, diferente 

das outras classificações, pois apresentam as seguintes características: (i) são 

magnetizados significativamente por campos magnéticos externos; (ii) retêm 

consideravelmente a magnetização quando retirados de um campo externo; (iii) 

perdem suas características ferromagnéticas quando sua temperatura excede a 

temperatura de Curie (A temperatura de Curie é diferente para cada material, que no 

caso do ferro é de 770ºC) e (iv) são matérias não lineares, ou seja, a relação 

𝑩 = 𝜇0. 𝜇. 𝑯, não se verifica pois 𝜇 depende de 𝑩 e não é um único valor fixo.  
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2.3. MODELAGEM MATEMÁTICA E NUMÉRICA 

 

Como ferramenta para o projeto e para o desenvolvimento de produtos, a 

simulação numérica com o Método dos Elementos Finitos (MEF) vem ganhando 

espaço no mercado, pois proporciona maior agilidade e reduz custos de 

prototipagem. Contudo, é errado dizer que com a utilização da simulação numérica 

podem-se dispensar os testes e experimentos em protótipos. Normalmente, os 

modelos numéricos e matemáticos são desenvolvidos e posteriormente validados 

experimentalmente. 

Tendo a simulação numérica como ferramenta podem-se aplicar essas 

técnicas numéricas nos projetos magnéticos.  

 

2.3.1. Simulação numérica 

 

De maneira genérica, simulação numérica nada mais é que a solução de 

equações, normalmente diferenciais, dentro de uma geometria conhecida 

(elemento), com condições específicas na sua periferia (condições de contorno). 

Como colocado por Moaveni (1999), os problemas de engenharia raramente 

possuem fácil solução, muito menos soluções exatas.  

Moaveni (1999) descreve um roteiro para uma boa análise numérica, esses 

passos são: 

Pré-processamento 

1. Discretização do problema: nesse processo a região de interesse é 

dividida em pequenas regiões ou nós;  

2. Dar forma ao problema: Definir qual a física envolvida no problema. 

Isso significa definir se o problema é estrutural, fluido, elétrico, etc; 

3. Definir os elementos: Escolha dos elementos para a discretização. 

Nessa etapa são também descritas as equações governantes do 

problema; 

4. Geometria: Definir a montagem e arranjo dos elementos para que 

representem o problema como um todo. São também montadas as 

matrizes para posterior solução; 
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5. Condições de contorno: Definir as restrições, carregamentos e 

condições iniciais do problema em questão; 

Solução do problema 

6. Solução: Realização dos cálculos dependendo do método de 

discretização e solução das equações algébricas. Obtenção dos 

resultados para cada nó e elemento; 

Pós-processamento 

7. Apresentação: Apresentação dos resultados obtidos na etapa 

anterior; 

Esses mesmos passos são apresentados com mais detalhes por Chapra e 

Canale (2006), além das técnicas de programação, solução, análise de resultados e 

análise de erros. 

Para a resolução de problemas magnéticos os softwares de elementos 

finitos descrevem esses problemas pelas equações clássicas de Maxwell. Estas 

equações consistem em um sistema de equações diferenciais parciais que 

correlacionam os fenômenos magnéticos com os fenômenos elétricos, formando 

assim o conceito de eletromagnetismo. 

Essas equações diferenciais parciais são aplicadas a cada subdivisão do 

sistema, chamado de elemento. O modelo então interliga esses elementos e suas 

soluções para a apresentação do resultado final global. 

Como mostrado em Malagoli et al. (2016) e em Gyimesi et al. (1993) o 

modelo magnetostático é representado e resolvido pelo seguinte sistema de 

equações: 

 

 
𝑟𝑜𝑡 𝑯 = 𝑱 

𝑑𝑖𝑣 𝑩 = 0 
(22) 

 

onde 

�⃗⃗�  = Campo magnético; 

𝐽  = Densidade de corrente elétrica; 

�⃗�  = Densidade de fluxo magnético. 

Para finalizar o modelo eletromagnético é necessário incluir a lei constitutiva 

dos materiais, que na forma vetorial é dada por: 
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 𝑩 = 𝜇.𝑯 (23) 

 

Com a implementação desse equacionamento vetorial nos elementos, 

juntamente com os modelos matemáticos para solução de equações diferencias 

parciais ou ordinárias, é possível obter a solução dos problemas de 

eletromagnetismo. 

 

2.3.2. Modelagem magnetostática 

 

De maneira resumida e geral podem-se expressar as equações de Maxwell 

de magnetismo e eletricidade na sua forma diferencial como: 

 

 ∇ ×  𝐇 = 𝐉 + 
𝜕𝑫

𝜕𝑡
 (24) 

 

 ∇ ×  𝐄 = −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
 (25) 

 

 ∇ . 𝑩 = 0 (26) 

 

 ∇ . 𝑫 = 𝛒 (27) 

 

Para o caso da utilização das equações (24), (25), (26) e (27) em uma 

estrutura constituída de materiais lineares, ou seja, onde as características e 

propriedades dos materiais não são alterados pela variação do campo magnético 

nem do tempo, as equações de Maxwell podem ser simplificadas. Para os materiais 

isotrópicos lineares, as equações constitutivas devem ser aplicadas, e elas são: 

 

 𝐁 = μ.𝐇 (28) 

 

 𝐉 = σ.𝐇 (29) 
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 𝑫 = ε. 𝐄 (30) 

 

Para os materiais lineares isotrópicos as características μ (permeabilidade 

magnética), σ (condutividade elétrica) e ε (permissividade) são grandezas escalares. 

O modelo magnetostático é válido em condições específicas. Uma delas é 

quando o campo é invariante no tempo, ou seja, o valor do campo magnético é o 

mesmo para todos os instantes de observação. Essa condição é dada quando existe 

uma imposição de densidade de corrente constante, ou ainda devido a um campo 

magnético permanente, que é o caso dos ímãs permanentes. 

O modelo em questão deve ser descrito e aplicado em um domínio de 

interesse Ω e limitado por uma fronteira Γ, representados na Figura 6. Dessa forma, 

o modelo magnetostático é descrito pelas equações diferenciais e constitutivas, 

definidas no domínio Ω, escritas como: 

 

 ∇ ×  𝐇 = 𝐉 (31) 

 

 ∇ . 𝐁 = 0, em Ω (32) 

 

 𝐁 = μ.𝐇 (33) 

 

Figura 6 – Representação do domínio Ω e da fronteira Γ. 

 

Fonte: Adaptado de Nascimento (2013). 

 

Na região de fronteira, que contem ΓH e  ΓB , podem-se aplicar as seguintes 

condições. 

 



31 

𝐧 ×  𝐇 = 0                em Γ𝐻 

𝐧 . 𝑩 = 0                em Γ𝐵 

 

Raramente as equações (31), (32) e (33) são solucionadas diretamente, pois 

implicaria na satisfação de três equações simultaneamente e esse processo é em 

geral bastante difícil. Devido à dificuldade em se encontrar fatores que satisfaçam as 

3 equações, segundo um critério de aceitação, para a solução do problema utiliza-se 

uma equação equivalente derivada das 3 equações principais. 

Para obtenção dessa equação equivalente introduz-se uma grandeza 

vetorial chamada de “potencial vetor”. Essa grandeza não possui, a princípio, 

significado físico servindo apenas para a solução numérica. 

A utilização do chamado potencial vetor é um dos passos mais utilizados 

para a solução numérica de problemas eletrostáticos e magnetostáticos, como 

demostrado por Nascimento (2013). 

A utilização do potencial vetor pressupõe que existem várias soluções para o 

problema, ou seja, não existe uma única solução para o problema proposto. Além 

dessa preposição, a escolha do potencial define os graus de liberdade a serem 

utilizados no modelo. 

O potencial vetor 𝐀 é definido de tal forma que 𝑩 seja obtido através de seu 

rotacional como demonstra a equação (34). 

 

 ∇ ×  𝐀 = 𝐁 (34) 

 

Aplicando-se (34) em (32), tem-se 

 

 ∇. (∇ ×  𝐀) = 0 (35) 

 

Ainda, aplicando (33) em (34), obtém-se: 

 

 ∇ ×  𝐀 = 𝐁 =  μ. 𝐇 (36) 

 

Rearranjando, tem-se: 
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 𝑯 =
1

μ
. ∇  ×  𝐀  (37) 

 

Aplicando-se (37) em (31) e considerando apenas materiais isotrópicos lineares, 

chega-se a: 

 

 ∇ × (∇ ×  𝐀) = μ. 𝐉  (38) 

 

E expandindo o lado esquerdo da equação (38), tem-se: 

 

 ∇(∇ .  𝐀) − ∇ × ∇ ×  𝐀 = μ. 𝐉  (39) 

 

Como 𝐁 é obtido como uma operação do potencial existe um grau de liberdade na 

escolha do potencial vetorial, portanto, tem-se mais de um candidato à solução da 

equação. Para a simplificar a equação (39) e contornar o problema de várias 

soluções é preciso utilizar-se do chamado termo de penalização de Coulomb: 

 

 ∇ .  𝐀 = 0 (40) 

 

Dessa maneira, tem-se que (39) torna: 

 

 ∇ × ∇  ×  𝐀 = − μ. 𝐉  (41) 

 

A equação (41) é conhecida como equação de Poisson. Essa equação não 

descreve apenas os fenômenos eletromagnéticos, mas também a transmissão de 

calor, distribuição de temperatura, etc. 

 Para o caso especial em que a densidade de corrente 𝐉 é igual a zero, a 

equação (41) assume a forma conhecida como equação de Laplace: 

 

 ∇ × ∇ ×  𝐀 = 0  (42) 
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Como demostrado, utilizando-se do potencial vetor podem-se descrever as 

equações de Maxwell clássicas através de uma única equação, porém, com algumas 

condições específicas. 

Para a solução das equações diferencias ordinárias derivadas do potencial 

vetor é necessário definir o potencial na fronteira do domínio estudado, para isso, 

são definidas condições específicas nas fronteiras Γ. São as chamadas condições 

de contorno. 

Nos problemas de eletromagnetismo existem dois tipos mais comuns de 

condições de contorno:  

 

2.3.2.1. Condições de contorno de Dirichlet 

 

Essa condição é aplicada nos contornos em que o potencial é constante. 

Para essa condição o campo magnético é paralelo ao segmento da fronteira. Tal 

condição é ilustrada na Figura 7 e a relação utilizada na fronteira é: 

 

 𝐀 = 0  (43) 

Figura 7 – Condição de contorno de Dirichlet. 

 

Fonte: Pereira (2005). 

 

2.3.2.2. Condição de contorno de Neumann 
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A condição de contorno de Neumann é aplicada nos contornos em que a 

variação do potencial na direção normal ao contorno é nula. Para essa condição a 

indução é perpendicular ao contorno em questão e a seguinte relação é válida: 

 

 
𝜕𝐴

𝜕𝑛
= ∇A = 0  (44) 

 

A condição de contorno de Neumann é ilustrada na Figura 8. 

 

Figura 8 – Condição de contorno de Neumann. 

 

Fonte: Pereira (2005). 

 

2.3.3. O Método dos Elementos Finitos 

 

O Método dos Elementos Finitos (MEF) é uma ferramenta largamente 

utilizada para a solução de problemas complexos. Isso significa que para facilitar a 

solução de casos que não teriam solução analítica ou a obtenção dessa solução 

seria demasiadamente custosa se utiliza tal ferramenta. 

Esse método é capaz de transformar um problema contínuo complexo em 

vários problemas de menor complexidade. Faz-se isso subdividindo o domínio 

contínuo de alta complexidade, Ω, em vários subdomínios discretos, Ωe, 

caracterizados por formas geométricas simples. Vale lembrar que deve-se respeitar 

a premissa que a soma dos subdomínios resulte no domínio contínuo. 

 

 Ω = ∑Ω𝑒

𝑛𝑒

𝑒=1

  (45) 
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Onde 𝑛𝑒 é o número de elementos e Ω𝑒 é o domínio elementar. 

Em resumo o MEF transforma o domínio contínuo em um domínio discreto, 

de tal forma que a solução é conhecida em pontos discretos do domínio de cálculo 

como, por exemplo, em pontos (nós) de união de uma malha triangular. 

Conforme Pereira (2005) o MEF pode seguir duas formas de discretização. 

A Figura 9 demostra essa divisão. 

Para os modelos magnetostáticos e eletrostáticos a discretização pelo MEF 

pode ser obtida fazendo o uso do método de Galerkin. Como exposto por 

Nascimento (2013), o método consiste em obter um par apropriado de espaços para 

as funções envolvidas no processo de discretização, ou seja, para uma dada função 

potencial 𝜙ℎ deve-se ter uma base  {𝑓𝑖}𝑖=1
𝑛 . Onde n representa o número de 

elementos. Dessa forma, uma aproximação do campo escalar 𝜙ℎ pode ser definida 

por:  

 

 
𝜙ℎ = ∑𝜙𝑖 . 𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

(46) 
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Figura 9 – Representação esquemática da solução aproximada por MEF. 

 

Fonte: do autor, baseado em Pereira (2005). 

 

onde 𝜙𝑖é o vetor que contém os graus de liberdade a serem calculados no modelo e 

n é o número de graus de liberdade. De maneira análoga, um potencial vetor 𝐀 pode 

ser discretizado no domínio elementar Ω𝑒, por: 

 

 
𝑨 = ∑𝑎𝑗.𝑾𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 

(47) 

onde o fator 𝑎𝑗  representa o vetor contendo os graus de liberdade e 𝑾𝑗 a base a ser 

utilizada na discretização. 

Como descrito no item 2.3.1, a simulação numérica utilizando o MEF é 

composta por uma sequência de passos. Um dos passos na solução do problema é 

a escolha do tipo de elementos que deseja se utilizar. São inúmeras as quantidades 

de elementos, formulações e classes para os tipos de elementos. Em síntese, o 
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elemento deve ser escolhido tendo em vista o tipo de simulação que se pretende 

realizar. 

Os elementos podem ter formas variadas e podem ser utilizados para 

finalidades específicas. De maneira simplificada podemos ter elementos de linha ou 

barra, elementos planares e elementos de volume. Além da forma já apresentada os 

elementos podem ter quantidades diversas de nós em sua estrutura. A Figura 10 

ilustra os tipos de elementos. 

 

Figura 10 – Diferentes tipos de elementos. 

 

Fonte: Souza (2003). 

 

Após a escolha do elemento a ser utilizado, levando em consideração a 

física do problema, a geometria do problema, as particularidades do elemento e os 

resultados que se deseja obter, é possível fazer a discretização e malha da 

geometria que se deseja simular. A Figura 11 ilustra um exemplo de discretização e 

geração de malha de uma geometria cubica. 

A representatividade do fenômeno físico estudado através do método dos 

elementos finitos está diretamente ligada com a qualidade da discretização 

realizada. Em outras palavras é possível dizer que se a malha de MEF não tiver boa 

qualidade os resultados obtidos na simulação não representaram o problema 

estudado. 
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Figura 11 – Discretização e malha de uma geometria. 

 

Fonte: Souza (2008). 

 

As malhas de elementos finitos podem apresentar resultados ruins, pois no 

interior de cada elemento são realizadas interpolações numéricas e dependendo do 

formato desse elemento a interpolação pode gerar erros consideráveis. 

Quando uma determinada malha não se mostra adequada para representar 

o modelo físico, pode-se fazer o refino da malha existente. O refino de malha é, 

basicamente, fazer a discretização do domínio contínuo em elementos e domínios 

discretos menores que o anterior. 

A estratégia de refinamento é realizada, geralmente, em regiões da 

geometria em que se deseja obter resultados mais próximos aos observados na 

natureza física do problema. Existem inúmeras estratégias de refinamento e por 

esse motivo elas não serão todas discutidas nesse trabalho, bastando, para a 

finalidade da dissertação, apresentar o controle do tamanho do elemento em uma 

região específica. 

O teste de refinamento de malha tem como objetivo verificar se a 

discretização realizada é suficiente para a representação do modelo físico, ou seja, o 

teste serve para reduzir os erros de discretização do modelo. 

Para verificar a sensibilidade de malha é importante estabelecer uma 

metodologia de refino de malha para que possa ser realizada uma comparação entre 

elas. 
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Para a sequência do estudo é importante estabelecer algumas convenções, 

tratadas a seguir: (1) malha padrão é a discretização inicial do problema, ou seja, a 

primeira subdivisão do modelo contínuo em elementos finitos de um determinado 

tamanho; (2) refinamento 1 é a geração de uma malha com elementos menores que 

os da malha padrão; (3) refinamento 2 é a geração de uma malha com elementos 

menores que os do refinamento 1. Esse processo deve ser realizado até que o 

refinamento N seja a geração de uma malha com elementos menores que os do 

refinamento N-1, porém deve ser interrompido quando o critério de convergência 

utilizado for atingido. 

O teste de sensibilidade de malha nada mais é que a comparação dos 

resultados obtidos nos diferentes refinamentos realizados. Uma determinada malha 

é considerada adequada para representar o modelo quando a diferença de resultado 

entre dois refinamentos é inferior a um valor pré-estabelecido, ou seja, para o 

julgamento de uma malha é necessário um critério de convergência do refinamento. 

Além do teste de sensibilidade de malha, existem alguns parâmetros que 

podem indicar a qualidade dos elementos de uma malha. Mesmo tendo algumas 

métricas consagradas para verificação da qualidade de malha, cabe ao analista que 

está realizando a discretização medir e avaliar a sua qualidade. 

Algumas métricas podem ser utilizadas, como, por exemplo, a razão de 

aspecto ou a razão jacobiana, no entanto, cada software ou analista pode definir 

uma métrica para avaliação, desde que seja representativa para o elemento 

utilizado. 
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3. METODOLOGIA 

 

O projeto do mancal magnético foi desenvolvido tendo como premissa a 

manutenção de uma determinada massa de fluido magnético - presa ao gap - 

semelhante a um entreferro, existente entre o mancal e o eixo. 

O objetivo do mancal é promover a separação física entre duas regiões. 

Normalmente esse tipo de vedação é realizado por retentores, selos mecânicos ou 

anéis oring’s - que são componentes que atuam com atrito entre dois materiais 

sólidos. A ideia do mancal magnético é realizar a vedação utilizando um material 

fluido em contato com o material sólido, normalmente o eixo, e com isso obter um 

sistema de atrito reduzido, possibilitando aumentar a velocidade máxima de 

aplicação. 

As dimensões macro do mancal foram definidas para possibilitar a prova de 

conceito tendo em vista que um sistema demasiadamente pequeno poderia 

inviabilizar a visualização do comportamento do fluido magnético. Por outro lado, um 

sistema demasiadamente grande geraria despesas desnecessárias. Por esse motivo 

foi definido um tamanho para o projeto e construção de um modelo para comprovar 

a funcionalidade do mancal com vedação magnética e verificar sua capacidade de 

vedação. 

Para verificar essa funcionalidade, foi idealizado um sistema que utilizasse 

um imã permanente ou um eletroímã para a geração do campo magnético. Nos itens 

que seguem são mostrados os passos do projeto do protótipo de mancal. 

 

3.1. PROJETO DO MANCAL 

 

Primeiramente foi idealizado um mancal que utilizasse um imã permanente 

para a geração do campo magnético, porém, essa estratégia apresentou alguns 

problemas de montagem e manutenção. Por esse motivo foi realizado também o 

projeto e construção de um mancal que utilizasse um eletroímã como ferramenta 

para a geração do campo magnético. 

Os mancais foram projetados para possibilitar a utilização de uma estrutura 

já existente em um dos laboratórios dos institutos LACTEC e permitir a visualização 

do comportamento do fluido magnético em operação no interior do mancal. Para isso 
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pensou-se em uma geometria básica, já consolidada e proposta em alguns trabalhos 

como em Liu et al. (2005), de tal forma que permitissem peças que direcionem o 

campo magnético para a região de interesse, chamadas aqui de “peças polo” (Figura 

12). Além dessas peças foi inserido no projeto conceitual uma peça de acrílico que 

possibilitasse a visualização do ferrofluido. 

 

Figura 12 – Geometria básica para o modelo. 

 

Fonte:Liu et al. (2005). 

 

3.1.1. Projeto magnético 

 

Com base nessas premissas deu-se início a busca por um ímã, 

especificamente de neodímio, ferro e boro (NdFeB) devido principalmente ao alto 

campo gerado por esse tipo de ímã em comparação aos outros materiais e ao baixo 

custo de aquisição.  

Em relação à geometria do ímã, foi utilizado o formato de anel, já que em 

seu interior ficará rotacionando o eixo de 50 mm de diâmetro. Para o caso utilizando 

um eletroímã, a geometria do eletroímã teria as mesmas dimensões do imã 

permanente, dessa maneira, seria possível a substituição do imã permanente pelo 

eletroímã. 

As dimensões do ímã são apresentadas na Figura 13 e na Tabela 2. 
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Figura 13 – Desenho esquemático do imã permanente 

  

Fonte: O autor. 

 

Tabela 2 – Dimensões do imã permanente 

D [mm] Di [mm] H [mm] Classe 

110 80 6 N35 

Fonte: O autor. 

 

Após a definição da estrutura que fosse gerar o campo magnético o objetivo 

do projeto do mancal foi maximizar a densidade de fluxo magnético no gap, região 

onde ficará alojado o ferrofluido. Com essa premissa foi desenvolvido o projeto do 

circuito magnético apresentado na Figura 14. 

Na Figura 14 observa-se um corte do mancal magnético, bem como do eixo 

da máquina. Para um melhor entendimento da imagem da Figura 14 deve-se pensar 

que o mancal é composto pela revolução da geometria em torno da linha central, 

formando um anel em torno do eixo, assim, espera-se maximizar o número de linhas 

do campo magnético que saem do polo norte do ímã ou eletroímã (cor alaranjada), 

passando pelo aço (peça polo), e posteriormente pelo ferrofluido (filme entre a peça 

polo e o eixo), seguindo o caminho pela região do eixo (eixo) e retorno pelo 

ferrofluido do outro lado, retornando ao polo sul (S) através do aço do lado oposto. 

Para o cálculo do circuito magnético, utiliza-se a analogia com o circuito 

elétrico, que apresenta como fator análogo à resistência, a relutância. Tal relação foi 

apresentada no item 2.2.4, e resumida na Tabela 1. De qualquer forma a relação é 

dada pela equação (48): 
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Figura 14 – Desenho do modelo e circuito magnético 

 

Fonte: O autor. 

 

 𝕽 =
𝐿

𝜇. 𝑆
 (48) 

 

onde: 

𝜇 – Permeabilidade [Tm/A]; 

𝑆 – Área [m2]; 

𝑙 – Comprimento [m]; 

𝔑 – Relutância [Ae/Wb]. 

O fator análogo a corrente elétrica num circuito magnético é o fluxo 

magnético, cuja equação apresenta a relação do fluxo magnético com a densidade 

de linhas do campo elétrico para determinada área. 

 

 Φ = 𝐵. 𝑆 (49) 

 

onde: 

Φ – Fluxo magnético [Wb] ou [Tm2]; 

B – Densidade de fluxo magnético [T]. 

Eixo - Aço 

Capa – Alumínio 

Peça polo - Aço 
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Ainda, a grandeza análoga à tensão em volts, num circuito magnético, passa a ser a 

força magnetomotriz em ampère-espira. Utilizando essa analogia obtém-se a Lei de 

Ohm do circuito magnético dada pela equação (50). 

 

 𝑽𝒎 = ℜ.𝝓 (50) 

 

Analogamente, pode-se escrever que o circuito elétrico semelhante ao 

magnético é dado pelo circuito esquemático apresentado na Figura 15. 

 

Figura 15 – Circuito elétrico análogo ao circuito magnético. 

 

Fonte: O autor. 

 

Nesse caso, os resistores (R) representam relutâncias e a fonte de tensão 

(V) representa o ímã, ou o eletroímã. Os valores de cada uma das relutâncias foram 

obtidos utilizando como área e comprimento os valores obtidos das dimensões 

dadas no projeto mecânico básico, mostrado na Figura 14. 

Tendo calculado as relutâncias para cada material, utilizando as dimensões 

projetadas, pode-se obter o fluxo magnético atuante no ferrofluido. Obtido o valor do 
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fluxo magnético no ponto de interesse consequentemente é calculado o campo 

magnetizante sobre o componente fluido do circuito. 

A curva de magnetização típica de um ferrofluido pode ser visualizada na 

Figura 16, para 5 diferentes ferrofluidos. Esse gráfico representa a resposta do 

ferrofluido (magnetização) quando exposto a um campo magnético. É possível ainda 

verificar que a relação de magnetização e campo magnético aplicado não é linear, 

no entanto, as análises realizadas aqui apresentadas são apenas para a região mais 

próxima de uma constante de magnetização e por isso o ferrofluido será considerado 

um material linear. 

Outra análise importante da curva de magnetização do ferrofluido é que a 

partir de um determinado valor de campo magnético, a magnetização do ferrofluido é 

quase constante, o valor de campo magnético a partir do qual isso ocorre é 

conhecido como saturação magnética. 

 

Figura 16 – Curva de magnetização do ferrofluido. 

 

Fonte: Adaptado MAGRON (2014). 

 

Para o caso utilizando o ímã permanente, utilizou-se a força magnetomotriz 

obtida através das propriedades fornecidas pelo fabricante do ímã. 

Para o mancal utilizando eletroímãs foram realizados os cálculos circuitais – 

a fim de determinar as principais dimensões e características do eletroímã - de modo 

que a condição de fluxo magnético fosse a mesma quando utilizado o ímã 

permanente. Uma grande dúvida existente - e que demandou algum tempo para ser 
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esclarecida - foi quanto à construção da bobina, para se obter o campo semelhante 

ao gerado pelo ímã permanente. 

Para o cálculo do eletroímã equivalente foi utilizada a seguinte equação, 

também mostrada em Malagoli et al. (2016): 

 

 𝑩 = 𝜇0.
𝑁. 𝐼

2. 𝑔
 (51) 

 

onde 

𝑩 = Densidade de fluxo magnético [T]; 

𝜇0 = Permeabilidade magnética no vácuo; 

𝑁 = Número de espiras [Espiras]; 

𝐼 = Corrente elétrica [A]; 

𝑔 = Gap do mancal [m]; 

 

3.2. SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

 

Após a realização do projeto conceitual da geometria, e finalizados os 

cálculos do circuito magnético, foi possível realizar um novo projeto reunindo as 

informações dos dois estudos. O passo seguinte foi a realização da modelagem 

numérica do modelo laboratorial construído. O objetivo das simulações é avaliar, 

com as dimensões reais do modelo, sua concordância com os resultados obtidos no 

cálculo analítico do circuito magnético e as medições experimentais. 

As simulações foram realizadas no software ANSYS, que dispõe de um 

módulo para solução de campos magnetostáticos. Nesse software foram inseridas 

as geometrias e todas as características dos materiais envolvidos. 

O software ANSYS é um programa que utiliza a metodologia de elementos 

finitos para a solução dos problemas, por isso, o modelamento utilizado para 

resolver o caso é o mesmo mostrado na seção 2.3. Contudo, existem algumas 

particularidades do programa que devem ser aprofundadas. 
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3.2.1. Modelamento 

 

Para a solução são utilizadas as formas diferencias das equações de 

Maxwell. As equações em questão são: equação (24), (25), (26), (27), e a relação 

(28). 

Para o caso tridimensional, as relações são representadas matricialmente, 

estratégia comum para a solução de equações diferencias parciais. Por esse motivo 

as propriedades dos materiais devem ser representadas nas três dimensões. Nesse 

caso a matriz de permeabilidade magnética é: 

 [𝜇] = 𝜇0 [

𝜇𝑟𝑥 0 0
0 𝜇𝑟𝑦 0

0 0 𝜇𝑟𝑧

] (52) 

 

onde 𝜇0 é a permeabilidade magnética do vácuo, 𝜇𝒓𝒙, 𝜇𝒓𝒚 e 𝜇𝒓𝒛 são as 

permeabilidades relativa nas direções x, y e z respectivamente. Contudo, nas 

simulações magnetostáticas serão considerados materiais isotrópicos lineares e por 

isso a permeabilidade é a mesma em todas as direções. 

Para completar as equações e Maxwell é necessária a definição das 

matrizes de condutividade e permissividade, que são: 

 

 [𝜎] = [

𝜎𝑥𝑥 0 0
0 𝜎𝑦𝑦 0

0 0 𝜎𝑧𝑧

] (53) 

 

 [ ] = [
𝑥𝑥 0 0
0 𝑦𝑦 0

0 0 𝑧𝑧

] (54) 

 

O software também utiliza o potencial vetor para a análise tridimensional, 

dessa maneira, as equações de Maxwell são reduzidas a: 

 

 ∇ ×  𝐇 = 𝐉 (55) 

 

 ∇ .  𝑩 = 0 (56) 
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Como as equações matriciais são derivadas do princípio variacional o 

próprio programa seleciona o método de Newton-Raphson para a solução das 

matrizes. 

 

3.2.2. Propriedade dos materiais. 

 

As características e propriedades dos materiais requeridas pelo software são 

diretamente dependentes do tipo de simulação que se deseja realizar. Para o caso 

de campo magnético invariante no tempo e corrente elétrica constante, se for o caso 

de estudo, a única propriedade necessária para a solução é a permeabilidade 

relativa (𝜇). 

Neste trabalho foi utilizado, num primeiro momento, um ímã permanente 

para a geração de campo magnético e, após isso, um eletroímã. Para ambos os 

casos os materiais envolvidos serão considerados lineares e isotrópicos. Para o 

primeiro caso, para a representação das características magnéticas do ímã é 

necessário o acréscimo de mais duas características: indução residual e a força 

coercitiva. 

Os materiais utilizados nos estudos e suas características são apresentados 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Propriedades dos materiais utilizados. 

Material Permeabilidade relativa 
Indução residual 

(T) 

Força coercitiva 

(Oe) 

Aço 2540 ------------------------- ----------------------- 

Alumínio 1,00 ------------------------- ----------------------- 

Ar 1,00 ------------------------- ----------------------- 

Cobre 1,00 ------------------------- ----------------------- 

Ferrofluido 2,52 ------------------------- ----------------------- 

NdFeB ---------------------------------- 0,20 11000 

Polietileno 2,30 ------------------------- ----------------------- 

Fonte: Biblioteca de materiais do ANSYS e fabricante do ferrofluido. 

 

Foram utilizados dois ferrofluidos diferentes para os testes, a permeabilidade 

magnética de ambos é igual e é apresentada na Tabela 3, porem apresentam 
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saturação magnética distinta. Para o ferrofluido APG S10N a saturação magnética é 

de 440 Gauss e para o ferrofluido EFH3 é de 650 Gauss. 

 

3.2.3. Geração de malha e escolha do elemento 

 

A geração de malha utilizando o ANSYS workbench é realizada de maneira 

automática, levando em consideração a geometria utilizada e um parâmetro 

chamado relevância. O parâmetro relevância é um valor numérico de -100 a 100, 

onde -100 corresponde a uma malha mais grosseira, contudo, a simulação se torna 

mais rápida e menos precisa. Se a relevância assumir o valor de 100, a malha 

gerada é mais fina, tornando a simulação mais demorada, em contrapartida, os 

resultados obtidos são mais confiáveis. 

Outra maneira de fazer o controle da malha é utilizando uma opção em que 

é possível definir o tamanho médio do elemento para uma determinada geometria ou 

região. Para o refinamento de malha é utilizado o parâmetro de tamanho médio do 

elemento. Essa estratégia é utilizada para o teste de sensibilidade de malha. 

Existem alguns tipos de elementos que podem ser utilizados para a solução 

do caso magnetostático. A definição do tipo de elemento define as características 

daquela geometria ou região da peça, além dos graus de liberdades admissíveis. 

Para as simulações realizadas, foi utilizado o elemento denominado 

“SOLID117”. Esse elemento é utilizado para simulações magnéticas estáticas, que é 

o caso de estudo, porém, é possível utilizá-lo também em simulações transientes. 

O “SOLID117” é composto por 20 nós e 12 arestas no seu formato 

preferencial, mas o elemento pode assumir a forma tetraédrica ou ainda piramidal, 

como pode se observar na Figura 17. 
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Figura 17 – Geometria do elemento SOLID117. 

 

Fonte: Documentação do software ANSYS. 

As equações do elemento são baseadas no princípio que só existe fluxo 

magnético nas arestas do elemento, e o campo é sempre paralelo a cada aresta. 

Outro grau de liberdade admissível para o elemento é para o caso da utilização da 

geometria como uma bobina, nesse caso, é possível definir uma tensão ou corrente 

perpendicular às faces do elemento. 

Para o estudo de sensibilidade de malha, foi utilizado o critério de que a 

malha seria considerada adequada, quando a diferença de valores entre uma 

geração de malha e outra for menor que 1 centésimos de militesla para o eixo Y e 2 

centésimos de militesla para o eixo Z. 

Ainda no que diz respeito à geração de malha, existem ferramentas que 

auxiliam na tarefa de verificar se a malha está adequada. Essas ferramentas 

correlacionam as distorções dos elementos em relação a sua geometria original. 

Existem diversas ferramentas que realizam essas métricas de malha. Nesta 

modelagem as seguintes métricas são empregadas: 

“Aspect ratio” - A razão de aspecto é uma medida da relação entre a medida da base 

e da altura de um triângulo, ou de um retângulo. Quanto mais regular for a figura 

geométrica, mais próxima de unitária será a razão de aspecto. Quanto menos 

regular, maior será o valor. Na Figura 18 observa-se a relação de aspecto para um 

triangulo e para um quadrilátero (Ansys, 2016). 

Para o caso de faces triangulares, a relação de aspecto é calculada 

utilizando a equação (60). 
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𝑃𝑎𝑟𝑎 0° < 𝜃 < 60°, 𝐴𝑀𝑥 =
0,5

1 − cos 𝜃
 

𝑃𝑎𝑟𝑎 60° < 𝜃 < 180°, 𝐴𝑀𝑥 =
1,5

1 + cos 𝜃
 

(57) 

 

O fator AM é calculado para todas as direções, X, Y e Z, após isso é calculado a 

relação de aspecto preliminar conforme (61). 

 

 𝑅𝐴𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑃𝑟𝑒 = √
𝐴𝑀𝑋 + 𝐴𝑀𝑌 + 𝐴𝑀𝑍

3
 (58) 

 

E por último,  

 𝑅𝐴𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 = ( 𝑅𝐴𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑃𝑟𝑒 − 1) ∗ 2 + 1 (59) 

 

Figura 18 – Relação de aspecto para um triângulo e um quadrilátero. 

 

Fonte: Documentação do software Ansys (2016). 

 

“Jacobian ratio” - A razão de determinantes de jacobianos é baseada na relação da 

matriz jacobiana (que realiza a transformação de coordenadas do elemento para um 

sistema de referência) que deve possuir um comportamento não muito diferente para 

cada região do elemento. Um parâmetro que compara essas diferenças é o 

determinante dessa matriz. 

Um alto valor de razão de jacobianos significa que o cálculo de jacobianos 

em pontos diferentes do elemento, resultou em valores não muito próximos, o que 
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torna a qualidade do resultado ruim, pois o mapeamento na integração numérica é 

prejudicado. Na Figura 19 é identificada essa relação. 

 

Figura 19 – Exemplo da relação do “Jacobian ratio”. 

 

Fonte: Documentação do software Ansys (2016). 

“Parallel deviation” - É a relação que indica o não paralelismo entre arestas opostas 

de um quadrilátero. Quando o quadrilátero é perfeitamente paralelo o valor dessa 

métrica é 0, conforme mostra a Figura 20. 

 

Figura 20 – Relação de desvio de paralelismo. 

 

Fonte: Documentação do software Ansys (2016). 

 

“Maximum corner angle” - É a medida do ângulo interno envolvido entre as arestas 

consecutivas de um triangulo ou quadrilátero. Para os triângulos o valor ideal é 60º e 

de um quadrilátero é 90º. Na Figura 21 observa-se um exemplo dessa relação. 
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Figura 21 – Relação entre os ângulos máximos de um elemento. 

 

Fonte: Documentação do software Ansys (2016). 

 

3.2.4. Condições de contorno e carregamento 

 

Para o caso magnetostático as condições de carregamento e condições de 

contorno devem ser constantes, sem variar no tempo, por isso, apenas duas 

condições podem ser impostas nesse tipo de modelo. 

A primeira condição possível é a de fluxo paralelo (Magnetic Flux Parallel). 

Essa condição só pode ser adicionada a faces da geometria. A condição de fluxo 

paralelo impõe que a única direção possível para o fluxo magnético é paralela ao 

plano selecionado. Essa condição é normalmente utilizada para indicar e considerar 

simetrias nas simulações. 

A condição de fluxo paralelo será utilizada para indicar a simetria do modelo. 

Essa estratégia é tomada para reduzir o tempo computacional. Se isso não fosse 

utilizado, o tempo de simulação seria aproximadamente o dobro do tempo gasto, 

pois, ter-se-ia um número duas vezes maior de elementos. 

A segunda condição possível é para os carregamentos que, para os 

modelos magnéticos, são condições de campo magnético ou de corrente e tensão. 

Para o caso em que foi utilizado o ímã permanente como fonte de campo magnético, 

as próprias características de indução residual e força coercitiva são suficientes para 

aplicação do carregamento da simulação. 

Para o caso que se utiliza de eletroímãs para gerar o campo magnético é 

necessário caracterizar a geometria da bobina do eletroímã e suas características 

elétricas. 

Para o caso de uma bobina, duas estratégias podem ser tomadas. A 

primeira utilizando a geometria real da bobina, indicando o número de espiras da 
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bobina e a corrente aplicada na bobina; já a segunda definindo o número de espiras, 

a área que conduzirá corrente e a corrente aplicada na bobina. 

Neste caso, será utilizada a primeira estratégia de carregamentos, pois, a 

ideia é utilizar uma bobina com as mesmas dimensões que o eletroímã. 

 

3.2.5. Solução do problema 

 

Após a configuração total dos materiais, carregamento da geometria, a 

geração de malha, a escolha dos elementos e a definição das condições de 

contorno é possível calcular a solução aproximada do modelo. 

Com todos os parâmetros delimitados, o software pode resolver as 

equações apresentadas nos itens 2.3 e 3.2 para cada um dos elementos, fazendo a 

ligação de cada um deles. 

A simulação será completa quando o critério de convergência for atendido. 

No caso estudado o critério é um parâmetro definido como potencial magnético 

(magnetic potential). Mesmo a simulação sendo linear, foram realizadas iterações 

com passos de aplicação de carga para garantir os resultados apresentados. 

O potencial magnético é a diferença dos potenciais nodais para cada 

iteração que entra em equilíbrio, e assim é definido o critério de convergência. Esse 

parâmetro (tolerância) é padronizado pelo programa como sendo 0,001. 

Após o critério de convergência ser atingido para cada iteração, a solução é 

considerada concluída. Assim, é possível a apresentação de alguns resultados para 

o caso. São eles: 

 Potencial elétrico; 

 Densidade de fluxo magnético total; 

 Densidade de fluxo magnético direcional; 

 Intensidade total do campo magnético; 

 Intensidade direcional do campo magnético; 

 Força total; 

 Força direcional; 

 Densidade de corrente; 

 Indutância; 

 Ligação de fluxo; 
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 Erro (magnético) 

Os resultados podem ser apresentados de diversas formas. As formas mais 

comuns de apresentação são na forma de contornos, onde são definidas linhas de 

iso-magnéticas, ou ainda na forma vetorial, uma vez que o campo magnético é uma 

grandeza vetorial. 

Além da forma de apresentação, é possível a visualização dos resultados 

para cada geometria do modelo, ou para regiões delimitadas nas partes do modelo.  

Outra atividade importante que utilizou como ferramenta a simulação por 

elementos finitos foi a verificação da existência de alguma influência na ordem de 

montagem nos ímãs no mancal ou o sentido de aplicação da corrente elétrica no 

eletroímã. Assim, foram realizadas as seguintes verificações: 

Primeira condição: configuração com os polos na mesma posição, conforme 

indicado na Figura 22. 

Figura 22 – Primeira configuração, polos no mesmo sentido. 

 

Fonte: O autor. 

 

Para a simulação utilizando o ímã permanente foi convencionado o mesmo 

sentido de magnetização, quando definido o material do ímã. Já para a simulação 

com eletroímã a corrente elétrica foi aplicada no mesmo sentido para as duas 

bobinas. 

Segunda condição: configuração com inversão dos polos, conforme a Figura 

23. 
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Figura 23 – Segunda configuração, polos em sentidos opostos. 

 

Fonte: O autor. 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DO MODELO DE MANCAL 

 

O modelo do mancal foi projetado para ser capaz de realizar a prova de 

conceito, ou seja, para que fosse possível a verificação da funcionalidade da 

utilização do ferrofluido como vedação de uma porção de óleo. O projeto mecânico 

inicial do mancal deveria conter um ímã permanente e algumas peças em acrílico, 

para que fosse possível visualizar o comportamento do ferro fluido em seu interior 

(Figura 24). 

Após o projeto mecânico das partes e fixações do mancal, foi iniciada sua 

construção e montagem. Como premissa da construção, foi definido que o gap 

(região que será preenchida pelo ferrofluido) entre o mancal e o eixo seria de 0,7 

milímetros, semelhante à distância entre ferros de um mancal de uma pequena 

central hidroelétrica com eixo horizontal. 

Para a construção do mancal utilizando o eletroímã, as partes em acrílico 

foram substituídas por peças em alumínio, pois não seria mais necessária a 

visualização do ferrofluido. Além disso, para a construção do eletroímã foi 

desenvolvido um carretel, ou molde, para auxiliar no enrolamento do eletroímã. 
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Figura 24 – Modelo montado para testes. 

 

Fonte: O autor. 

 

3.3.1. Modelo com ímã permanente. 

 

Todas as peças do modelo foram construídas conforme o detalhamento 

desenvolvido, porém no início da montagem o mancal apresentou uma grande 

dificuldade de posicionamento, devido à incerteza de fabricação das peças em 

acrílico, a montagem apresentou um grande desalinhamento de suas partes. 

Associado a força de atração, devido ao campo magnético imposto pelo imã 

permanente, algumas partes do mancal ficaram em contato direto com o eixo, 

impondo um atrito elevado ao movimento ou até mesmo impossibilitando a rotação 

do eixo e assim o funcionamento do mancal. 

Para contornar esse problema foi aumentada a folga entre as peças polo e o 

eixo do modelo para dois milímetros e, dessa maneira, tornando possível a 

montagem do mancal. A Figura 24 mostra o mancal já montado na bancada de 

testes. 

Outra dificuldade do modelo com ímã permanente, é que esse apresentou 

um vazamento do ferrofluido e do ar no interior do mancal quando aplicada uma 

pressão no seu interior. Não foi possível identificar a origem do vazamento, porém 

acredita-se que o vazamento ocorreu pela interface alumínio acrílico, devido à 

grande incerteza na fabricação dessas peças. Após essa constatação, optou-se por 

não utilizar mais esse modelo, pois as incertezas dimensionais ficaram elevadas e o 
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gap necessário (2 mm) era muito elevado quando comparado aos registrados nas 

usinas com eixo horizontal. 

Destaca-se que o modelo com ímã permanente teve significativa importância 

em diversos aspectos, como por exemplo, revelar se o ferrofluido poderia ser 

utilizado para a finalidade esperada. Porém, apesar de sua importância, 

principalmente para a validação das simulações, tornou-se inviável sua utilização 

para um estudo mais minucioso, e assim, foi decidido construir um modelo com 

eletroímã. 

 

3.3.2. Modelo com eletroímã 

 

Para a construção do eletroímã foi utilizado um fio de cobre especificação 

24AWG com capacidade máxima de 4 A. Na Figura 25 são mostradas imagens dos 

eletroímãs construídos. 

 

Figura 25 – Eletroímã construído. 

  

Fonte: O autor. 

Já na Figura 26, pode-se observar a montagem do eletroímã e as demais 

partes do modelo, agora com as peças polo. Nesse segundo modelo foi utilizado um 

gap igual a 0,7 mm. 
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Figura 26 – Montagem do eletroímã no modelo. 

 

Fonte: O autor. 

 

Na Figura 27 observa-se a sequência de montagem do mancal, sem a 

representação do eixo. 

 

Figura 27 – Sequência de montagem do segundo modelo. 

 

Fonte: O autor. 

 

Na Figura 28 é mostrada a montagem final na bancada de teste do mancal. 

Nessa montagem, pode-se visualizar também os fios das bobinas saindo do mancal. 
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Figura 28 – Montagem final do segundo modelo. 

 

Fonte: O autor. 

 

Com o modelo utilizando eletroímãs devidamente montado na bancada de 

testes, foi possível iniciar os testes para validação das simulações realizadas 

anteriormente. 

 

3.4. ENSAIOS DO MODELO 

 

Com o objetivo de avaliar a eficácia da vedação utilizando o ferrofluido, e 

para investigar quais as consequências de sua utilização foram elaborados testes no 

modelo para a comprovação dessas considerações. Todos os testes foram 

realizados, tanto no modelo utilizando os ímãs permanentes, como no modelo com 

eletroímãs. 

Considerando que o modelo conta com um fluido que só permanecerá 

aprisionado no gap do mancal enquanto existir a presença de um campo magnético, 

procurou-se desenvolver um procedimento de ensaio extremamente cauteloso. 

Quando utilizado o ímã permanente, essa preocupação deve-se a grande 

dificuldade de separar o ferrofluido do ímã, ou seja, uma vez montado, o sistema 

deve ser ensaiado ao máximo sem ser desmontado, o que restringiu severamente a 

desmontagem do conjunto ou a alteração do arranjo mecânico para outras 

configurações. 

Para o modelo utilizando o eletroímã é de suma importância a manutenção 

da corrente elétrica aplicada nas bobinas, pois uma fez cessada a corrente o campo 

magnético não existirá e o ferrofluido será perdido. 
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Visando alcançar a maior quantidade de informação possível, devido à 

limitação mencionada no parágrafo acima, para instrumentação dos testes foi 

prevista a medição das grandezas listadas a seguir: 

 Rotação do motor de acionamento do modelo [rpm]; 

 Campo magnético nas redondezas [G]; 

 Corrente elétrica aplicada nos eletroímãs [A]; 

 Vazamento do gás do interior do mancal. 

Para possibilitar as leituras das variáveis citadas foram utilizados os seguintes 

equipamentos respectivamente: 

 Inversor de frequência; 

 Gaussímetro; 

 Amperímetro acoplado a fonte de alimentação; 

 Gasômetro. 

Foram realizados dois testes nos modelos. O primeiro foi a medição de 

campo magnético no exterior do modelo e o segundo a pressão no interior do 

mancal. 

Para a realização dos testes a inserção do ferrofluido foi efetuada de 

maneira sequencial nos quatro gaps do dispositivo utilizando uma seringa, conforme 

ilustrado na Figura 29. Foram inseridos aproximadamente 10 ml de ferro fluido por 

posição, totalizando 40 ml. 

 

Figura 29 – Procedimento de injeção do ferrofluido. 

 

Fonte: O autor. 
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Após a injeção do ferrofluido nas quatro posições, o motor que aciona o eixo 

do modelo, foi ligado a uma rotação de 286,7 rpm, por cerca de uma hora. A rotação 

foi mantida para garantir que as medições fossem feitas quando as grandezas 

atingissem um regime permanente de operação, ou seja, que elas não variassem no 

tempo. Só assim foi possível prosseguir com os testes. 

 

3.4.1. Medição do campo magnético 

 

Para a validação das simulações foram realizadas medições do campo 

magnético em alguns pontos do mancal. Nessa situação, foram realizadas as 

medições para várias condições de corrente elétrica nos eletroímãs. 

Além das variações de corrente elétrica, foram realizadas medições do 

campo magnético em duas direções, isso por que o campo é uma grandeza vetorial. 

Por isso foram realizadas medições na direção da geratriz do modelo (denominado 

eixo Z) e na direção radial (denominado eixo Y), essas direções são indicadas na 

Figura 30. 

 

Figura 30 – Referência de medição do campo magnético 

 

Fonte: O autor. 

 

Para a comparação e avaliação das análises numéricas, foram tomados os 

valores fornecidos pela simulação na mesma linha e região que foram medidas no 

Eixo Z 

Eixo Y 
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modelo construído. Por isso foi possível fazer a validação dos valores simulados e 

medidos. 

Foram realizadas medições do campo magnético para 1,0 A; 1,3 A; 1,5 A; 

2,0 A e 2,5 A. Os resultados, tanto das medições quanto das simulações, foram 

apresentados em função da distância da extremidade esquerda do modelo (como na 

Figura 30). Os resultados das medições e os valores obtidos nas simulações podem 

ser comparados para a validação do modelo numérico proposto. 

Para efetuar as medições foi utilizado um gaussímetro com resolução de um 

Gauss, respeitando a direção de medição desejada. A ponta de prova é então 

colocada na posição desejada, para que a medição fosse feita. Os pontos de 

medição foram indicados pelas simulações, pois serão apresentados os resultados 

em pontos específicos do mancal. 

Para auxiliar no posicionamento da ponta de prova do gaussímetro, foi 

utilizado um padrão de distâncias que pode ser visto na Figura 31, quando realizada 

a medição no eixo Y e na Figura 32 a medição no eixo Z. 

 

Figura 31 – Medição do campo magnético na direção Y. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 32 – Medição do campo magnético na direção Z. 

 

Fonte: O autor. 

 

3.4.2. Medição de pressão 

 

Para verificar a aplicabilidade do ferrofluido como barreira a passagem do 

óleo lubrificante, foi realizado um teste de pressão sobre a barreira de ferrofluido. O 

teste foi realizado utilizando um gás no lugar do óleo lubrificante, pois o vazamento 

do óleo seria de difícil verificação. 

Por isso foi escolhido um gás halogênio utilizado em sistemas de 

refrigeração, pois é um gás de fácil aquisição e por existirem equipamentos que 

detectam esse gás, até mesmo em baixas concentrações. 

O ensaio para verificar o grau de vedação do ferrofluido foi realizado da 

seguinte maneira: 1 – o gás sob pressão foi injetado no interior do mancal, 2 – Foi 

realizado o acompanhamento da pressão durante o ensaio e 3 – Foi acompanhado a 

verificação do vazamento com um gasômetro. 

O ensaio foi realizado no modelo de mancal utilizando os eletroímãs e a 

montagem desse teste é observada na Figura 33. 

Além da entrada do gás e da tomada de pressão, durante todo o decorrer do 

ensaio, foi realizada a detecção do vazamento do gás com o gasômetro. 

Com a entrada do gás no interior do mancal, é possível verificar a pressão 

que a camada de ferrofluido pode suportar, conforme ilustrado na Figura 34. 
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Figura 33 – Montagem do ensaio de pressão. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 34 – Detalhe da câmara de teste de pressão. 

 

Fonte: O autor. 

Pressão 

Ferrofluido 
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Para verificar a influência da rotação do eixo e do campo magnético dos 

eletroímãs, foram realizados os testes para as seguintes condições: 

 Corrente nos eletroímãs: 1,0 A; 1,3 A; 1,5 A; 2,0 A e 2,5 A. 

 Rotação do eixo do mancal: 0 rpm, 300 rpm, 600 rpm, 900 rpm, 1200 

rpm, 1500 rpm e 1800 rpm. 

Para cada rotação e corrente foi verificada a presença de vazamento e a 

pressão que o ferrofluido resistia. A pressão registrada é a diferencial em relação a 

atmosférica, pois foi utilizado um transdutor diferencial de pressão. 

Como referência, os valores apresentados de pressão correspondem ao 

instante anterior ao vazamento do gás, ou seja, a pressão máxima suportada pelo 

ferrofluido na respectiva condição. 

As medições de pressão foram realizadas para dois tipos de ferrofluidos: 

APG S10N com saturação magnética de 440 G e para o EFH3 com saturação 

magnética de 650 G. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. PROJETO DO CIRCUITO MAGNÉTICO 

 

4.1.1. Circuito magnético com imã permanente 

 

Para a realização do projeto magnético é necessário o cálculo da relutância 

para cada material. A relutância é calculada utilizando a equação (48), dessa 

maneira têm-se os resultados para cada material do mancal. 

O mancal é construído utilizando duas partes da geometria mostrada na 

Figura 12. Os cálculos são realizados para cada circuito magnético, ou seja, uma 

das hipóteses é que os circuitos são independentes um do outro. 

Os resultados para a relutância são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Valores calculados das relutâncias. 

Relutância [Ae/Wb] 

𝔑𝐴𝑙 2,54 𝑥 106 

𝔑𝐴ç𝑜 1,40 𝑥 103 

𝔑𝐹𝑀 9,05 𝑥 104 

𝔑𝐴𝑟 1,82 𝑥 106 

𝔑𝐸𝑖𝑥𝑜 1,04 𝑥 103 

Fonte: O autor. 

 

Com esses valores, tem-se as relutâncias para cada material, assim pode-se 

construir o circuito equivalente (Figura 15). 

Apenas com esses valores não é possível fazer o cálculo direto do campo 

que passará pelo ferrofluido, é necessário fazer a analogia com uma resistência 

equivalente e encontrar as relutâncias equivalentes dos circuitos. A primeira delas é 

da parte inferior do circuito, como na Figura 35. 
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Figura 35 – Relutância equivalente 

 

Fonte: O autor. 

 

Para essa parte do circuito, tem-se que a relutância equivalente é: 

 

 𝔑𝑒𝑞1 = 2.𝔑𝐹𝑀 + 𝔑𝐸𝑖𝑥𝑜 = 1,82 𝑥 105 [
𝐴𝑒

𝑊𝑏
] (60) 

 

Dessa maneira resulta o circuito da Figura 36. 

 

Figura 36 – Circuito equivalente 1. 

 

Fonte: O autor. 
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Aplicando o mesmo raciocínio, mas agora em paralelo, é calculada a 

relutância equivalente 2 utilizando a relutância equivalente 1 e a relutância do ar, 

assim tem-se: 

 

 𝔑𝑒𝑞2 =
𝔑𝐴𝑟 . 𝔑𝑒𝑞1

(𝔑𝐴𝑟 + 𝔑𝑒𝑞1)
= 1,65 𝑥 105 [

𝐴𝑒

𝑊𝑏
] (61) 

 

Utilizando o resultado de (60), e usando 𝔑𝑒𝑞2 e 𝔑𝐴ç𝑜 tem-se a relutância equivalente 

3 para a parte inferior do circuito magnético, deste modo: 

 

 𝔑𝑒𝑞3 = 2.𝔑𝐴ç𝑜 + 𝔑𝑒𝑞2 = 1,68 𝑥 105 [
𝐴𝑒

𝑊𝑏
] (62) 

 

A seguir pode-se calcular a relutância equivalente total, utilizando 𝔑𝑒𝑞3 e 𝔑𝐴𝑙: 

 

 𝔑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝔑𝐴𝑙 . (2. 𝔑𝐴ç𝑜 + 𝔑𝑒𝑞2)

(𝔑𝐴𝑙 + (2.𝔑𝐴ç𝑜 + 𝔑𝑒𝑞2))
= 1,57 𝑥 105 [

𝐴𝑒

𝑊𝑏
] (63) 

 

Por fim, aplicando-se (50) e (49) e utilizando as relações das relutâncias 

equivalentes, pode-se obter o fluxo magnético atuante no ferrofluido. 

Consequentemente, tem-se o campo magnético sobre o fluido, cujo valor é de 

aproximadamente 1420 G. Esse campo é mais que suficiente para a saturação do 

ferrofluido que é de 440 G para o APG S10N e de 650 G para o EFH3. 

 

4.1.2. Circuito magnético com eletroímã 

 

De maneira semelhante ao projeto magnético utilizando ímã permanente, foi 

realizado o circuito magnético para o eletroímã. Porém, para esse caso os cálculos 

foram realizados no sentido contrário ao primeiro caso. 

Para desenvolver a ideia da aplicação do eletroímã em substituição ao imã 

permanente, foi calculado um eletroímã que fosse capaz de impor ao ferro fluido o 

mesmo campo magnético. 
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Aplicando as relações inversas, utilizando as equações (49), (50) e por 

último (51), tem-se que o eletroímã necessário para substituir o ímã permanente 

deve ter as características, construtivas e de operação apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Características do eletroímã. 

Formato Anelar 

Diâmetro interno 75,00 mm 

Largura 6,00 mm 

Número de espiras 310 espiras 

Diâmetro do fio do enrolamento 0,51 mm 

Corrente aplicada 1,30 A 

Fonte: O autor. 

 
4.2. SIMULAÇÕES NUMÉRICAS 

 

A partir das dimensões e materiais das partes do mancal, definido na fase do 

projeto do circuito magnético, foi possível realizar as simulações numéricas. 

Com o modelo de equações apresentados no item 2.3 e 3.2.1, juntamente 

com as condições de contorno é possível chegar a resultados próximos aos 

encontrados no modelo. Os resultados para cada tipo de simulação são 

apresentados nos itens seguintes. 

As simulações aqui apresentadas foram realizadas considerando as 

seguintes premissas: 

 O modelo utilizado é o módulo magnetostático, ou seja, são 

consideradas simulações com campos magnéticos, condições de 

contorno e carregamento estáticos. 

 São consideradas simetrias geométricas, o que permite utilizar 

apenas metade da geometria do mancal , porém utilizando as 

condições de contorno que representam a outra metade do modelo. 
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4.2.1. Modelo com ímã permanente 

 

Seguindo os passos para a modelagem com elementos finitos, apresentados 

no item 2.3.1, os passos descritos e detalhado para a simulação do modelo com ímã 

permanente são aqui descritos, juntamente com os resultados da simulação. 

 

4.2.1.1. Geometria para simulação 

 

A geometria do mancal foi concebida, tendo em vista o projeto magnético 

apresentado no item 4.1.1, no software de desenho da AUTODESK Inventor. 

Destaca-se a espessura do filme de ferrofluido de 0,7 mm. 

A geometria foi então exportada ao programa ANSYS em formato livre 

(.STEP), mas algumas modificações foram realizadas para aplicar as condições de 

simetria e de carregamento. 

A geometria do modelo utilizado pode ser vista na Figura 37 e na Figura 38. 

 

Figura 37 – Geometria para a simulação, considerando a simetria. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 38 – Geometria completa do modelo. 

 

Fonte: O autor. 

 
4.2.1.2. Malha de Elementos Finitos 

 

Após o carregamento da geometria, é possível fazer a geração de malha 

para a solução do problema. Para a geração da malha foi definido um tamanho de 

elemento padrão, já estabelecido pelo software ANSYS.  

A única mudança realizada na geração automática da malha foi a relevância 

de malha. No programa é necessário definir o tipo da relevância central e um fator 

numérico da relevância. 

O tipo pode ser definido por 3 opções: Grosseira, Média ou Fina. Já o fator 

numérico de refino variando de -100 a 100. Para esse caso foi escolhido uma malha 

com tipo de relevância fina e um fator de relevância de 80. A malha gerada através 

desses parâmetros é apresentada na Figura 39. 

A dimensão final da malha é apresentada na Tabela 6: 

 

Tabela 6 – Características da malha. 

Número de nós Número de elementos 

636.149 432.999 

Fonte: O autor. 
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Figura 39 – Malha gerada. 

 

Fonte: O autor. 

 

4.2.1.3. Condições de contorno e carregamento 

 

Para o modelo utilizando o ímã permanente, a única condição de contorno 

necessária é quando deseja-se aproveitar a simetria do modelo, por isso foi utilizada 

a condição de fluxo paralelo no plano de simetria do modelo. Essa condição e 

mostrada na Figura 40. 

 

Figura 40 – Condição de simetria. 

 

Fonte: O autor. 
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4.2.1.4. Resultados 

 

As soluções e resultados podem ser apresentados, tanto para faces 

individualmente, como para a geometria total. 

Na Figura 41 é mostrado o resultado da densidade de fluxo magnético no 

modelo. Esse resultado é apresentado para um corte no plano de simetria. 

Figura 41 – Densidade de fluxo magnético total no plano de simetria. 

 

Fonte: O autor. 

 

Esse resultado é importante para se entender a distribuição do campo 

magnético na geometria do mancal, além da distribuição no ferrofluido. 

Já na Figura 42, é apresentada a distribuição do campo magnético 

especificamente no ferrofluido. Nessa figura pode-se observar que o campo máximo 

presente no ferrofluido é de aproximadamente 286,50 mT. Porém o resultado obtido 

no item 4.1.1 é de 142,0 mT. 

Fazendo a comparação dos resultados, observa-se uma diferença nos 

valores do circuito magnético em relação à simulação numérica. Isso ocorre devido 

às simplificações feitas na analogia com os circuitos elétricos, ou seja, o modelo 

apresentado no item 4.1.1 é muito conservativo no que diz respeito à densidade de 

campo magnético. 
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Figura 42 – Distribuição do campo magnético no ferrofluido. 

 

Fonte: O autor. 

 

4.2.2. Modelo com eletroímã 

 

De forma idêntica ao realizado com o ímã permanente no item 4.2.1, as 

simulações com o eletroímã são realizadas seguindo os mesmos passos. 

 

4.2.2.1. Geometria para simulação 

 

A geometria utilizada para o modelo com eletroímã também foi concebida 

em software CAD e posteriormente importada emformato STEP. 

Para a construção do eletroímã foi necessária a implantação de um carretel 

em polietileno, para possibilitar o enrolamento da bobina. Essa geometria pode ser 

observada na Figura 43. 
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Figura 43 – Geometria para simulação do modelo com eletroímã 

 

Fonte: O autor. 

 

4.2.2.2. Malha de Elementos Finitos 

 

Para a geração da malha do modelo utilizando eletroímã, foi utilizada a 

mesma estratégia de malha da simulação com ímã permanente. No entanto, para 

esse modelo, foi realizado um refino de malha no centro do mancal, esse 

refinamento teve como objetivo melhorar os resultados na região de interesse. 

Para o refino foi utilizada uma ferramenta chamada “Sphere of Influence”. 

Essa ferramenta cria uma esfera de tamanho controlado, onde os elementos que 

estão no interior da esfera devem respeitar um tamanho mínimo de elemento. 

Uma particularidade da simulação magnetostática, é que a malha deve ser 

dependente das geometrias, ou seja, na interface entre uma geometria e outra, não 

se devem ter nós que sejam apenas de uma geometria. Nesse caso foi escolhido 

Carretel 

Bobina 
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uma malha com tipo de relevância fina e um fator de relevância de 60. Adicionando 

um refino de malha no centro do mancal do tipo “Sphere of Influence”, com uma 

esfera de 110 milímetros e com tamanho de elemento que foi definido a partir de 

uma análise de sensibilidade de malha. 

O tamanho do elemento para o refino foi definido através de um estudo de 

sensibilidade de malha. 

 

4.2.2.2.1. Sensibilidade de malha 

 

Para que os resultados das simulações numéricas apresentem valores mais 

precisos, quando comparados com resultados reais, é necessário realizar um 

refinamento da malha. 

Teoricamente, quanto menores forem os elementos, melhor aquela malha 

representará o fenômeno real. Em contrapartida mais demorada será a solução do 

sistema de equações, pois essa contará com um número maior de equações e graus 

de liberdade. 

Foi executado um estudo de sensibilidade de malha usando a metodologia 

apresentada no item 2.3.3. 

Todas as malhas são do tipo de relevância fina, essas foram geradas com 

as seguintes características e denominações: 

Malha 00 – relevância: 0 e sem refino (Figura 44). 

Malha 01 – relevância: 50 e sem refino (Figura 45). 

Malha 02 – relevância 0 e refino com tamanho de elemento de 10,0 mm 

(Figura 46). 

Malha 03 – relevância 0 e refino com tamanho de elemento de 5,0 mm 

(Figura 47). 

Malha 04 – relevância 0 e refino com tamanho de elemento de 4,0 mm 

(Figura 48). 

Malha 05 – relevância 0 e refino com tamanho de elemento de 3,0 mm 

(Figura 49). 

Malha 06 – relevância 0 e refino com tamanho de elemento de 2,5 mm 

(Figura 50). 

Malha 07 – relevância 0 e refino com tamanho de elemento de 2,0 mm 

(Figura 51). 
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Para cada malha foi registrado o valor em uma linha da geometria, a partir 

dos resultados dessa linha, para cada simulação, foi realizado o estudo de 

sensibilidade de malha. 

 

Figura 44 – Malha 00 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 45 – Malha 01 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 46 – Malha 02 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 47 – Malha 03 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 48 – Malha 04 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 49 – Malha 05 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 50 – Malha 06 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 51 – Malha 07 

 

Fonte: O autor. 

 

A evolução do número de nós da malha é apresentada na Figura 52 e para o 

número de elementos na Figura 53. 
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Figura 52 – Número de nós para cada malha. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 53 – Número de elementos para cada malha 

 

Fonte: O autor. 
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A partir de cada uma das malhas geradas, foram obtidos os resultados do 

campo magnético em uma determinada região do modelo, linha de controle, tanto na 

direção do eixo Y e na direção do eixo Z, conforme a Figura 30. 

O parâmetro de comparação e avaliação da sensibilidade de malha é o 

máximo valor da densidade de campo magnético na linha de controle (seção 

4.2.2.4). Para esse estudo foi utilizado o maior valor encontrado na geratriz superior 

do mancal para cada malha, e então feita a diferença desse valor entre uma malha e 

sua subsequente (64). 

. 

 𝑑𝑇 = 𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1 (64) 

 

Onde: 

𝑑𝑇 é a diferença de campo magnético em um determinado ponto; 

𝑇𝑖 é o campo magnético no mesmo ponto para a malha i; 

𝑇𝑖−1 é o campo magnético no mesmo ponto para a malha i-1. 

 

Esses valores de diferença entre uma malha e outra são utilizados para a 

análise de sensibilidade de malha. Os resultados dessas comparações são 

apresentados na Figura 54 para a diferença da densidade de campo magnético na 

direção do eixo Y e na Figura 55 na direção do eixo Z. 
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Figura 54 – Diferenças de resultados das malhas para a linha de controle na direção do eixo Y. 

 

Fonte: O autor. 

No gráfico da Figura 54, observa-se que a diferença dos resultados para os 

pontos 3, 4 e 5 não mudam significativamente, porém os pontos 6 e 7 apresentam 

uma pequena diferença dos demais. Mesmo com isso as diferenças de resultados 

estão próximas a um patamar de um centésimo de militesla. 

Dessa maneira, pode-se dizer que para o eixo Y, a malha com melhor 

resultado e ainda com um menor tempo computacional é a malha 05. 

Observando o gráfico da Figura 55, constata-se que existe uma tendência de 

estabilização das diferenças no entorno dos pontos 5, 6 e 7. Nesse caso pode-se 

dizer que a malha 5 também teria um bom resultado e com um gasto computacional 

razoável. 
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Figura 55 – Diferenças de resultados das malhas para a linha de controle na direção do eixo Z. 

 

Fonte: O autor. 

 
4.2.2.2.2. Métricas das malhas 

 

Para melhorar ainda mais o estudo de sensibilidade de malha, foi realizado 

um estudo das métricas de cada uma das malhas utilizadas. Nessa análise foram 

utilizados os parâmetros de malha descritos no item 3.2.3. 

Na Figura 56 observa-se o comportamento do parâmetro razão de aspecto. 

Com esse parâmetro, observa-se que o valor da métrica, começa a ter pouca 

diferença a partir da malha 04. Dessa maneira pode-se dizer que a partir da malha 

04 os elementos têm boa qualidade, pois apresentam menor deformação de suas 

arestas. 

Na Figura 57 é possível fazer a análise da Jacobiana média da malha. Com 

esse parâmetro, observa-se que a estabilização do parâmetro só acontece na malha 

05, para a relação jacobiana a malha que possui os melhores elementos e que 

gastaria menos tempo computacional é a malha 05. 
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Figura 56 – Evolução da razão de aspecto média. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 57 – Evolução da relação Jacobiana média. 

 

Fonte: O autor. 

 

Na Figura 58, observa-se o comportamento do desvio de paralelismo. Esse 

parâmetro, diferente dos outros, não consegue mostrar um padrão de melhora para 
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as malhas mais refinadas. A única análise que se pode fazer desse parâmetro é que 

não existem grandes diferenças para as malhas 03, 04, 05 e 06, porém nenhuma 

apresenta bons valores para o desvio, pois quanto mais próximo a 0 melhor. Assim 

esse parâmetro não será tomado como fator de comparação direto para a escolha 

da malha. 

Figura 58 – Evolução do desvio de paralelismo médio. 

 

Fonte: O autor. 

 

Por último, na Figura 59, nota-se que existe uma tendência dos valores de 

ângulo máximo se estabilizarem a partir da malha 04. Mostrando assim que nessas 

malhas os elementos apresentam ângulos máximos médios de aproximadamente 96 

graus. 
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Figura 59 – Evolução do ângulo máximo médio. 

 

Fonte: O autor. 

 

Realizados os testes de sensibilidade de malha e comparando as métricas 

de malha, pode-se afirmar que a melhor malha para a utilização nas simulações é a 

05. 

Pode-se afirmar isso, pois o único parâmetro que não evidencia isso de 

maneira positiva é o desvio de paralelismo, que mostra um desvio de 

aproximadamente 7,5 das arestas paralelas. 

Com essa análise finalizada, foi possível dar continuidade as simulações e 

utilizar a malha 05 como discretização do modelo de mancal utilizando eletroímãs. 

 
4.2.2.3. Condições de contorno e carregamentos 

 

Como já exposto em itens anteriores, é possível aplicar dois tipos de 

condições de contorno e carregamento nas simulações magnetostáticas. 

Para a realização das simulações aqui apresentadas foram aplicadas as 

seguintes condições de contorno no modelo. Como a geometria utilizada (Figura 43) 

considerou a simetria do modelo, foi necessário inserir uma condição de fluxo 

magnético paralelo no plano de simetria. A Figura 60 mostra a indicação da 
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condição, assim podendo utilizar apenas metade do modelo, porém considerando a 

existência da outra metade. 

Já para as fronteiras externas do material ar que envolve o modelo, o 

software considera como padrão, uma condição de fluxo de campo magnético 

normal a face do elemento igual a zero. 

 

Figura 60 – Condição de fluxo paralelo no plano de simetria. 

 

Fonte: O autor. 

 

Já como condição de carregamento, foram impostos à geometria das 

bobinas condições que considerassem essa característica. 

No software existe uma condição que impõe essa característica a qualquer 

geometria. Para isso é necessário que a geometria seja definida como um material 

condutor, que no caso é o cobre, e definir o número de espiras. 

Além do número de espiras é necessário indicar a condição de aplicação da 

corrente e de tensão na bobina. Como a geometria utilizada foi de apenas metade 
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do modelo, a corrente deve ser aplicada em uma das seções da bobina e a tensão 

na seção oposta no plano de simetria, essa aplicação é evidenciada na Figura 61. 

 

Figura 61 – Aplicação da condição de corrente e tensão 

 

Fonte: O autor. 

 

Nessa etapa da modelagem foi verificada a necessidade de fazer um teste 

para identificar se existiria alguma influência da orientação da corrente nos 

eletroímãs. Para sanar essa dúvida foram realizadas duas simulações conforme 

descritas no item 3.2.5, então foram testadas duas configurações a primeira com os 

polos alinhados, conforma a Figura 22 e a segunda com os polos opostos, conforme 

a Figura 23. 

Para o primeiro caso as condições de corrente e tensão aplicadas nas 

bobinas foram as da Figura 62 e para a segunda condição as da Figura 63. 

Corrente 

Tensão 
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Figura 62 – Primeira configuração de corrente e tensão. 

 

Fonte: O autor. 

 

Tensão 

Corrente 
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Figura 63 – Segunda configuração de corrente e tensão. 

 

Fonte: O autor. 

 

O resultado da distribuição do campo magnético para o primeiro caso é 

apresentado na Figura 64 e para o segundo caso na Figura 65. 

Para o primeiro caso é possível observar que parte do campo magnético de 

um dos eletroímãs tem uma interação com a do outro, isso acaba por diminuir a 

intensidade de campo magnético no ferrofluido em um dos lados do mancal. 

Já no segundo caso a interação dos campos não ocorre e a distribuição de 

campo magnético na região do ferro fluido é mais homogênea. Como a distribuição 

homogênea é mais interessante para a validação do modelo, optou-se por utilizar a 

segunda configuração para as demais simulações. 

 

Corrente 

Corrente 

Tensão 
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Figura 64 – Resultado para a primeira configuração. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 65 – Resultado para a segunda configuração. 

 

Fonte: O autor. 
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4.2.2.4. Resultados 

 

Foram realizadas simulações para algumas condições de corrente nos 

eletroímãs, por isso o item de resultados é dividido em 5 subitens que representam 

cada uma das condições de carga no eletroímã. 

Os resultados são apresentados, tanto na forma de imagens em contraste 

de cores e iso-magnéticas como no formato vetorial. Esses resultados são 

apresentados em um plano de corte da região de simetria. A mesma estratégia é 

aplicada a distribuição do campo magnético no ferrofluido. 

Por último para a comparação com os resultados experimentais, é 

apresentado o valor de campo magnético em uma linha geratriz do mancal, 

denominada nesse trabalho como linha de controle, como indicado no modelo 

experimental da Figura 30 e indicado no modelo numérico na Figura 66. Nessa linha 

são apresentados os resultados de campo magnético para o eixo Y e eixo Z, 

indicados também na Figura 30. 

 

Figura 66 – Linha para apresentação dos resultados pontuais. 

 

Fonte: O autor. 
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4.2.2.4.1. Corrente de 1,0 Ampère. 

 

A distribuição de campo magnético para todas as partes do modelo é 

apresentada na Figura 67 e na Figura 68. 

 

Figura 67 – Distribuição de campo magnético – Contornos. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 68 – Distribuição de campo magnético – Vetorial. 

 

Fonte: O autor. 

Já para a região do ferrofluido é apresentada a distribuição de campo 

magnético na Figura 69 e na Figura 70. 

 

Figura 69 – Distribuição de campo magnético no ferrofluido – Contornos. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 70 – Distribuição de campo magnético no ferrofluido – Vetorial. 

 

Fonte: O autor. 

 

Com os resultados, principalmente do campo magnético no ferrofluido, é 

possível verificar quanto do ferrofluido irá ficar no gap do mancal. Para esse caso o 

valor de campo magnético no ferrofluido é aproximadamente 91,65 mT (Figura 69 e 

Figura 70). Esse valor pode ser comparado com o resultado analítico utilizando a 

analogia com o circuito elétrico apresentado na seção 4.1.1 e 4.1.2. O resultado 

analítico apresentou um valor de campo magnético no ferrofluido igual a 142,0 mT, 

valor superior ao calculado pela simulação numérica. Essa diferença pode ser 

devido as simplificações adotadas no modelo analítico. 

Os resultados para a linha definida na Figura 66, para o eixo Y são 

apresentados na Figura 71 e na Figura 72 para o eixo Z. Esses últimos resultados 

são utilizados para a validação do modelo de elementos finitos comparados aos 

resultados do modelo experimental. 
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Figura 71 – Representação do campo magnético na linha de controle na direção do eixo Y. 

 

Fonte: O autor. 

Figura 72 – Representação do campo magnético na linha de controle na direção do eixo Z. 

 

Fonte: O autor. 
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4.2.2.4.2. Correntes de 1,3 A, 1,5 A, 2,0 A e 2,5 A. 

 

Os resultados da densidade de campo magnético na forma escalar e vetorial 

para o modelo como um todo são apresentados no APÊNDICE 1 

Para a região do ferrofluido, os resultados da densidade de campo 

magnético são apresentados no APÊNDICE 2 

Por último os resultados da densidade de campo magnético para a linha de 

controle, tanto da direção do eixo Y como na direção do eixo Z, são apresentados no 

APÊNDICE 3 

Com estes resultados, principalmente do campo magnético no ferrofluido, é 

possível verificar quanto do ferrofluido irá ficar aprisionado no gap do mancal, a 

Tabela 7 resume os valores de densidade de campo magnético no ferrofluido para 

as diferentes correntes aplicadas. 

 

Tabela 7 – Resumo dos valores de densidade de campo magnético para diferentes correntes nos 
eletroímãs. 

Corrente [A] Densidade de campo magnético [mT] 

1,0 91,65 

1,3 119,43 

1,5 137,77 

2,0 183,64 

2,5 229,28 

Fonte: O autor. 

 

Os resultados apresentados para a linha de controle, APÊNDICE 3, são 

utilizados para a validação do modelo de elementos finitos comparados aos 

resultados do modelo experimental. 
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4.3. ENSAIOS NO MODELO 

 

4.3.1. Medição do campo magnético 

 

Para realizar a validação das simulações numéricas pelo método dos 

elementos finitos, foram realizadas medições no modelo do mancal construído, 

conforme descrito no item 3.4. 

Devido aos problemas encontrados durante a montagem do modelo de 

mancal com ímã permanente, não foi possível a realização das medidas de campo 

magnético nesse modelo. 

As medições de campo magnético foram então realizadas apenas no modelo 

com eletroímãs. Dessa forma só foi possível a validação desse modelo numérico. 

Os resultados para o modelo com eletroímãs são apresentados nos itens 

que seguem em função da corrente elétrica imposta nas bobinas. Nesses resultados 

são também inseridos os resultados oriundos das simulações numéricas para a 

devida comparação e validação do método. 

Os resultados das medições podem variar um Gauss para mais ou para 

menos, pois essa é a resolução e o incremento digital do equipamento. 

 

4.3.1.1. Corrente de 1,0 Ampère 

 

As medições de campo magnético, quando imposta uma corrente de 1,0 

Ampère nos eletroímãs, juntamente com os resultados da simulação numérica são 

apresentadas na Figura 73 para o eixo Y e na Figura 74 para o eixo Z. 
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Figura 73 – Campo magnético no eixo Y – 1,0 A. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 74 – Campo magnético no eixo Z – 1,0 A. 

 

Fonte: O autor. 
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Observa-se no gráfico comparativo para o eixo Y uma maior diferença nas 

extremidades do mancal, essa diferença está em torno de 6 a 7 Gauss cerca de 60% 

de diferença da simulação em relação à medição. Para a região central do mancal a 

diferença da simulação para a medição é de aproximadamente -1,2 Gauss, o que 

representa cerca de 2,0 % do valor medido. Essa medição mostra que para as 

extremidades do mancal, o modelo não é preciso pois percentualmente erro é 

elevado. 

Para o eixo Z as diferenças de valores são também pequenas, mostrando 

assim que o modelo numérico tem condições de representar o modelo real. 

 

4.3.1.2. Corrente de 1,3 Ampère 

 

As medições de campo magnético, quando imposta uma corrente de 1,3 

Ampère nos eletroímãs, juntamente com os resultados da simulação numérica são 

apresentadas na Figura 75 para o eixo Y e na Figura 76 para o eixo Z. 

 

Figura 75 – Campo magnético no eixo Y – 1,3 A. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 76 – Campo magnético no eixo Z – 1,3 A. 

 

Fonte: O autor. 

 

Semelhante ao que acontece para a corrente de 1,0 A, para esse caso as 

diferenças, do medido para o simulado, nas extremidades é maior chegando a 

alcançar 98%, no entanto na região de maior campo magnético a diferença chega a 

2,0% 

Já para os valores do eixo Z os resultados apresentam uma dispersão maior 

com relação às medições, assim tornando o modelo pouco confiável para essa 

direção. 

 

4.3.1.3. Corrente de 1,5 Ampère 

 

As medições de campo magnético, quando imposta uma corrente de 1,5 

Ampère nos eletroímãs, juntamente com os resultados da simulação numérica são 

apresentadas na Figura 77 para o eixo Y e na Figura 78 para o eixo Z. 
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Figura 77 – Campo magnético no eixo Y – 1,5 A. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 78 – Campo magnético no eixo Z – 1,5 A. 

 

Fonte: O autor. 

 



105 

Os resultados para a corrente de 1,5 A se assemelham muito aos resultados 

para a corrente de 1,3 A, pois para o eixo Y as maiores diferenças acontecem nas 

extremidades do mancal, aproximadamente 60%, porém no centro os valores são 

bastante próximos, cerca de 2%. 

Para o eixo Z isso se repete, pois há uma dispersão dos resultados 

simulados em relação aos medidos, alcançando o valor de -74%, também na 

extremidade do mancal. 

 

4.3.1.4. Corrente de 2,0 Ampère 

 

As medições de campo magnético, quando imposta uma corrente de 2,0 

Ampère nos eletroímãs, juntamente com os resultados da simulação numérica são 

apresentadas na Figura 79 para o eixo Y e na Figura 80 para o eixo Z. 

 

Figura 79 – Campo magnético no eixo Y – 2,0 A. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 80 – Campo magnético no eixo Z – 2,0 A. 

 

Fonte: O autor. 

 

Para esse caso no eixo Y existe uma diferença menos dos valores, porem 

constante em toda a extensão do mancal. As extremidades apresentam uma 

diferença menor, no entanto o erro chega a aproximadamente 20% 

Já os resultados no eixo Z apresentam diferenças menores que para os 

outros casos. 

 

4.3.1.5. Corrente de 2,5 Ampère. 

 

As medições de campo magnético, quando imposta uma corrente de 2,5 

Ampère nos eletroímãs, juntamente com os resultados da simulação numérica são 

apresentadas na Figura 81 para o eixo Y e na Figura 82 para o eixo Z. 
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Figura 81 – Campo magnético no eixo Y – 2,5 A. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 82 – Campo magnético no eixo Z – 2,5 A. 

 

Fonte: O autor. 
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Para o eixo Y o modelo apresenta valores muito próximos ao medido, 

mostrando assim a eficácia da utilização dos modelos numéricos. 

Semelhante aos outros casos, para o eixo Z, a diferença entre a simulação e 

os valores medidos são mais elevados que para o eixo Y. 

Como discussão principal, pode-se mostrar, através dos resultados nesse 

item, que a simulação numérica é uma ótima ferramenta no projeto e 

desenvolvimento de sistemas magnéticos estáticos. Como contribuição principal, 

vale lembrar que a simulação por elementos finitos, não exclui a necessidade de 

protótipos, pois os modelamentos matemáticos sempre utilizam simplificações e 

considerações que na prática nem sempre são possíveis se observar. 

Por isso uma simulação por elementos finitos, sempre vai necessitar de uma 

validação e comprovação experimental. Quando a validação não é comprovada é 

necessário retornar ao modelo numérico e realizar o devido ajuste para que esse 

represente o modelo real. 

 

4.3.2. Medição de pressão 

 

Para verificar a aplicabilidade e eficácia da vedação utilizando ferrofluido 

como barreira a passagem de um óleo lubrificante, foi realizado o teste de pressão e 

estanqueidade no modelo. Os testes foram realizados conforme o descrito no item 

3.4.2. 

Como os testes foram realizados para diferentes condições de rotação e 

corrente elétrica no eletroímã, os resultados são apresentados conforme a corrente 

imposta do eletroímã. 

Os testes foram realizados para os dois modelos de ferrofluido estudados. 

 

4.3.2.1. Corrente de 1,0 Ampère 

 

A medição de pressão para cada rotação foi realizada e os valores máximos 

de pressão alcançados são os apresentados na Tabela 8, para o ferrofluido APG 

S10N e na Tabela 9 para o EFH3. 
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Tabela 8 – Resultados de pressão máxima para corrente de 1,0 A – APG S10N. 

Rotação [rpm] Pressão máxima [kPa] 

0 0,53 

300 2,01 

600 1,95 

900 1,87 

1200 1,78 

1500 1,67 

1800 1,63 

Fonte: O autor. 

 

Tabela 9 – Resultados de pressão máxima para corrente de 1,0 A – EFH3. 

Rotação [rpm] Pressão máxima [kPa] 

0 0,08 

300 1,76 

600 1,73 

900 1,57 

1200 1,41 

1500 1,40 

1800 1,25 

Fonte: O autor. 

 

Já no gráfico da Figura 83 é apresentado o resultado da curva de pressão 

para 300 rpm de rotação para o ferrofluido APG S10N e na Figura 84 para o EFH3. 

Esses gráficos apenas ilustram as características de pressão resistiva dos 

ferrofluidos. 
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Figura 83 – Pressão aplicada no ferrofluido APG S10N para 1,0 A ao longo do tempo. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 84 – Pressão aplicada no ferrofluido EFH3 para 1,0 A ao longo do tempo. 

 

Fonte: O autor. 
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Analisando os resultados da Tabela 8 e da Tabela 9, é possível verificar que 

existe a influência da rotação na pressão que o filme de ferrofluido resiste de 

pressão. A ruptura do filme de óleo pode ser observada nas quedas de pressão da 

Figura 83, para o ferrofluido APG S10N, e na Figura 84 para o EFH3. 

 

4.3.2.2. Corrente de 1,3 Ampère 

 

A medição de pressão para cada rotação foi realizada e os valores máximos 

de pressão alcançados são os apresentados na Tabela 10, para o ferrofluido APG 

S10N e na Tabela 11 para o EFH3. 

 

Tabela 10 – Resultados de pressão máxima para corrente de 1,3 A – APG S10N. 

Rotação [rpm] Pressão máxima [kPa] 

0 1,38 

300 2,76 

600 2,70 

900 2,61 

1200 2,50 

1500 2,37 

1800 2,27 

Fonte: O autor. 

 

Tabela 11 – Resultados de pressão máxima para corrente de 1,3 A – EFH3. 

Rotação [rpm] Pressão máxima [kPa] 

0 0,98 

300 1,76 

600 1,71 

900 1,78 

1200 1,72 

1500 1,81 

1800 1,89 

Fonte: O autor. 

 

Já no gráfico da Figura 85 é apresentado o resultado da curva de pressão do 

resultado para 300 rpm de rotação para o ferrofluido APG S10N e na Figura 86 para 

o EFH3. Esses gráficos apenas ilustram as características de pressão resistiva dos 

ferrofluidos. 
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Figura 85 – Pressão aplicada no ferrofluido APG S10N para 1,3 A ao longo do tempo. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 86 – Pressão aplicada no ferrofluido EFH3 para 1,3 A ao longo do tempo. 

 

Fonte: O autor. 
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Observando a Tabela 10 e a Tabela 11 é possível verificar a influência da 

rotação na pressão suportada pelo filme de ferrofluido e a ruptura do filme na Figura 

85, para o APG S10N, e na Figura 86 para o EFH3. 

No gráfico de pressão para o EFH3, Figura 86, pode-se observar uma 

inconstância na pressão que o filme de ferrofluido resiste, esse comportamento não 

se repete para o APG S10N. Esse comportamento pode ser explicado pela menor 

viscosidade do ferrofluido EFH3. 

 

4.3.2.3. Corrente de 1,5 Ampère 

 

A medição de pressão para cada rotação foi realizada e os valores máximos 

de pressão alcançados são os apresentados na Tabela 12, para o ferrofluido APG 

S10N e na Tabela 13 para o EFH3. 

 

Tabela 12 – Resultados de pressão máxima para corrente de 1,5 A – APG S10N. 

Rotação [rpm] Pressão máxima [kPa] 

0 2,41 

300 3,52 

600 3,38 

900 3,22 

1200 3,08 

1500 2,92 

1800 2,76 

Fonte: O autor. 

 

Tabela 13 – Resultados de pressão máxima para corrente de 1,5 A – EFH3. 

Rotação [rpm] Pressão máxima [kPa] 

0 0,32 

300 1,58 

600 2,16 

900 2,33 

1200 2,39 

1500 2,47 

1800 2,50 

Fonte: O autor. 
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Já no gráfico da Figura 87 é apresentado o resultado da curva de pressão do 

resultado para 300 rpm de rotação para o ferrofluido APG S10N e na Figura 88 para 

o EFH3. Esses gráficos apenas ilustram as características de pressão resistiva dos 

ferrofluidos. 

 

Figura 87 – Pressão aplicada no ferrofluido APG S10N para 1,5 A ao longo do tempo. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 88 – Pressão aplicada no ferrofluido EFH para 1,5 A ao longo do tempo. 

 

Fonte: O autor. 

 

Mais uma vez, a Tabela 12 e a Tabela 13 apresentam a influência da 

dotação do eixo na pressão que o ferrofluido suporta. A Figura 87 e a Figura 88 

ilustram a ruptura do filme de óleo quando superada a pressão suportada por cada 

ferrofluido. Para essa condição de corrente a pressão suportada pelo ferrofluido 

EFH3, apresenta uma maior constância, quando comparada com as condições 

anteriores. 

 

4.3.2.4. Corrente de 2,0 Ampère 

 

A medição de pressão para cada rotação foi realizada e os valores máximos 

de pressão alcançados são os apresentados na Tabela 14, para o ferrofluido APG 

S10N e na Tabela 15 para o EFH3. 
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Tabela 14 – Resultados de pressão máxima para corrente de 2,0 A – APG S10N. 

Rotação [rpm] Pressão máxima [kPa] 

0 4,31 

300 4,71 

600 4,65 

900 4,17 

1200 4,06 

1500 3,81 

1800 4,02 

Fonte: O autor. 

 

Tabela 15 – Resultados de pressão máxima para corrente de 2,0 A – EFH3. 

Rotação [rpm] Pressão máxima [kPa] 

0 0,93 

300 3,37 

600 4,24 

900 4,40 

1200 4,33 

1500 3,88 

1800 3,49 

Fonte: O autor. 

 

Já no gráfico da Figura 89 é apresentado o resultado da curva de pressão do 

resultado para 300 rpm de rotação para o ferrofluido APG S10N e na Figura 90 para 

o EFH3. Esses gráficos apenas ilustram as características de pressão resistiva dos 

ferrofluidos. 
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Figura 89 – Pressão aplicada no ferrofluido APG S10N para 2,0 A ao longo do tempo. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 90 – Pressão aplicada no ferrofluido EFH3 para 2,0 A ao longo do tempo. 

 

Fonte: O autor. 
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Na Tabela 14 e na Tabela 15, é possível verificar a influência que a rotação 

tem sobre a pressão resistiva do filme de ferrofluido. Semelhante as análises 

anteriores, a Figura 89 e a Figura 90 apresentam a característica resistiva dos 

ferrofluidos e evidenciam a ruptura no filme de óleo. Porem no final do gráfico da 

Figura 89, a injeção no gás foi cessada para verificar se a pressão se manteria em 

um patamar, essa característica foi verificada, assim podendo garantir que o 

ferrofluido manteria aquela pressão aprisionada na câmara de teste. 

 

4.3.2.5. Corrente de 2,5 Ampère 

 

A medição de pressão para cada rotação foi realizada e os valores máximos 

de pressão alcançados são os apresentados na Tabela 16, para o ferrofluido APG 

S10N e na Tabela 17 para o EFH3. 

 

Tabela 16 – Resultados de pressão máxima para corrente de 2,5 A – APG S10N. 

Rotação [rpm] Pressão máxima [kPa] 

0 5,43 

300 6,01 

600 5,82 

900 5,45 

1200 5,23 

1500 5,08 

1800 4,59 

Fonte: O autor. 

 

Tabela 17 – Resultados de pressão máxima para corrente de 2,5 A – EFH3. 

Rotação [rpm] Pressão máxima [kPa] 

0 0,25 

300 5,81 

600 5,82 

900 5,92 

1200 5,35 

1500 5,15 

1800 4,67 

Fonte: O autor. 
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Já no gráfico da Figura 91 é apresentado o resultado da curva de pressão do 

resultado para 300 rpm de rotação para o ferrofluido APG S10N e na Figura 92 para 

o EFH3. Esses gráficos apenas ilustram a características de pressão resistiva dos 

ferrofluidos. 

 

Figura 91 – Pressão aplicada no ferrofluido APG S10N para 2,5 A ao longo do tempo. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 92 – Pressão aplicada no ferrofluido EFH3 para 2,5 A ao longo do tempo. 

 

Fonte: O autor. 

Fazendo a análise dos resultados de pressão, é possível verificar que a 

pressão suportada pela barreira de ferrofluido depende da rotação do eixo. Quanto 

maior é a rotação do eixo levemente menor é a pressão suportada. 

Outro ponto é que quanto maior é a corrente aplicada no eletroímã, também 

maior será a pressão suportada pela barreira de óleo. O comportamento de ambos 

os modelos de ferrofluido foram os mesmos para as grandezas variadas, ou seja, a 

resposta de pressão independe do tipo do ferrofluido. Contudo, não foi possível 

realizar os testes com correntes elétricas maiores, por isso a última afirmação só é 

aplicada para o intervalo de corrente estudada. 

Segundo os resultados das simulações, para todas as correntes elétricas 

aplicadas nos eletroímãs a densidade de fluxo magnético no ferrofluido deveria ser 

superior ao valor de saturação para o ferrofluido, com isso a pressão resistiva não 

deveria mudar para diferentes correntes. 

No entanto existe uma região, no furo para a injeção do ferrofluido, que a 

densidade de fluxo magnética é inferior a distribuição do ferrofluido como um todo. 

Na Figura 70, Figura 103, Figura 105, Figura 107 e na Figura 109 é possível verificar 

essa região de variação da densidade de campo magnético. 
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Nessa região, melhor visualizada na Figura 93, é possível que a densidade 

de campo magnético seja inferior ao valor de saturação do ferrofluido, com isso a 

pressão que a barreira resiste seria inferior que o simulado. 

Uma maneira de verificar essa afirmativa, seria fazer os ensaios de pressão 

em condições de corrente nos eletroímãs superior as realizadas. Os testes deveriam 

ser realizados até que os valores de pressão resistidos pelo ferrofluido não 

aumentassem com o aumento da corrente elétrica, alcançando assim a saturação 

magnética do ferrofluido nessas regiões. 

 

Figura 93 – Distribuição da densidade de fluxo magnético no ferrofluido – Anomalia do campo. 

 

Fonte: O autor.  

Anomalia no campo magnético 
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5. CONCLUSÃO 

 

Com a realização e apresentação, no capitulo 2, da conceituação teórica a 

respeito do modelo magnetostático, do modelamento por elementos finitos, e 

aplicações do ferrofluido como elemento de vedação, foi possível verificar as 

possíveis aplicações do ferrofluido e os conceitos necessários para o projeto 

magnético do mancal que o constitui. 

Seguindo os passos apresentados na metodologia, juntamente com os 

conceitos e fundamentos da revisão da literatura, o projeto do circuito magnético 

analítico e o modelamento matemático pelo Método dos Elementos Finitos foi 

desenvolvido, assim como o planejamento dos experimentos que tornaram possível 

a comparação e validação dos modelos. 

A construção do modelo laboratorial e a realização dos testes e medições de 

campo magnético, puderam fazer a validação e comprovação do modelamento 

matemático, através da comparação dos resultados medidos com os obtidos pelo 

MEF. 

Já a medição de pressão no interior do mancal, teve como objetivo validar a 

utilização do ferrofluido como barreira à passagem de um óleo lubrificante. Mesmo o 

ensaio tendo sido realizado com um gás, é possível fazer a extrapolação dos 

resultados para o óleo lubrificante, uma vez que o gás tem uma facilidade maior de 

atravessar o ferrofluido do que o óleo teria. Com isso foi possível fazer a validação 

da utilização do ferrofluido como selo mecânico. 

Finalmente o trabalho apresenta suas contribuições, mostrando a 

aplicabilidade e vantagens do Método dos Elementos Finitos na solução de 

problemas magnéticos estáticos. 

Como sugestão de projetos futuros, a aplicação de outro método numérico 

para a solução do problema e até mesmo a utilização de um modelo bidimensional, 

pois assim o tempo computacional pode ser reduzido, ainda assim apresentando 

resultados satisfatórios. Contudo, a anomalia magnética observada no furo do 

modelo não poderia ser representada. 

Outra análise possível é a influência da rotação do eixo no campo magnético 

e a realização do estudo fluidodinâmico no ferrofluido, acrescentando assim as 

forças viscosas no modelo matemático. 
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Por fim, como continuação da pesquisa, sugere-se a aplicação da 

metodologia de projeto da vedação, em um mancal de usina hidroelétrica, para 

mitigar o problema real de vaporização de óleo lubrificante. 
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APÊNDICE 1 – RESULTADOS ESCALARES E VETORIAIS DA DENSIDADE DE 

CAMPO MAGNÉTICO NO MODELO. 

 

Figura 94 – Densidade de campo magnético escalar para 1,3 A. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 95 – Densidade de campo magnético vetorial para 1,3 A. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 96 – Densidade de campo magnético escalar para 1,5 A. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 97 – Densidade de campo magnético vetorial para 1,5 A. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 98 – Densidade de campo magnético escalar para 2,0 A. 

 

Fonte: O autor. 

Figura 99 – Densidade de campo magnético vetorial para 2,0 A. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 100 – Densidade de campo magnético escalar para 2,5 A. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 101 – Densidade de campo magnético vetorial para 2,5 A. 

 

Fonte: O autor. 
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APÊNDICE 2 – RESULTADOS ESCALARES E VETORIAIS DA DENSIDADE DE 

CAMPO MAGNÉTICO NO FERROFLUIDO. 

 

Figura 102 – Densidade de campo magnético escalar para 1,3 A. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 103 – Densidade de campo magnético vetorial para 1,3 A. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 104 – Densidade de campo magnético escalar para 1,5 A. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 105 – Densidade de campo magnético vetorial para 1,5 A. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 106 – Densidade de campo magnético escalar para 2,0 A. 

 

Fonte: O autor. 

Figura 107 – Densidade de campo magnético vetorial para 2,0 A. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 108 – Densidade de campo magnético escalar para 2,5 A. 

 

Fonte: O autor. 

Figura 109 – Densidade de campo magnético vetorial para 2,5 A. 

 

Fonte: O autor. 
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APÊNDICE 3 – RESULTADOS DA DENSIDADE DE CAMPO MAGNÉTICO NA LINHA 

DE CONTROLE. 

 

Figura 110 – Representação do campo magnético na linha de controle na direção do eixo Y com 1,3 
A nos eletroímãs. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 111 – Representação do campo magnético na linha de controle na direção do eixo Z com 1,3 
A nos eletroímãs. 
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Fonte: O autor. 

 

Figura 112 – Representação do campo magnético na linha de controle na direção do eixo Y com 1,5 
A nos eletroímãs. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 113 – Representação do campo magnético na linha de controle na direção do eixo Z com 1,5 
A nos eletroímãs. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 114 – Representação do campo magnético na linha de controle na direção do eixo Y com 2,0 
A nos eletroímãs. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 115 – Representação do campo magnético na linha de controle na direção do eixo Z com 2,0 
A nos eletroímãs. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 116 – Representação do campo magnético na linha de controle na direção do eixo Y com 2,5 
A nos eletroímãs. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 117 – Representação do campo magnético na linha de controle na direção do eixo Z com 2,5 
A nos eletroímãs. 

 

Fonte: O autor. 

 


