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RESUMO 

 

Este projeto consistiu no mapeamento espacial (segundo coordenadas x, y e z) do 
campo vetorial ao redor de um separador magnético, em escala de laboratório, em 
função da corrente elétrica de alimentação do eletroímã. As medições foram 
realizadas com auxílio de um gaussímetro TLMP-HALL-15 equipado com sonda de 
leitura perpendicular às linhas de fluxos. Isso permitiu a determinação dos ângulos e, 
assim, dos vetores do campo magnético em cada ponto. Pacote computacional de 
interpolação da intensidade de campo magnético por técnica geoestatística de 
krigagem ordinária pontual foi utilizado para construção de mapas de isovalores 
magnéticos. Verificou-se o descréscimo da intensidade do campo magnético das 
paredes do eletroímã para o centro da região de atuação do separador magnético. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Separador magnético, gaussímetro, mapeamento. 

 
ABSTRACT 

 

This project has treat no 3D mapping (according to x, y and z coordinates) of the 
vector field around a lab-scale magnetic separator, as a function of the electric  
current of the electromagnet. Measurements were performed using a TLMP-HALL-15 
gauss meter equipped with a probe of cross streamlines reading. This allowed the 
determination of the angles and, thus, of the magnetic field vectors at each point. 
Computational package of magnetic field intensity interpolation by geostatistical 
technique of ordinary point kriging was used to construct maps of magnetic  
isovalues. The decrease of the magnetic field intensity from the electromagnet walls 
to the center of the magnetic separator operational area was noticed. 

 
KEYWORDS: Magnetic separator, gauss meter, mapping. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
O magnetismo tem sua origem relacionada a uma cidade turca, Magnésia, 
reconhecida na antiguidade pela grande quantidade de magnetita (Fe3O4), um 
mineral que apresenta naturalmente magnetismo (Ribeiro, 2000). 

 

Apesar de estudadas desde os tempos da Grécia antiga, as propriedades do 
magnetismo começaram a ser empregadas na área de tratamento de minérios por 
volta do século XIX. A depender das características do material a ser tratado, é 
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possível o emprego desta técnica a seco, o que viabiliza aplicações em regiões com 
poucos recursos hídricos (Sampaio; Luz; França, 2010). 

 
Esta técnica consiste em passar a mistura a ser separada, adequadamente liberada, 
através de gradientes de campo magnético. Materiais com diferentes 
permeabilidades e suceptibilidades magnéticas darão respostas diferentes ao campo 
magnético, o que levará as partículas a seguirem por caminhos diferentes, 
viabilizando a  separação (Svoboda, 2004). 

 
Um campo magnético pode ser descrito ao se relacionar duas grandezas vetoriais, 
ambas medidas em teslas (T) no SI, quais sejam a intensidade do campo, H, e a 
densidade de fluxo magnético, B. Tais grandezas se correlacionam, no vácuo, pelo 
fator de proporcionalidade denominado permeabilidade magnética μ0, constante cujo 
valor é numericamente igual a  4ᴨ x 10-7  H/m, de acordo com a seguinte equação 
(SAMPAIO; DA LUZ; FRANÇA, 2010, p. 368): 

 

B = μ0H [1] 
 

Entretanto, a interação entre um material imerso em um campo magnético é definida 
pela propriedade denominada “susceptibilidade magnética” (Svoboda, 2004). 

 
A partir de suas suceptibilidades magnéticas, os materiais são divididos, em 
linguagem tecnológica, em três categorias: os ferromagnéticos, atraídos fortemente 
pelo campo magnético, os paramagéticos, atraídos fracamente pelo campo 
magnético, e os diamagnéticos, repelidos pelo campo (Sampaio; Luz; França, 2010). 
Svoboda (2004) sugere mais duas classificações, a saber: antiferromagnéticos e 
ferrimagnéticos. Tais classificações, por possuírem suceptibilidades magnéticas  
mais elevadas que as dos materiais para- e diamagnéticos, comumente são também 
classificadas como “ferromagnéticas”. 

 

A rigor, o diamagnetismo é propriedade universal da matéria, já que é uma 
consequência da lei de Lenz. Entretanto, devido a sua resposta ser bem mais fraca 
que a de outros comportamentos, como paramagnético e ferromagnéticos, ela é 
totalmente mascarada, nos corpos paramagnéticos e (com mais razão) 
ferromagnéticos. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Para medição do campo magnético foi utilizado um gaussímetro TLMP-HALL-15, 
equipado com uma sonda que faz a medição do campo perpendicular a sua ponta. 
Esse gaussímetro permite quantificar campos DC de 0 até 1,5000 teslas, com uma 
precisão de ± 0,0010 tesla. A Figura 1 mostra o gaussímetro utilizado. 
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Figura 1. Gaussímetro empregado. 

 

O mapeamento foi realizado em dois planos com 60 posições (6 x 10) cada um, 
espaçadas aproximadamente de 1 cm. Para padronização das posições, foi utilizado 
um  gabarito, feito em madeira, com furos, que possui 10,0 cm de comprimento    
10,0 cm de largura e 0,3 cm de espessura. As correntes de alimentação utilizadas 
foram de 1,0 A, 2,0 A, 3,0 A, 4,0 A e 5,0 A. Para variação da cota dos planos foram 
utilizadas roscas plásticas acopladas ao gabarito. Tais roscas permitiram a elevação 
precisa do gabarito e não influenciaram a distribuição das linhas de fluxo magnético 
do separador, uma vez que não são compostas de um material com alta 
suceptibilidade magnética. 

 
O fato de a sonda medir o campo perpendicularmente à sua ponta permitiu que 
fosse determinada a direção das linhas de fluxo naquele ponto, uma vez que o 
equipamento registra o campo máximo quando a ponta da sonda está perpendicular 
às linhas de fluxo. Dessa forma, para cada plano de cota z, foi utilizado um papel, 
com furos igualmente posicionados com relação ao gabarito, onde foram marcados 
pontos, à caneta, correspondentes à direção da sonda. Após as medições, os papeis 
foram extraídos do gabarito e fotografados, sendo os ângulos determinados, com 
auxílio do software AutoCad 2015. 

 
Depois de coletados todos os dados, estes foram tabelados em planilhas eletrônicas 
e, posteriormente, mapas de cada um dos planos foram gerados, empregando-se o 
programa Surfer 11®. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Cada ensaio realizado forneceu dois conjuntos de informações: intensidade do 
campo magnético versus posição; e ângulo das linhas de fluxo magnético versus 
posição. Os dados obtidos foram tabulados e a tabela 1, a seguir, apresenta as 
posições relativas à borda do eletroímã de cada um dos pontos onde as medições 
foram feitas. 

 
Tabela 1. Posições relativas dos pontos de medição. 

P x [m] y [m] P x [m] y [m] P x [m] y [m] P x [m] y [m] 
1 -0,00276 0,00742 16 0,01757 0,03846 31 0,04769 0,00640 46 0,06899 0,06640 
2 -0,00309 0,01767 17 0,01762 0,04826 32 0,04791 0,01670 47 0,06933 0,04654 
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3 -0,00295 0,02766 18 0,01828 0,05893 33 0,04853 0,02656 48 0,06944 0,05772 
4 -0,00336 0,03807 19 0,02718 0,00733 34 0,04893 0,03785 49 0,07912 0,00554 
5 -0,00305 0,04858 20 0,02773 0,01713 35 0,04876 0,04749 50 0,07894 0,01597 
6 -0,00327 0,05926 21 0,02738 0,02750 36 0,04828 0,05844 51 0,07894 0,02684 
7 0,00789 0,00699 22 0,02859 0,03824 37 0,05788 0,00590 52 0,07935 0,03742 
8 0,00761 0,01767 23 0,02837 0,04886 38 0,05788 0,01651 53 0,07885 0,04737 
9 0,00692 0,02669 24 0,02825 0,05926 39 0,05824 0,02679 54 0,07903 0,05786 

10 0,00719 0,03862 25 0,03777 0,00684 40 0,05890 0,03736 55 0,08965 0,00563 
11 0,00792 0,04798 26 0,03869 0,01719 41 0,05890 0,04771 56 0,08965 0,01543 
12 0,00764 0,05937 27 0,03846 0,02778 42 0,05875 0,05800 57 0,08956 0,02532 
13 0,01775 0,00741 28 0,03851 0,03768 43 0,06787 0,00590 58 0,09028 0,03636 
14 0,01775 0,01851 29 0,03851 0,04793 44 0,06841 0,01688 59 0,08903 0,04662 

    15  0,01817  0,02766  30  0,03859  0,05816  45  0,06859  0,03621  60  0,08912  0,05768  
 

Os dados relativos à intensidade do campo magnético para uma corrente de 
alimentação de 3,0 A são apresentados nas tabelas 2 e 3, medidos nos níveis 01 e 
02, respectivamente, onde os número sequenciados de 1 a 60, nas colunas da 
esquerda, representam os pontos de medição e, nas colunas da direita, são 
apresentados os respectivos valores de máxima intensidade de campo magnético, 
em Tesla. 

 
Tabela 2. Intensidade do campo magnético (nível 01, corrente de 3 A). 

N - 01   I = 3A  

1 0,2380 16 0,2370 31 0,2490 46 0,2260 
2 0,2130 17 0,2460 32 0,2480 47 0,2400 
3 0,2010 18 0,2600 33 0,2430 48 0,2620 
4 0,2020 19 0,2540 34 0,2430 49 0,2620 
5 0,2070 20 0,2480 35 0,2480 50 0,2370 
6 0,2540 21 0,2410 36 0,2520 51 0,2160 
7 0,2800 22 0,2410 37 0,2520 52 0,2090 
8 0,2340 23 0,2480 38 0,2440 53 0,2230 
9 0,2240 24 0,2540 39 0,2400 54 0,2600 

10 0,2240 25 0,2510 40 0,2380 55 0,2070 
11 0,2400 26 0,2480 41 0,2460 56 0,2040 
12 0,2730 27 0,2440 42 0,2580 57 0,1740 
13 0,2620 28 0,2440 43 0,2630 58 0,1700 
14 0,2440 29 0,2480 44 0,2480 59 0,1880 

 15  0,2370  30  0,2520  45  0,2340  60  0,2020  
 

Tabela 3. Intensidade do campo magnético (nível 02, corrente de 3 A). 

N - 02   I = 3A  

1 0,2180 16 0,2300 31 0,2540 46 0,2300 
2 0,1900 17 0,2440 32 0,2490 47 0,2380 
3 0,1930 18 0,2660 33 0,2430 48 0,2620 
4 0,1950 19 0,2520 34 0,2440 49 0,2680 
5 0,2070 20 0,2400 35 0,2490 50 0,2210 
6 0,2290 21 0,2350 36 0,2540 51 0,2130 
7 0,2630 22 0,2380 37 0,2540 52 0,2050 
8 0,2270 23 0,2480 38 0,2460 53 0,2240 
9 0,2150 24 0,2540 39 0,2400 54 0,2600 
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Intensidade de campo - Posição #27 
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10 0,2210 25 0,2490 40 0,2410 55 0,2290 
11 0,2320 26 0,2430 41 0,2480 56 0,1980 
12 0,2870 27 0,2400 42 0,2580 57 0,1930 
13 0,2580 28 0,2410 43 0,2600 58 0,1840 
14 0,2340 29 0,2480 44 0,2410 59 0,1900 

 15  0,2350  30  0,2520  45  0,2340  60  0,2350  
 

O gráfico a seguir (Figura 2) foi construído a partir dos dados provenientes das 
medições nas cinco correntes de alimentação propostas, onde o eixo das abscissas 
representa as correntes fornecidas ao equipamento e o eixo das ordenadas contém 
as intensidades máximas medidas. Todos os dados são relativos ao ponto 27, que 
se localizava de modo centralizado na área de ensaios do equipamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Gráfico Intensidade x Corrente na posição #27. 

 
As regressões lineares dos dados de ambos os níveis com interseção forçada à 
origem, devido ao fato de na ausência de corrente o eletroímã ser incapaz de gerar 
campo magnético, apresentou equações muito semelhante, sendo que aquela com 
melhor aderência à curva aos dados (nível 02) indica que a intensidade do campo 
magnético, em teslas, é proporcional a 0,0757 vezes a corrente em amperes. 

 
Ainda valendo-se dos dados de intensidade obtidos, foi possível a construção de 
mapas de isovalores, através da utilização do programa Surfer 11®, com o emprego 
do método de krigagem ordinária pontual. Os mapas relativos aos dados 
apresentados nas tabelas 2 e 3 encontram-se nas figuras 3 e 4, respectivamente. 

 
É possível perceber, a partir destes mapas, que o campo magnético é mais intenso 
nas proximidades das paredes do eletroímã (bordas superior e inferior da imagem) e 
que a intensidade decresce em direção ao centro do equipamento, devido, 
principalmente, à menor permeabilidade magnética do ar, quando comparada à do 
aço constituinte do núcleo do ímã. 
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Figura 3. Mapa de intensidades do campo magnético (nível 01, corrente de 3 A). 

 
Figura 4. Mapa de intensidades do campo magnético (nível 02, corrente de 3 A). 

 

 
Nota-se, também, pontos de alta intensidade de campo em todos os mapas nas 
regiões das extremidades das paredes do equipamento (regiões próximas a 1 cm e 
8 cm nas bordas superior e inferior), o que evidencia altos gradientes gerados  
nestas regiões. 

 

Tal observação relativa ao gradiente é reforçada ao se analisar os dados obtidos 
através das medições dos ângulos de maior intensidade do campo magnético, os 
quais são apresentados nas tabelas 4 e 5 a seguir. 
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Tabela 4. Ângulos de maior intensidade do campo magnético (nível 01, corrente de 3 A). 

 N - 01    I = 3A  

1 25 16 -20 31 -7 46 -10 
2 8 17 -24 32 -5 47 -8 
3 -22 18 -6 33 1 48 11 
4 -15 19 -1 34 2 49 -26 
5 -35 20 1 35 0 50 -18 
6 -40 21 -12 36 -6 51 -13 
7 23 22 -7 37 -7 52 6 
8 6 23 -11 38 -3 53 7 
9 -12 24 2 39 0 54 19 

10 -24 25 -3 40 0 55 -44 
11 -23 26 -7 41 3 56 -13 
12 -19 27 0 42 -1 57 -5 
13 1 28 -11 43 -9 58 9 
14 0 29 -5 44 -7 59 4 
15 -10 30 -2 45 -4 60 22 

 
Tabela 5. Ângulos de maior intensidade do campo magnético (nível 02, corrente de 3 A) 

 N - 02    I = 3A  

1 38 16 -25 31 -3 46 -10 
2 24 17 -22 32 -10 47 -1 
3 -11 18 -3 33 -17 48 -7 
4 -30 19 -14 34 -14 49 -29 
5 -36 20 0 35 -10 50 -13 
6 -31 21 1 36 -5 51 -13 
7 6 22 -7 37 -10 52 8 
8 0 23 0 38 -16 53 11 
9 -1 24 -9 39 0 54 32 

10 -28 25 -4 40 -11 55 -58 
11 -32 26 -4 41 -9 56 -25 
12 -5 27 -13 42 -12 57 -2 
13 1 28 -6 43 -9 58 0 
14 -4 29 -10 44 -18 59 25 
15 -10 30 -2 45 -18 60 32 

 

A seguinte convensão de sinais foi utilizada na determinação destes ângulos:  
valores positivos – inclinação no sentido anti-horário; valores negativos – inclinação 
no sentido horário. 

 

Percebem-se altos valores de ângulos nas posições correspondentes às 
extremidades das paredes do equipamento, o que sugere que estas regiões 
apresentam altos gradientes de campo magnético. Entretanto, é possível notar que 
nas posições relativas às regiões centrais do separador os ângulos assumem 
valores próximos a zero em toda a coluna, o que indica linhas de fluxo magnético 
paralelas entre si. 

 
Também devido aos altos gradientes destas regiões, durante a coleta de dados, 
notou-se maior dificuldade em determinar a inclinação da sonda que apresentasse a 
maior  intesidade  de  campo,  uma  vez  que  pequeno  movimentos  implicavam em 
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grandes alterações nos valores lidos pelo gaussímetro. Tal fato, por sua vez, não foi 
observado nas regiões centrais do equipamento. 

 
4. CONCLUSÃO 

 
 

Embora o aparato simplificado empregado no trabalho em tela tenha dado azo 
alguns problemas, a técnica mostrou-se aplicável. Tais problemas foram observados 
tanto na etapa de coleta dos dados, quanto na etapa de medição dos ângulos 
através do AutoCad. Tais problemas estão relacionados à precisão dos dados, pois, 
devido às reduzidas dimensões dos equipamentos em geral, como a haste  da 
sonda, diâmetro dos furos do gabarito e espaçamentos entre as posições de 
medição, pequenas variações causavam grandes alterações nos valores medidos. 
Caso típico pode ser exemplicado pelo fato de a dimensão do risco feito no papel 
para medição dos ângulos compreender incertezas de cerca de 5º. 

 
Além disso, o aquecimento do equipamento, e a consequente redução nos valores 
de intensidade do campo magnético gerado pelos eletroímãs, pode ter implicado em 
erros significativos nos dados obtidos nas últimas posições do gabarito, devido ao 
fato de o ensaio ter longa duração. 

 

A operação manual da sonda também caracterizou-se como um fator  
comprometedor da eficiência dos ensaios, pois sua inclinação em relação ao plano 
horizontal do gabarito, não quantificada pelo equipamento montado, também 
influencia os valores de intensidade do campo magnético medidos pelo gaussímetro. 
Dessa forma, a montagem de um sistema automatizado para a posicionamento e 
rotação da sonda seria ideal para a coleta dos dados objetivados neste trabalho. 

 

Em que pese essas dificuldades, o gabarito construído para a realização dos  
ensaios mostrou-se adequado aos objetivos do projeto, uma vez que permitiu, em 
conjunto com as características de funcionamento da sonda do gaussímetro, a 
quantificação da intensidade do campo magnético e os ângulos de maior intensidade 
em diversos pontos da região de atuação do separador magnético. 
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