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A tecnologia magneto reológica vem sendo alvo
constante de estudo de diversos pesquisadores ao redor do
mundo, especialmente nos últimos dez anos. Aplicações das
mais diversas vêm sendo desenvolvidas (ou ao menos o
projeto das mesmas), e cada vez mais, a tecnologia prova a
sua eficácia, durabilidade, e desempenho superiores em
relação a tecnologias mais tradicionais. O estudo desta
pesquisa se concentra na utilização de fluidos Magneto
reológicos (MR) como componente prioritário de
amortecedores (muitas vezes da classe semi-ativos) de
amortecimento controlável.

Fluidos magneto-reológicos (MR) são fluidos que apresentam mudanças nas
propriedades reológicas (viscosidade, escoamento de matéria, fluxo de material, etc.)
quando submetidos a um campo magnético induzido. Em essência, as características do
fluxo do fluido (que são tidas como “viscosidade aparente”) mudam. Sem aplicação de
campo magnético, os fluidos MR comportam-se como fluidos Newtonianos (tensão
diretamente proporcional à taxa de deformação). A aplicação de um campo magnético
externo ativa os fluidos MR, fazendo com que as micropartículas (ferro carbonilas
polarizáveis) formem dipolos magnéticos ao longo das linhas de fluxo magnético
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Figura 1 – Disposição 
das micro partículas em 

vista microscópica

Figura 3 – Modelo de automóvel com sistema de amortecedores MR.

A pesquisa foi desenvolvida com a consulta superficial de mais de 500 artigos,
presentes nos mais diversos periódicos, Priorizando a base de dados COMPENDEX ®, que
foi informada como a mais completa na área de engenharia. Destes artigos, foi feita uma
análise minuciosa de 18, por apresentarem maior relevância em relação ao objetivo da
pesquisa. Foram encontrados mais de 500 resultados relacionados a tecnologias que usam
fluidos magneto reológicos em amortecedores dos mais diversos tipos e utilizações.
Quanto a fluidos magneto reológicos em geral, é possível encontrar mais de 2000
resultados na mesma base de dados.

O estudo não deixa de salientar a eficiência muito superior dos fluidos MR em relação
a tecnologias tradicionalmente utilizadas, tornando-os tecnicamente atraentes em muitos
sentidos (como a economia de energia). Até mesmo a possibilidade de criação de
amortecedores magneto reologicos autônomos foi considerada e questionando, se
provando viável.
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Profundo levantamento bibliográfico a respeito de Fluidos Magneto reológicos,
identificando se a tecnologia vem sendo objeto de estudo de pesquisadores em âmbito
global, e se existe (e quais são) aplicações práticas sendo desenvolvidas utilizando esta
tecnologia.

A pesquisa foi realizada prioritariamente com a utilização da base de dados
COMPENDEX ®, da BAE (Biblioteca da Área de Engenharia e Arquitetura). Foi levada
em conta a relevância do tema dos artigos, em relação ao objetivo da pesquisa. Criação
de tabelas comparativas para identificar o estado da arte.

Após a análise dos resultados obtidos com a pesquisa, é possível observar que a
tecnologia MR vem sim, sendo grande alvo de estudos e aplicações, se mostrando
certamente uma tecnologia com pleno potencial de desenvolvimento e alvo de
investimentos.

Fatores como economia energética, redução de desgastes, possibilidade de
controle fino, eficiência, rápida resposta, estão cada vez mais levando a referida
tecnologia a ser e provável alternativa para os mais diversos desenvolvimentos, em se
tratando de amortecedores e supressores de vibração. Uma provável desvantagem vem
a ser o alto custo (certamente pode ser justificado pela complexidade tecnológica e pelos
benefícios já citados).
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Figura 2 – Disposição das partículas com (à direita) e sem             
(à esquerda) aplicação de campo magnético.

Figura 4 – Amortecedor veicular MR de alta performance.


