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RESUMO

O ferro fundido nodular (FFN) é caracterizado por apresentar o carbono livre na forma de grafita esferoidal devido ao tratamento de nodulização, 
realizado ainda no estado líquido, com a adição de elementos químicos tais como cério, cálcio, magnésio, bem como ligas a base de magnésio, 
que promovem a formação de nódulos grafíticos. Existem várias tecnologias para introduzir o nodulizante ao banho metálico. No presente 
trabalho foi empregada a técnica de imersão por sino. Em seguida, outro tratamento importante, a inoculação, deve ser realizado pouco antes do 
vazamento, através da adição de compostos grafitizantes. Como inoculante, normalmente é empregada uma liga Fe-Si que contém cerca de 75% 
de silício. Estudos vêm sendo realizado pelo Laboratório de Materiais Avançados da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
com a finalidade de ampliar até 45 min o tempo de vazamento do FFN, após o tratamento de inoculação e nodulização, gerando várias alterações 
em suas estruturas. As propriedades elétricas são sensíveis às alterações estruturais, o que permite a sua utilização na identificação da 
predominância das fases presentes, bem como sua distribuição, sendo considerado um método de avaliação de ensaio não destrutivo. Assim, o 
presente trabalho, em sua etapa inicial de desenvolvimento, tem como objetivo investigar a influência dos constituintes presentes no FFN, 
produzido na empresa francesa PAM Saint-Gobain Canalização, em sua resistividade e condutividade elétrica, e, portanto, contribuir para 
investigação da influência de sua estrutura e propriedades elétricas para os distintos tempos de vazamento. Esses conjuntos de propriedades 
estão correlacionados com a forma da grafita. A resistência mecânica e a dureza da grafita no plano basal são acentuadamente mais elevadas do 
que no plano prismático, enquanto a resistividade elétrica, em planos basais, opostamente, é mais baixa. Além dos nódulos grafíticos, presentes 
em sua microestrutura, outros constituintes podem interferir em suas propriedades elétricas, tais como, grãos de ferrita, perlita e cementita livre. 
Para a investigação estão sendo empregadas técnicas de análise de composição química, difração de raios X (DRX), microscopia ótica e análise de 
propriedades elétricas através de medição de resistência pela ponte dupla de Thomson, também designada por ponte de Kelvin, que permite a 
leitura de resistência de baixo valor, na faixa de valores inferiores a 1Ω a frações de mΩ para posterior cálculo da resistividade elétrica. Na ponte 
de Kelvin pretende-se utilizar um esquema com quatro terminais com uma resistência padrão e a resistência a ser medida da ordem de grandeza 
de 10-³Ω para obter valores de resistividade que chega a ordem de 10-6Ω.m. Os resultados iniciais mostraram que nos FFNs hipereutéticos, 
fundidos durante 45 min, a sua estrutura é sensível à composição química do banho metálico inicial, ao tratamento de inoculação/nodulização e 
ao tempo de vazamento. A análise estrutural por DRX para distintos tempos de vazamentos apresenta a predominância da fase ferrítica (Fe-α) 
com picos característicos da rede CCC de elevada intensidade. Os difratogramas mostraram ainda a presença do carbono hexagonal (CH) e do 
carbono romboédrico (CR) com seus picos de baixa intensidade. A fase cementítica (Fe3C), com estrutura ortorrômbica, só foi identificada em 
maiores ampliações dos difratogramas, pois apareceram com certa dificuldade devido à baixa simetria da sua rede. O dispositivo para a medição 
da baixa resistência ainda encontra-se na etapa de elaboração do diagrama do circuito. Os primeiros testes teóricos mostraram a possibilidade de 
obtenção de resultados de resistividade elétrica da ordem de 0,50μΩ.m a 0,90 μΩ.m para o FFN, entretanto espera-se a variação destes valores 
de acordo com a estrutura apresentada para cada tempo de vazamento até 45 min, após o tratamento de inoculação e nodulização.
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