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RESUMO

Medições de tensão com amplitudes muito baixas causam sérios transtornos e não devem ser realizadas por instrumentos comuns (como um 
multímetro qualquer no qual verificamos a d.d.p de uma tomada), isso se deve ao fato de que quando temos uma pequena resistência a ser 
medida, a resistência dos condutores do instrumento se tornam significantes, gerando um erro. O limite teórico da medição depende do nível de 
ruído que as resistências introduzem no circuito e ainda através da resistência interna da fonte de tensão ou corrente. Para fazer tais medições, 
deve-se ter uma abordagem com medidores especiais, como electrómetro, picoamperímetros ou nanovoltímnetros. O presente trabalho tem 
como objetivo avaliar as propriedades elétricas de um materiais condutor, o ferro fundido nodular, que possui baixa resistência através do 
circuito desenvolvido utilizando o método de Kelvin, também chamada de dupla ponte de Thompson, além de desenvolver os diagramas 
esquemáticos do circuito e construir o dispositivo para medição. Estão sendo analisados 3 corpos de prova (Ø= 6 mm e 20 mm de comprimento) 
de ferro fundido nodular (hipereutético) após 10 min (1362ºC) e 45 min (1232ºC) de tratamento de nodulização, pós inoculação e vazamento, 
obtidos na usina Saint-Gobain Canalização - Brazil e disponibilizadas pelo setor de Metalurgia Física do LAMAV/CCT/UENF. O circuito está sendo 
desenvolvido no Laboratório de Engenharia Elétrica da UNESA Campus Campos dos Goytacazes/RJ utilizando materiais de baixo custo. Os 
resultados iniciais do estudo e simulação do circuito utilizando o método de Kelvin apontam para a viabilidade de sua utilização para mensurar a 
baixa resistência do ferro fundido nodular e ainda mostram a possibilidade de construir o circuito para medição com um baixo custo. Os dois 
lingotes de ferro fundido nodular hipereutético após 10 e 45 min de tratamento de nodulização, inoculação e vazamento apresentam a 
composição fásica sensível com a predominância das fases ferrítica (Fe-α), cementítica (Fe3C) e da constituinte perlítica (Fe3C+Fe-α) e, desta 
forma, espera-se que a análise de propriedades elétricas contribua com a sua avaliação estrutural.
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