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2 JUSTIFICATIVA 

 
Nos dias atuais, mais de 85% da produção de aço mundial passa pelo 

Lingotamento Contínuo, que é um processo em que o aço líquido é vazado em 

moldes onde ocorre o início da sua solidificação, gerando a fabricação de tarugos ou 

placas com dimensões apropriadas ao seu manuseio e subseqüente transformação 

mecânica.  

 No processo de solidificação do aço no molde, há um movimento de 

deslizamento entre a placa e o molde, gerando uma resistência à fricção, a qual 

pode provocar danos à superfície, tanto da placa quanto dos moldes, gerando 

defeitos.  

 A fricção e o desgaste são controlados pela introdução de um agente 

lubrificante na região de contato entre a placa e o molde.  

 O agente lubrificante mais utilizado nos casos em que se deseja elevada 

qualidade superficial dos lingotes relacionada à alta produtividade são os fluxantes 

para lingotamento contínuo, que constituem de uma mistura de substâncias 

inorgânicas e carbono que, quando em contato com o aço líquido no molde, deve 

fundir com velocidade e características adequadas para cada condição de 

lingotamento. 

 Desde a década de 1960, as propriedades dos fluxantes vêm sendo 

estudadas com o objetivo de garantir o seu desempenho e acompanhar o 

desenvolvimento do processo de lingotamento contínuo. 

 Como os fabricantes e usuários de fluxantes não possuem em suas 

instalações, máquinas de lingotamento contínuo de aços em escala de laboratório 

disponíveis para execução de testes preliminares, é importante que o material seja 

avaliado da melhor forma possível, antes de ser submetido à utilização industrial. 
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 Desta forma, torna-se cada vez mais importante, o desenvolvimento de testes 

alternativos para avaliação de fluxantes, de modo a garantir o melhor desempenho 

do produto durante a sua utilização, prevenindo problemas e reduzindo custos. 

 Um dos aspectos mais importantes é a determinação da velocidade de fusão 

dos mesmos, com o objetivo principal de gerar a formação de fluxante líquido 

adequado para lubrificação na interface placa-molde. 

 Através da aplicação do equipamento para avaliação da velocidade de fusão 

desenvolvido para este estudo, será possível efetuar a verificação do desempenho 

do material previamente, reduzindo tempo e recurso financeiro necessário para 

testes dos materiais em escala industrial, além do estudo para análise do 

mecanismo das reações que envolvem o processo de queima da fonte de carbono e 

fusão do material. 

 Análise térmica diferencial e gravimétrica e a microscopia com aquecimento 

também são ferramentas para avaliação do desempenho dos materiais neste 

estudo. 

   

 
  
  
 
 


