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4  METODOLOGIA 

Com base no teste desenvolvido por Lidefelt et al (51), foi desenvolvido um 

equipamento para avaliação da velocidade de fusão em fluxantes, onde a amostra 

sólida é colocada no interior de um cadinho afunilado, com furo na parte inferior, e 

que é aquecida a altas temperaturas, controlando-se a taxa de aquecimento. O 

cadinho com a amostra fica suspenso em uma célula de carga. À medida que ocorre 

perda de massa, com conseqüente fusão do material e gotejamento, a célula de 

carga vai registrando os dados relacionando-os com a temperatura. Trata-se de um 

ensaio comparativo.  

O equipamento consiste de um forno elétrico de resistência desenvolvido para 

este estudo, que contem doze elementos para aquecimento de carbeto de silício, 

posicionados seis de cada lado da câmara. Na parte externa e superior do forno, são 

posicionadas duas células de carga para controlar o peso de cada um dos cadinhos 

utilizados. Os cadinhos cerâmicos são suspensos por meio de hastes cerâmicas e 

pendentes na célula de carga. O termopar é posicionado entre os dois cadinhos. Os 

dados de temperatura e massa obtidos do termopar e da célula de carga, 

respectivamente, são transferidos para o sistema de aquisição de dados. O cadinho 

posicionado a esquerda refere-se ao Processo 1, e o cadinho posicionado a direita, 

ao Processo 2. A Figura 41 ilustra o equipamento.   

Após as reações de perda de massa e gotejamento dos amostras fundidas, o 

ensaio é encerrado quando a massa dentro de cada cadinho atinge o peso menor ou 

igual a 1,0g. 
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Figura 41 – Diagrama esquemático do equipamento para avaliação da taxa de fusão 

 

Para execução das avaliações, foi definido o seguinte regime de aquecimento: 

até a temperatura de 600ºC, o forno é aquecido com a potência total das 

resistências e com a taxa de aquecimento de aproximadamente 100ºC/min. A partir 

desta temperatura, a taxa de aquecimento é de 20ºC/min. 

A massa das amostras colocadas dentro dos cadinhos é de 10 g. À medida em 

há o aumento da temperatura, os dados de perda de massa são acusados pela 

célula de carga. No momento em que o material começa a fundir, dá-se o 

gotejamento da amostra fundida. As gotas são coletadas por um recipiente 

posicionado na parte externa e inferior do forno. 

Os cadinhos utilizados foram desenvolvidos especialmente para este ensaio. 

Tratam-se de cadinhos de porcelana, afunilados, com diâmetro externo superior de 

32,0mm, e diâmetro da extremidade inferior para vazamento de 5,0mm. A Figura 42 

mostra (a) fotografia de cadinho e haste prontos para serem em suspensos a partir 
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da célula de carga; (b) a vista externa do forno ; (c) vista interna do forno com os 

cadinhos. 

 

 

 

   

 

Figura 42: (a) Cadinho afunilado e haste, prontos para serem posicionados no forno; 
                 (b) Vista externa do forno, 
                 (c) Vista interna do forno com os cadinhos. 
 

      Um programa de computador específico para tratamento dos dados de 

temperatura e variação de massa foi desenvolvido de modo a facilitar a verificação 

da temperatura em que ocorre a primeira gota de material fundido, da temperatura 

em que ocorre o término da fusão e da taxa de escoamento do fluxo fundido. São 

gerados gráficos de massa (g) (ordenadas) versus temperatura (ºC) (abscissas). A 

figura 43 ilustra a tela típica de apresentação dos dados gerados no ensaio. 

Célula de Carga 

Cadinho 
Suspenso 

Termopar 

(a) 

(b) (c) 
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Figura 43 – Exemplo da tela de apresentação dos resultados  

 

Para este projeto, será utilizada uma amostra matriz, que consiste de uma 

mistura de matérias-primas típicas para formulação de fluxante utilizado para 

lingotamento de aço baixo carbono. A formulação da amostra matriz e composição 

química das matérias-primas utilizadas estão demonstradas na citada na tabela 5. A 

amostra matriz trata-se de uma mistura isenta de carbono.  

Tabela 5 – Formulação da amostra matriz utilizada nos experimentos e composição  
  química (%) das matérias primas 
 

Formulação Composição Química das Matérias-Primas (%) 

  Matéria-Prima  (%) SiO2 CaO Al2O3 MgO Na2O K2O F- Fe2O3 CaF2 

Fluosilicato de 
Sódio   7,9 33,0    33,0  59,6   

Fluorita 10,6 1,05        95,05 

Carbonato de Sódio 15,3     58,2     
Silicato de 
Magnésio 14,3 59,1 1,8 1,2 7,5 0,2 0,2    

Bentonita   2,1 58,4 13,1   2,0 0,2    

Vidro Moído 10,0 68,6 9,6  1,6 12,1 0,2    

Escória de Alto Forno 30,7 31,7 42,9 12,0 7,5 0,2 0,2    

Silicato de Cálcio 9,0 50,6 46,2   0,1 0,2    

A composição química da amostra base e suas principais propriedades estão 

descritas a seguir, na Tabela 6. 
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Tabela 6:  Composição química (% em massa), viscosidade e break temperature     
                 da amostra 1 (considerada base neste ensaio) 
 

SiO2 CaO Al 2O3 Na2O K2O F- Fe2O3 MgO C livre  Ct ppc(*)  

34,0 24,5 4,3 11,80 0,15 8,60 1,09 7,17 0,0 1,98 8,44 
     (*) perda por calcinação 

     Obs.: O teor de carbono encontrado refere-se ao carbono proveniente de carbonato. 

     Viscosidade a 1300ºC: 0,91Poise 

     Break Temperature:   971,7ºC  

 

A partir da composição acima, foi efetuada a adição de carbono para avaliar a 

sua influência na taxa de fusão. As fontes de carbono utilizadas neste trabalho foram 

negro de fumo e coque de petróleo, cujas composições químicas estão descritas na 

Tabela 7.  

 
Tabela 7 – Composição química (porcentagem em massa) e composição granulométrica  
                     das fontes de carbono utilizadas 

 

  Elementos    Coque de 
 Petróleo     

    Negro de  
    Fumo      

  Materiais Voláteis  3,39   2,63 

  Carbono Fixo 95,87 96,70 

  Cinzas  0,62   0,51 

Material retido na # 200 
< 74 µm 

2,0% 0% 

 

A Tabela 8 mostra as composições preparadas para avaliação. Todas as 

composições foram preparadas através da pesagem de cada uma das matérias-

primas, e posterior homogeneização a seco. 

Em todos os ensaios realizados, a amostra 1 foi sempre utilizada como amostra 

referência em comparação com as amostras descritas na Tabela 8, que possuem 

adições de carbono, para uma comparação simultânea do comportamento de fusão 

da Amostra 1, isenta de carbono, com as amostras com adições de carbono.  
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Tabela 8 – Descrição das composições preparadas para avaliação 

   Amostra Teor de carbono 
acrescido (%) 

Coque de 
Petróleo 

Negro de 
Fumo 

  Amostra 2 2,0 - 2,0 

  Amostra 3 2,0 2,0 - 

  Amostra 4 4,0 - 4,0 

  Amostra 5 4,0 4,0 - 

  Amostra 6 6,0 - 6,0 

  Amostra 7 6,0 6,0 - 

  Amostra 8 8,0 - 8,0 

  Amostra 9 8,0 8,0 - 

  Amostra 10 1,0 - 1,0 

  Amostra 11 1,0 1,0 - 

  Amostra 12 3,0 - 3,0 

  Amostra 13 3,0 3,0 - 

  Amostra 14 5,0 - 5,0 

  Amostra 15 5,0 5,0 - 

  Amostra 16 7,0 - 7,0 

  Amostra 17 7,0 7,0 - 

  Amostra 18 6,0 5,8 0,2 

  Amostra 19 6,0 5,6 0,4 

  Amostra 20 6,0 5,4 0,6 

  Amostra 21 6,0 5,2 0,8 

  Amostra 22 6,0 5,0 1,0 

  Amostra 23 6,0 4,8 1,2 

  Amostra 24 6,0 4,6 1,4 

  Amostra 25 6,0 4,4 1,6 

  Amostra 26 6,0 4,2 1,8 

  Amostra 27 6,0 4,0 2,0 

 

Além do teste desenvolvido e citado anteriormente, foram utilizadas também as 

técnicas de microscopia com aquecimento e análise térmica diferencial para 

avaliação dos resultados.  

Para a microscopia com aquecimento, foi utilizado o microscópio Leica, modelo 

Leitz 1A, localizado no Laboratório do Pólo Xistoquímica do Departamento de 

Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse caso, é preparada uma 
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amostra cúbica com comprimento de 3mm em cada uma das arestas, e a mesma é 

colocada dentro de um forno que é monitorado continuamente por uma câmara. A 

análise de imagens é efetuada sem interrupções durante o aquecimento do forno 

que é efetuado a uma taxa de 10oC/min. Na temperatura em que a amostra 

apresenta os primeiros indícios de modificação da superfície, como o 

arredondamento das extremidades ou formação de concavidades do material, é 

considerado o ponto de amolecimento. Na temperatura em que o corpo de prova 

alcança a altura de metade da sua altura inicial, é considerada a temperatura de 

meia esfera, e à temperatura em que o material alcança a altura de um terço da sua 

altura inicial, é considerada a temperatura de fluidez. Este ensaio é efetuado de 

acordo com os parâmetros definidos na norma DIN 51730, 1984(56). A figura 44 

mostra imagens do equipamento, e a figura 45 ilustra o corpo de prova com o 

formato inicial, e com os formatos característicos das temperaturas de 

amolecimento, meia-esfera e fluidez. 

(a)                                                               (b) 

   
Figura 44 – (a) Vista geral do equipamento para execução do ensaio de microscopia  
                    com aquecimento. 
         (b) Detalhe da amostra sendo colocada no forno. 
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(a)                               (b)                               (c)                              (d)  

  
 
Figura 45- Formatos característicos da amostra submetidos a microscopia com aquecimento 

(a) Formato Inicial 
(b) Temperatura de amolecimento 
(c) Temperatura de meia esfera e (d) Temperatura de fluidez 

 

Para a execução da análise térmica diferencial, foi utilizado o equipamento 

Analisador Termodiferencial Perkin Elmer DTA7, localizado no Laboratório do Pólo 

Xistoquímica do Departamento de Química da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Esta técnica consiste na medida da diferença de temperatura que pode 

existir entre uma substância (amostra) e outra substância de referência inerte, 

quando ambos os materiais são submetidos, ao mesmo tempo, a um aquecimento 

ou resfriamento controlado. A medida da diferença de temperatura realiza-se 

geralmente, com a ajuda de três termopares, dois deles colocados em contato com 

os suportes onde se encontram as substâncias e um terceiro termopar permite a 

medida da temperatura do sistema (forno). Através deste método é possível detectar 

uma multiplicidade de transformações que implicam em reações energéticas, que 

podem ser devido a fenômenos físicos ou químicos. As reações podem ainda ser 

endotérmicas, com absorção de calor ou exotérmicas, com liberação de calor.  Para 

as análises efetuadas neste estudo, foi utilizada a taxa de aquecimento 10oC/min, 

seguido de isoterma a 1300oC por 0,5min e resfriamento de 1300oC a 600oC, com 

taxa de 20oC/min, sempre com fluxo de ar sintético de 20mL/min. 

Foi utilizada também a técnica de análise termogravimétrica que consiste no 

acompanhamento e medição da alteração da massa de uma amostra em função do 

aumento da temperatura a uma taxa controlada, em que a amostra é submetida. O 
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equipamento utilizado foi o Analisador Termogravimétrico Perkin Elmer TGA7, com 

programação de temperatura de 30oC a 1200oC, com taxa de aquecimento de 

10oC/min, e uso de fluxo de ar sintético de 20mL/min. 


