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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Todos os resultados dos ensaios realizados serão apresentados e discutidos 

neste capítulo. 

5.1 ENSAIO PARA AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE FUSÃO 

A amostra 1, sem carbono, foi considerada referência neste projeto. Em todos os 

ensaios realizados, a mesma foi colocada no cadinho da esquerda, Processo 1. A 

Tabela 9, mostra os resultados obtidos  na Amostra 1 em cada ensaio realizado. 

Tabela 9 – Resultados obtidos na avaliação da Amostra 1, utilizada como referência em 
cada ensaio realizado. 

 

Comparação com a 
Amostra: 

Temperatura      
Inicial (oC) 

Temperatura      
Final (oC) 

Taxa de 
Escoamento 

(mg/s) 
2 1009 1024 346,8 
3 1009 1026 335,1 
4 1006 1023 313,0 
5 1010 1026 368,7 
6 1017 1030 382,0 
7 1017 1031 396,8 
8 1027 1049 457,7 
9 1013 1028 319,1 
10 1012 1027 220,8 
11 1010 1034 307,8 
12 1007 1025 278,9 
13 1009 1025 324,2 
14 1010 1026 335,6 
15 1008 1023 355,8 
16 1010 1023 363,4 
17 1009 1023 372,5 
18 1026 1047 447,6 
19 1014 1044 302,0 
20 1011 1025 333,9 
21 1014 1031 398,9 
22 1014 1034 283,0 
23 1012 1029 331,7 
24 1015 1032 437,7 
25 1008 1025 341,9 
26 1014 1030 380,5 
27 1010 1025 425,7 

Média 1011,5 ± 3,5 1028,4 ± 4,8 356,0 ± 43,1 
 

A temperatura inicial se refere à temperatura à qual ocorre a primeira gota, e a 

temperatura final, refere-se à temperatura à qual ocorre o término do gotejamento. A 
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taxa de escoamento leva em conta o tempo que foi necessário para que todo o 

gotejamento da amostra fundida possa fundir. 

A determinação das temperaturas de início e fim de fusão apresentou uma 

incerteza de aproximadamente 0,5% e a taxa de escoamento, aproximadamente 

11,0%. Os desvios padrão encontrados se referem provavelmente a possíveis 

pequenas imperfeições nos cadinhos, gerando prováveis variações dos diâmetros e 

conicidades dos mesmos. Para a execução dos testes, foram utilizadas 10g de cada 

amostra, portanto ao considerarmos 43,1mg de variação em relação ao peso da 

amostra, a variação dos resultados seria na ordem de 0,43%.  

A tabela 10 mostra os resultados obtidos com as amostras com adição de 

carbono através do negro de fumo. 

Tabela 10 – Resultados obtidos na avaliação da Amostra 1 com adições de carbono 
através de negro de fumo 

(*) Os resultados obtidos com a amostra contendo 0% de carbono, referem-se ao resultado médio do 
teor de carbono obtido na Amostra 1. 

 
A figura 46 mostra o gráfico obtido com as amostras com adição de carbono 

através de Negro de Fumo. 

Teor de 
Carbono (%) 

Temperatura 
Inicial ( oC) 

Temperatura 
Final ( oC) 

Taxa de 
Escoamento (mg/s) 

Teor de Carbono 
das gotas (%) 

0(*) 1011 1028 356,0 - 

1 1080 1092 219,0 0,01 

2 1083 1117 122,0 0,06 

3 1068 1130 35,0 0,00 

4 1049 1155 23,9 0,00 

5 1072 1205 16,2 0,00 

6 1093 1223 16,6 0,00 

7 1145 1236 22,3 0,00 

8 1155 1248 19,3 0,07 
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Figura 46  - Gráfico demonstrando os resultados obtidos com  adição de carbono através do              
Negro de Fumo – Tabela 10 

 
A figura 46 mostra que o aumento gradativo do teor de carbono através do Negro 

de fumo gera um aumento das temperaturas iniciais e finais de fusão.  

Para o teor de carbono entre 0 e 8%, a temperatura inicial de fusão da mistura 1 

pode ser estimada utilizando-se a equação 5, e a temperatura final pode ser 

estimada utilizando-se a equação 6. 

Ti = 13,25*%C + 1017,8                                                                          Equação 5     

Tf = 26,65*%C + 1026,1                                                                          Equação 6 

Onde, Ti se refere a temperatura inicial de fusão, Tf a temperatura final de fusão  

e %C, se refere ao teor de carbono da amostra. As equações apresentam uma 

incerteza de aproximadamente 20oC. 

As figuras 47 a 54, demonstram os gráficos dos ensaios realizados, cujos 

resultados estão demonstrados nas Tabelas 10. 
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Figura 47 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 
a Amostra 10 (1% de Carbono fornecido pelo Negro de Fumo). 

 
A comparação da curva referente a amostra com 1% de carbono (Am 10), em 

relação a amostra 1 isenta de carbono, demonstra um atraso da temperatura inicial 

de fusão, onde inicia-se o gotejamento da amostra. Verifica-se que as primeiras 

gotas se formam de modo suave na perda de aproximadamente 2g em massa. Em 

seguida, a amostra inicia um escoamento intenso, refletindo em uma taxa de 

escoamento média de 219,0 mg/s, desde a formação da primeira gota.   
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Figura 48 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 2 (2% de Carbono fornecido pelo Negro de Fumo). 
 

Com a adição de 2% de carbono, a temperatura inicial é um pouco superior que a 

temperatura obtida com a adição de 1% de carbono, porém a variação de 3oC 

verificada está dentro da faixa de incerteza do método (± 3,5), portanto se considera 

que as temperaturas são iguais. A taxa de escoamento foi superior, na ordem de 

122 mg/s, indicando que levou mais tempo para que a amostra escoasse totalmente.  



78 

 

Figura 49 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 
a Amostra 12. (3% de Carbono fornecido pelo Negro de Fumo). 

 
Figura 50 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 4. (4% de Carbono fornecido pelo Negro de Fumo). 
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Figura 51 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 
a Amostra 14. (5% de Carbono fornecido pelo Negro de Fumo). 

 

 
Figura 52 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 6. (6% de Carbono fornecido pelo Negro de Fumo). 
 
 
 



80 

 
 

Figura 53 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 
a Amostra 16 (7% de Carbono fornecido pelo Negro de Fumo). 

 
 

 

Figura 54 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 8. (8% de Carbono fornecido pelo Negro de Fumo). 
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Na avaliação das figuras 49 a 54, foi verificado o aumento gradativo das 

temperaturas de início e término da fusão. A taxa de escoamento também foi 

reduzida partindo do valor de 35 para 19mg/s. 

A variação brusca da taxa de escoamento das amostras foi na variação do teor 

de carbono da amostra 1 de 2% de carbono (122mg/s)  para 3% de carbono 

(35mg/s). A partir deste teor de carbono, houve a formação de uma gotejamento até 

a perda de 2g, em seguida, foi necessário um tempo para que a gota continuasse a 

se formar seguido do gotejamento. Nas curvas de variação de massa destas 

amostras, se nota um pequeno degrau indicando a pequena interrupção de 

gotejamento logo após a perda de 2g. 

A tabela 11 mostra os resultados das amostras com adição de coque. 

Tabela 11 – Resultados obtidos na avaliação da Amostra 1 com adições de carbono 
através  de Coque  

 
Teor de 

Carbono (%) 
Temperatura 

Inicial ( oC) 
Temperatura 

Final ( oC) 
Taxa de 

Escoamento (mg/s) 
Teor de Carbono 

das gotas (%) 

0(*) 1011 1028 356,0 - 

1 1007 1031 245,0 0,00 

2 1026 1045 157,0 0,00 

3 1045 1094 48,0 0,02 

4 1045 1160 22,7 0,00 

5 1065 1177 18,1 0,00 

6 1021 1195 14,8 0,00 

7 1053 1239 11,8 0,00 

8 1070 1256 10,8 0,00 
 (*) Os resultados obtidos com a amostra contendo 0% de carbono, referem-se ao resultado médio do 
teor de carbono obtido na Amostra 1. 
 

A figuras 55 mostra a curva dos resultados da tabelas 11. 
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Figura 55  - Gráfico demonstrando os resultados obtidos com  adição de carbono através do                      
Coque – Tabela 11 

 

Assim como a avaliação da amostra 1 com adições de negro de fumo, as adições 

de coque de petróleo também aumentaram as temperaturas de início e fim de fusão. 

A partir de adições de carbono na ordem de 3%, se nota uma maior diferença entre 

as temperaturas iniciais e finais de fusão. Esta diferença também tende a crescer 

com o aumento do teor de carbono adicionado. A variação das temperaturas iniciais 

e finais de fusão reflete na conseqüente redução da taxa de escoamento a partir de 

adições de 3% de carbono. 

Para o teor de carbono entre 0 e 8%, a temperatura inicial de fusão da mistura 1 

pode ser estimada utilizando-se a equação 7, e a temperatura final pode ser 

estimada utilizando-se a equação 8. 

Ti = 31,983*%C + 976,19                                                                        Equação 5     

Tf = 4,4*%C + 1006,1                                                                              Equação 6 
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Onde, Ti se refere a temperatura inicial de fusão, Tf a temperatura final de fusão  

e %C, se refere ao teor de carbono contido na amostra. As equações apresentam 

uma incerteza de aproximadamente 15oC. 

As figuras 56 a 63, mostram os gráficos dos ensaios realizados, cujos resultados 

estão demonstrados na Tabela 11. 

 
 

 
 

Figura 56 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 
a Amostra 11 – (1% de Carbono fornecido pelo Coque) 

 

A adição de 1% de carbono pelo coque, apresentou o mesmo resultado da 

amostra 1, isenta de carbono, considerando a incerteza do método, porém a taxa de 

escoamento foi inferior (245mg/s da amostra com 1% de carbono e 307,8mg/s da 

amostra 1 isenta de carbono) 
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Figura 57 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 3 – (2% de Carbono fornecido pelo Coque) 
 

Com a adição de 2% de carbono, a temperatura de início de fusão foi mais 

elevada (1026oC, comparada a 1009oC da amostra 1), e a taxa de escoamento 

também foi reduzida para 157,1mg/s. 
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Figura 58 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 13. (3% de Carbono fornecido pelo Coque Metalúrgico). 
 
 
 

A figura 58 mostra que a tendência do aumento da temperatura de fusão com o 

aumento do teor de carbono adicionado se mantém. A partir deste teor, a taxa de 

escoamento apresentou uma queda brusca quando comparada a amostra contendo 

2% de carbono. As taxas de escoamento foram 157mg/s e 48mg/s respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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Figura 59 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 
a Amostra 5. (4% de Carbono fornecido pelo Coque). 

 

 

Figura 60 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 
a Amostra 15. (5% de Carbono fornecido pelo Coque). 
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Figura 61 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 7.  (6% de Carbono fornecido pelo Coque). 
 
 

 
Figura 62 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 17 (7% de Carbono fornecido pelo Coque). 
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Figura 63 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 
a Amostra 9 (8% de Carbono fornecido pelo Coque). 

 

As temperaturas de início e término de fusão aumentaram, e a taxa de 

escoamento reduziu gradativamente em virtude da adição de carbono tanto pelo 

coque quanto pelo negro de fumo, devido à função que o carbono possui em manter 

os grãos cobertos da mistura de fluxante, atuando como uma barreira para o início 

da fusão. 

A adição de negro de fumo apresentou maior influência no aumento das 

temperaturas de início e término da fusão, e na redução da taxa de escoamento. 

A figura 64 mostra a comparação da temperatura inicial de fusão das amostras 

contendo adições de carbono com negro de fumo e com coque. 
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Figura 64 – Comparação da temperatura inicial das amostras contendo negro de fumo e 
coque 

 

A temperatura de início de fusão das amostras contendo negro de fumo foram 

superiores as temperaturas de início da fusão das amostras contendo coque 

metalúrgico. A diferença das temperaturas foi menor para a as amostras contendo 4 

e 5% de carbono, As amostras com adição de carbono proveniente de coque e de 

negro de fumo apresentaram aumento da temperatura de início da fusão com o 

aumento do teor de carbono adicionado. 

A figura 65 mostra a comparação das temperaturas finais de fusão das amostras 

com adição de carbono proveniente de coque e de negro de fumo. 
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Figura 65 – Comparação da temperatura final das amostras contendo negro de fumo e 
coque 

 

A figura 65 confirma a tendência do aumento da temperatura final de fusão com o 

aumento do carbono e, assim como na avaliação da temperatura inicial de fusão, as 

amostras contendo negro de fumo apresentaram a maioria das temperaturas 

superiores às amostras contendo coque metalúrgico. Não ocorreram variações 

consideráveis com os teores de 4, 7 e 8% de carbono. 

A figura 66 mostra a comparação das taxas de escoamento das amostras com 

adições de carbono provenientes de negro de fumo e de coque metalúrgico. 
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Figura 66 – Comparação da taxa de escoamento das amostras  contendo negro de fumo 
e coque 

 

A taxa de escoamento das amostras contendo carbono proveniente do coque e 

do negro de fumo foram reduzidas com o aumento do teor de carbono.  

A partir da adição de 3% de carbono, verifica-se uma menor influência na 

variação da taxa de escoamento entre as amostras.  

Para o mesmo teor de carbono, a variação da taxa de escoamento verificada foi 

irrelevante, já que está dentro da faixa de incerteza do método (± 43,1mg/s) 

O negro de fumo trata-se de um material carbonáceo finamente dividido, 

produzido através da decomposição térmica controlada de hidrocarbonetos 

aromáticos. É muito utilizado na fabricação de borrachas e plásticos onde uma de 

suas vantagens é o excelente poder de tingimento. (57) 

Para o caso dos fluxantes, esta característica é explorada de modo a garantir que 

os grãos dos materiais isentos de carbono sejam perfeitamente recobertos de modo 

a aumentar a sua temperatura de fusão e reduzir a sua taxa de escoamento. 
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A figura 67 mostra o resultado do ensaio para comparação do comportamento da 

amostra de negro de fumo puro com a amostra de coque puro. 

 

Figura 67 – Avaliação da amostra de Negro de Fumo (NM1172) e Coque (NM1109) 
puros. 

 
A figura 67 mostra o comportamento das amostras de negro de fumo e coque no 

equipamento desenvolvido. A amostra de negro de fumo iniciou a sua perda de 

massa a uma temperatura inferior (323oC), quando comparado a amostra de coque 

metalúrgico (533,8oC). A taxa em que a perda de massa ocorre, (taxa de 

escoamento), foi mais elevada na amostra de negro de fumo (2,0mg/s) em 

comparação a amostra de coque (1,5mg/s). 

Com os resultados obtidos na Figura 67, seria esperado que as temperaturas de 

início de fusão das amostras contendo negro de fumo fossem mais baixas que as 

amostras contendo coque, porém os resultados encontrados foram contrários, 

conforme mostra a figura 64. Como o negro de fumo possui grãos com tamanhos 

muito menores que os grãos de coque, a cobertura dos grãos da amostra 1, foi mais 
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eficiente nas amostras contendo negro de fumo, justificando as temperaturas mais 

elevadas. 

Foram efetuadas também a avaliação da amostra 1 com adição de mistura de 

Coque e Negro de Fumo em diversas proporções totalizando 6% de carbono. Os 

resultados obtidos estão demonstrados na Tabela 12. O total do teor de carbono das 

amostras descritas na tabela 12 é de 6,0%, portanto a Tabela 13 mostra os 

resultados obtidos com as amostras com adição desta mesma porcentagem de 

carbono proveniente de Negro de Fumo e de Coque. 

 
Tabela 12 – Resultados obtidos na avaliação da Amostra 1 com adições de mistura de 

coque e  negro de fumo 
 

Amostra N o  % Coque  % Negro de 
Fumo  

Temperatura 
Inicial ( oC) 

Temperatura 
Final ( oC) 

Taxa de 
Escoamento 

(mg/s) 

18 5,8 0,2 1078 1367 19,8 

19 5,6 0,4 1076 1384 18,4 

20 5,4 0,6 1056 1215 11,8 

21 5,2 0,8 1054 1263 12,5 

22 5,0 1,0 1101 1266 13,2 

23 4,8 1,2 1117 1267 14,0 

24 4,6 1,4 1105 1264 14,8 

25 4,4 1,6 1098 1259 13,5 

26 4,2 1,8 1098 1263 13,0 

27 4,0 2,0 1101 1256 14,5 

 

Tabela 13 – Resultados obtidos nas amostras contendo 6% de carbono proveniente de 
Coque e de Negro de Fumo 

 

Fonte Teor de Carbono 
(%) 

Temperatura 
Inicial (oC) 

Temperatura 
Final (oC) 

Taxa de 
Escoamento 

(mg/s) 

Coque 6,0 1021 1195 14,8 

Negro de Fumo 6,0 1093 1223 16,6 

 

Todos os resultados mostrados na Tabela 12 foram superiores aos resultados 

obtidos com a mesma adição de carbono proveniente apenas do coque e descritos 
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na Tabela 13. Na comparação dos resultados da Tabela 13 com adição de negro de 

fumo, nota-se que a taxa de escoamento das misturas é inferior às amostras da 

Tabela 12 com adições maiores que 0,6% de negro de fumo. Com a adição de 1% 

de negro de fumo, os resultados mostram temperaturas de início de fusão (1098 a 

1117ºC) na mesma faixa do resultado obtido na amostra que contem 6% de Negro 

de Fumo puro (1094oC). Já as temperaturas final de fusão foram superiores nas 

amostras que contem misturas de negro de fumo e coque, mostradas na Tabela 12 

(1215 a 1367oC) quando comparada a amostra com negro de fumo mostrada na 

tabela 13 (1223oC). 

A figura 68 ilustra o gráfico referente aos resultados demonstrados na Tabela 11. 
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Figura 68 - Gráfico demonstrando os resultados obtidos com adição de  misturas de Coque 
Metalúrgico (CQ) e Negro de Fumo (NF) 

 

A figura 69, ilustra os detalhes das curvas referentes as amostras 6 e 7 que 

contem 6% proveniente do Negro de Fumo e do Coque respectivamente, As figuras 

70 a  78 ilustram os resultados dos ensaios para avaliação fusão das amostras 18 a 

27. As siglas CQ e NF descritas nas legendas se referem a Coque e Negro de Fumo 

respectivamente. 
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Figura 69 – Detalhes das curvas das amostras contendo 6% de carbono proveniente do 
Negro de Fumo (A), 6% de carbono proveniente do Coque (B). Na Figura A, o detalhe da 

inflexão da curva na temperatura de 1100oC 
 
 

 
Figura 70 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 18 (CQ: 5,8% / NF: 0,2%) 

A 

B 
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O perfil da curva da Figura 66 é similar ao perfil da curva 65-B, porém com a 

temperatura de início de fusão mais alta, devido a adição de 0,2% de negro de fumo. 

 
 
 
 

 
 

Figura 71 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 
a Amostra 19 (CQ: 5,6% / NF: 0,4%) 
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Figura 72 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 20 (CQ: 5,4% / NF: 0,6%) 
 
 

 
Figura 73 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 21 (CQ: 5,2% / NF: 0,8%) 
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Figura 74 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com a 

Amostra 22 (CQ: 5,0% / NF: 1,0%) 
 
 
 
 

 
 

Figura 75 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 
a Amostra 23 (CQ: 4,8% / NF: 1,2%) 



99 

  

 
Figura 76 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 24 (CQ: 4,2% / NF: 1,8%) 
 
 
 

 
Figura 77 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 25 (CQ: 4,4% / NF: 1,6%) 
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Figura 78 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 26 (CQ: 4,4% / NF: 1,6%) 
 
 
 

 
Figura 79 – Ensaio para avaliação da velocidade de fusão da Amostra 1 comparada com 

a Amostra 27 (CQ: 4,8% / NF: 2,0%) 
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Conforme foi ocorrendo o aumento do teor de Negro de Fumo, foi se 

evidenciando a inflexão da curva em direção a temperatura de 1100oC indicando o 

escoamento contínuo da amostra nesta temperatura. Esta inflexão foi encontrada 

nas amostras com negro de fumo e está mostrada também no detalhe da curva da 

Figura 68-A. A partir de 1,2%, de negro de fumo, a inflexão da curva na temperatura 

de 1100oC fica realmente evidente. O negro de fumo é muito mais fino que o coque 

e gera uma cobertura do grão mais eficiente e homogênea. Como o negro de fumo 

inicia a sua volatilização a uma temperatura mais baixa e com uma taxa de 

volatilização mais alta, conforme verificado na figura 66, a medida que se aumentou 

o negro de fumo nas misturas, pode-se verificar esta tendência. 

 
5.2 MICROSCOPIA COM AQUECIMENTO 

O resultado obtido na execução da microscopia com aquecimento da amostra 

isenta de carbono está mostrado na Figura 80. Os resultados das amostras com 

adição gradativa de negro de fumo estão demonstrados nas figuras 80 a 87 e com 

adição de coque nas figuras 88 a 95. 

(a)                                   (b)                                    (c)                                     (d)    

 

Figura 80 – Microscopia com Aquecimento da Amostra 1 (Amostra isenta de carbono) 
(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Imagem anterior à temperatura de meia esfera....1167oC 
(c) Imagem posterior à temperatura de meia esfera..1168oC 
(d) Temperatura de fluidez........................................ 1168oC 

 
Na execução do teste da amostra isenta de carbono, durante o início do 

aquecimento, em temperaturas inferiores ao limite de sensibilidade do termopar do 
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aparelho, houve deformação acentuada do corpo de prova. Isso inviabilizou a 

determinação do ponto de amolecimento, que se caracteriza pelos primeiros indícios 

de modificação da superfície, como o arredondamento das extremidades ou 

formação de concavidades no material. Foi observado também que a 1168oC o 

corpo de prova perdeu toda a sua integridade, fundindo quase que 

instantaneamente. Não foi possível capturar a imagem correspondente à 

temperatura de meia-esfera, embora seja possível afirmar que ocorreu a 1168oC. 

 
(a)                                   (b)                                  (c)                                    (d)   

 
Figura 81 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com NF=1,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 813oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1038oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1078oC 
 

(a)                                (b)                                     (c)                                       (d)   

 
Figura 82 –  Microscopia com Aquecimento da Amostra com NF=2,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 792oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1148oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1151oC 

 
(a)                                  (b)                                   (c)                                   (d)   

 
Figura 83 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com NF=3,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 837oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1154oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1154oC 
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(a)                                (b)                                     (c)                                       (d)   

 
 

Figura 84 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com NF=4,0% 
(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 823oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1004oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1009oC 

 
 
(a)                                  (b)                                   (c)                                   (d)   

 
Figura 85 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com NF=5,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(a) Temperatura de amolecimento.............................. 829oC 
(b) Temperatura de meia esfera.................................1084oC 
(c) Temperatura de fluidez......................................... 1094oC 

 
(a)                                  (b)                                  (c)                                    (d)   

 
Figura 86 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com NF=6,0% 

(b) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(a) Temperatura de amolecimento.............................. 797oC 
(b) Temperatura de meia esfera.................................1022oC 
(c) Temperatura de fluidez......................................... 1033oC 

 
(a)                                     (b)                                     (c)                                       (d)   

 
Figura 87 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com NF=7,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 785oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1016oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1027oC 
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(a)                                  (b)                                   (c)                                    (d)   

 
Figura 88 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com NF=8,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 773oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................  991oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1008oC  

 
(a)                                  (b)                                   (c)                                   (d)   

 
Figura 89 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=1,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 806oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1024oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1032oC 

 
(a)                                   (b)                                   (c)                                   (d)   

 
Figura 90 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=2,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 503oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 829oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1135oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1136oC 

 
a)                                  (b)                                   (c)                                    (d)   

 
Figura 91 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=3,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 509oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 779oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1033oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1050oC 
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(a)                                  (b)                                     (c)                                       (d)   

 
Figura 92 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=4,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 773oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1038oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1043oC 

 
(a)                                   (b)                                  (c)                                    (d)   

 
Figura 93 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=5,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 815oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1035oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1042oC 

 
(a)                                  (b)                                   (c)                                    (d)   

 
Figura 94 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=6,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 792oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1014oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1019oC 

 
(a)                                     (b)                                     (c)                                       (d)   

 
Figura 95 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=7,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 774oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1015oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1020oC 
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(a)                                  (b)                                  (c)                                        

 
Figura 96– Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=8,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. Não foi possível verificar 
(c) Temperatura de meia esfera..................................1173oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1180oC 

 
 
 As amostras 96 a 105, mostram os resultados das microscopias com 

aquecimento das amostras com adições de 6,0% de carbono contendo mistura de 

negro de fumo e coque. 

(a)                                  (b)                                  (c)                                    (d)   

 
Figura 97 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=5,8% e NF=0,2% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 496oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 890oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1023oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1033oC 

 
(a)                                     (b)                                     (c)                                       (d)   

 
Figura 98 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=5,6% e NF=0,4% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 496oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 905oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1025oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1033oC 
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Figura 99 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=5,4% e NF=0,6% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(a) Temperatura de amolecimento.............................. 785oC 
(b) Temperatura de meia esfera.................................1015oC 
(c) Temperatura de fluidez......................................... 1018oC 

 

 
Figura 100 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=5,2% e NF=0,8% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 784oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1006oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1016oC 

 

 
Figura 101 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=5,0% e NF=1,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 784oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1001oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1011oC 

 

 
Figura 102 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=4,8% e NF=1,2% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 795oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1022oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1028oC 
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Figura 103 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=4,6% e NF=1,4% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 875oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................1023oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1036oC 

 

 
Figura 104 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=4,4% e NF=1,6% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 810oC 
(c) Temperatura de meia esfera.................................. 999oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1009oC 

 

 
Figura 105 – Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=4,2% e NF=1,8% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 783oC 
(c) Temperatura de meia esfera..................................1022oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1029oC 

 
 
 
 

 
Figura 106 –Microscopia com Aquecimento da Amostra com CQ=4,0% e NF=1,0% 

(a) Temperatura Inicial................................................ 500oC 
(b) Temperatura de amolecimento.............................. 800oC 
(c) Temperatura de meia esfera..................................1028oC 
(d) Temperatura de fluidez......................................... 1041oC 
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Foram efetuados os testes de micrografia com aquecimento das amostras 1 a 27, 

e demonstradas nas figuras 80 a 106 . A Tabela 14 demonstra um resumo dos 

resultados obtidos. 

Tabela 14 – Resumo dos resultados demonstrados nas figuras 90 a 106. 

Amostra Teor de 
Carbono 

Fonte de 
Carbono 

Temperatura 
Inicial 

Temperatura 
Amolecimento 

Temperatura     
Meia Esfera 

Temperatura 
de Fluidez 

1 0% - 500oC 1167 oC 1168oC 1168oC 

10 1% NF 500oC 813 oC 1038oC 1078oC 

11 1% CQ 500oC 806oC 1024oC 1032oC 

2 2% NF 500oC 792 oC 1148oC 1151oC 

3 2% CQ 503oC 829 oC 1135oC 1136oC 

12 3% NF 500oC 837 oC 1154oC 1154oC 

13 3% CQ 509oC 779 oC 1033oC 1050oC 

4 4% NF 500oC 823 oC 1004oC 1009oC 

5 4% CQ 500oC 773 oC 1038oC 1043oC 

14 5% NF 500oC 829 oC 1084oC 1094oC 

15 5% CQ 500oC 815 oC 1035oC 1042oC 

6 6% NF 500oC 727 oC 1022oC 1033oC 

7 6% CQ 500oC 792 oC 1014oC 1019oC 

16 7% NF 500oC 785 oC 1016oC 1027oC 

17 7% CQ 500oC 774 oC 1015oC 1020oC 

8 8% NF 500oC 773 oC 991oC 1008oC 

9 8% CQ 500oC (*) 1173 oC 1180oC 

18 6,0% 5,8CQ / 0,2NF 496oC 890oC 1023oC 1033oC 

19 6,0% 5,6CQ / 0,4NF 496oC 905oC 1025oC 1033oC 

20 6,0% 5,4CQ / 0,6NF 500oC 785oC 1015oC 1018oC 

21 6,0% 5,2CQ / 0,8NF 500oC 784oC 1006oC 1016oC 

22 6,0% 5,0CQ / 1,0NF 500oC 784oC 1001oC 1011oC 

23 6,0% 4,8CQ / 1,2NF 500oC 795oC 1022oC 1028oC 

24 6,0% 4,6CQ / 1,4NF 500oC 875oC 1023oC 1036oC 

25 6,0% 4,4CQ / 1,6NF 500oC 810oC 999oC 1009oC 

26 6,0% 4,2CQ / 1,8NF 500oC 783oC 1022oC 1029oC 

27 6,0% 4,0CQ / 2,0NF 500oC 800oC 1028oC 1041oC 

 
NF: Negro de Fumo ,    CQ: Coque  
(*) Não foi possível detectar 
 
 As figuras 107 a 109 ilustram os gráficos dos resultados demonstrados na 

Tabela 12, sendo que a figura 107 mostra os resultados das amostras com adição 



110 

de negro de fumo, a figura 108 mostra os resultados das  amostras com adição de 

coque e a figura 109 mostra os resultados com adição de mistura de coque e negro 

de fumo. 
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Figura 107 – Gráfico dos resultados de temperatura de amolecimento, meia esfera e fluidez 
das amostras contendo Negro de Fumo  
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Figura 108 – Gráfico dos resultados de temperatura de amolecimento, meia esfera e fluidez 

das amostras contendo Coque  
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Figura 109 – Gráfico dos resultados de temperatura de amolecimento, meia esfera e fluidez 

das amostras contendo mistura de coque (CQ) e negro de fumo (NF) 
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 A avaliação dos resultados apresentados nas figuras 107 a 109 mostra que o 

teste de microscopia de aquecimento não é adequado para avaliação da influencia 

do teor de carbono na mesma matriz de fluxante. Não houve coerência com o 

aumento da adição do carbono com as temperaturas de amolecimento, fusão e 

fluidez. Como se trata de um ensaio estático, quando há a perda de gases 

provenientes do carbono ou de carbonatos, há a geração de bolhas que podem 

alterar a interação entre os grãos de uma amostra para outra, gerando variação nas 

temperaturas de obtidas neste ensaio, sem apresentação de tendência da influência 

do teor de carbono presente. A figura 110 mostra a geração de bolhas observada na 

amostra com adição de 3% de coque. 

 
Figura 110 – Imagens da geração de bolhas, circuladas em vermelho, observadas na 

amostra com adição de 3% de coque durante o ensaio de microscopia com aquecimento. 
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Quando comparamos com os resultados obtidos no equipamento desenvolvido, 

verificamos que, neste caso, a influência do teor de carbono é facilmente detectada, 

por se tratar de um ensaio dinâmico onde há o escoamento do líquido à medida que 

ele se forma. 

A tabela 15 mostra a comparação dos resultados das amostras com adição de 

coque no ensaio de microscopia com aquecimento, em relação às temperaturas de 

início e término de fusão obtidas no equipamento desenvolvido. 

Tabela 15 – Comparação dos resultados obtidos no equipamento desenvolvido e no 
microscópio com aquecimento das amostras com adição de coque 

 

% 
CQ 

To 
Inicial 
(oC) 

To 
Final 
(oC) 

To 
Meia 

Esfera 
(oC) 

Diferença: 
(To Meia 

Esfera –  To 
Inicial) 

Diferença: 
(To Meia 

Esfera –  To 
Final) 

To 
Fluidez 

(oC) 

Diferença: 
(To Meia Fluidez 

–  To Inicial) 

Diferença: 
(To Fluidez        
–   To Final) 

0 1011 1028 1168 157 140 1168 157 140 

1 1007 1031 1024 17 -7 1032 25 1 

2 1026 1045 1135 109 90 1136 110 91 

3 1045 1094 1033 -12 -61 1050 5 -44 

4 1045 1160 1038 -7 -122 1043 -2 -117 

5 1065 1177 1035 -30 -142 1042 -23 -135 

6 1021 1195 1014 -7 -181 1019 -2 -176 

7 1053 1239 1015 -38 -224 1020 -33 -219 

8 1070 1256 1173 103 -83 1180 110 -76 

Média 32,4 -65,6  38,6 -59,4 
 

Obs.: Temperaturas: inicial e final obtidas nas análises do equipamento desenvolvido. 
          Temperaturas de meia esfera e de fluidez obtidas no microscópio com aquecimento. 

 

A tabela 16 mostra a comparação dos resultados das amostras com adição de 

negro de fumo no ensaio de microscopia com aquecimento, em relação às 

temperaturas de início e término de fusão obtidas no equipamento desenvolvido. 
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Tabela 16 – Comparação dos resultados obtidos no equipamento desenvolvido e no 
microscópio com aquecimento das amostras com adição de negro de fumo 

 

% 
NF 

To 
Inicial  
(oC) 

To 
Final 
(oC) 

To 
Meia 

Esfera 
(oC) 

Diferença: 
(To Meia Esfera 

–  To Inicial) 

Diferença : 
(To Meia 

Esfera –  To 
Final) 

To 
Fluidez 

(oC) 

Diferença : 
(To Meia 

Fluidez –  To 
Inicial) 

Diferença: 
(To  Fluidez –  
To Finall) 

0 1011 1028 1168 157 140 1168 157 140 

1 1080 1092 1038 -42 -54 1078 -2 -14 

2 1083 1117 1148 65 31 1151 68 34 

3 1068 1130 1154 86 24 1154 86 24 

4 1049 1155 1004 -45 -151 1009 -40 -146 

5 1072 1205 1084 12 -121 1094 22 -111 

6 1093 1223 1022 -71 -201 1033 60 -190 

7 1145 1236 1016 -129 -220 1027 -118 -209 

8 1155 1248 991 -164 -257 1008 -147 -240 

Média 32,4 -65,6  -59,4 38,6 
 

Obs.: Temperaturas: inicial e final obtidas nas análises do equipamento desenvolvido. 
          Temperaturas de meia esfera e de fluidez obtidas no microscópio com aquecimento. 

 

Foi verificada a possível relação entre as temperaturas iniciais e finais de fusão 

com as temperaturas de meia esfera e de fluidez. As diferenças obtidas variaram 

muito e mostraram que não houve relação entre as temperaturas obtidas no 

equipamento desenvolvido e no microscópio com aquecimento.  

 

5.3 ANÁLISES TÉRMICAS 

As figura 111 e 112 mostram os resultados da análise térmica diferencial e 

análise termo gravimétrica da amostra isenta de carbono. 
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Figura 111 – Resultado da análise térmica diferencial da Amostra isenta de carbono 

 

Figura 112 – Resultado da análise termo gravimétrica da isenta de carbono 

A figura 111 mostra os picos característicos da amostra isenta de carbono. O 

pico endotérmico a 95oC é típico da perda de umidade da amostra. O pico foi 

confirmado na análise termo diferencial, demonstrando uma perda de massa de 
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1,3%. Na temperatura de 780oC verifica-se um pico exotérmico proveniente da perda 

de carbonatos do carbonato de sódio. O teor de carbonato de sódio utilizado na 

amostra isenta de carbono é de 15,3%. Ao considerarmos o teor médio de 

carbonatos de 43%, possuímos uma perda de massa de 6,5% proveniente desta 

matéria-prima o que está coerente com a perda de massa total de 6,2% verificada na 

análise termogravimétrica. A 1025oC se verifica o pico endotérmico caracterizando a 

fusão da amostra.   

As figuras 113 a 120 mostram os resultados das análises térmicas diferencial e 

termo gravimétricas das amostras com adição de negro de fumo. 

 

 

 

Figura 113 – Resultado da análise térmica diferencial da amostra com NF=2,0% 
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Figura 114 – Resultado da análise termo gravimétrica da amostra com NF=2,0% 

Na figura 113 se verificam a formação de picos exotérmicos acentuados na faixa 

de temperatura entre 479 e 626oC, provenientes da combustão do carbono do negro 

de fumo. O pico correspondente a perda de carbonato permanece a temperatura de 

738oC. 
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Figura 115 – Resultado da análise térmica diferencial da amostra com NF=4,0% 

 

Figura 116 – Resultado da análise termo gravimétrica da amostra com NF=4,0% 

Com o aumento do teor de negro de fumo, verifica-se maior intensidade do 

respectivo pico exotérmico. A perda de massa na análise termo gravimétrica 

aumenta proporcionalmente.  
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Figura 117 – Resultado da análise térmica diferencial da amostra com NF=6,0% 

 

Figura 118 – Resultado da análise termo gravimétrica da amostra com NF=6,0% 
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Figura 119  – Resultado da análise térmica diferencial da amostra com NF=8,0% 

 

Figura 120 – Resultado da análise termo gravimétrica da amostra  com NF=8,0% 
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À medida que houve o aumento da adição do teor de carbono pelo negro de 

fumo, verificou-se o aumento da intensidade do respectivo pico. Nas figuras 113 a 

120, os picos referentes ao negro de fumo estão na faixa de temperatura de 479 a 

626oC. Quanto maior o teor de carbono, os picos se fundem na faixa de temperatura 

citada, conforme mostra a figura 119. O pico referente à perda de carbonatos 

aparece em todas as figuras. A perda de massa aumentou proporcionalmente a 

adição de carbono. 

As figuras 121 a 128 mostram os resultados das análises térmicas diferencial e 

termo gravimétricas das amostras com adição de coque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Figura 121 – Resultado da análise térmica diferencial da amostra com CQ=2,0% 

 

Figura 122 – Resultado da análise termo gravimétrica da amostra com CQ=2,0% 
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Figura 123 – Resultado da análise térmica diferencial da amostra com CQ=4,0% 

 

Figura 124 – Resultado da análise termo gravimétrica da amostra com CQ=4,0% 
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Figura 125  – Resultado da análise térmica diferencial da amostra com CQ=6,0% 

 

Figura 126  – Resultado da análise termo gravimétrica da amostra com CQ=6,0% 
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Figura 127  – Resultado da análise térmica diferencial da amostra com CQ=8,0% 

 

Figura 128  – Resultado da análise termo gravimétrica da amostra com CQ=8,0% 
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Assim como ocorreu com a adição de negro de fumo, se verificou que o aumento 

do teor de coque aumentou a intensidade do pico respectivo à reação exotérmica de 

volatilização do mesmo. Porém, a faixa de temperatura verificada foi entre 546 e 

641oC, que são superiores a faixa de temperatura obtida para o negro de fumo 479 a 

626oC. Ao observar o detalhe dos picos correspondentes as amostras contendo 8% 

de carbono proveniente de negro de fumo e proveniente de coque, pode-se verificar 

algumas diferenças. Para a amostra contendo coque, há a presença de dois picos, 

um de menor intensidade a 546oC, provavelmente da perda de materiais voláteis e 

outro de maior intensidade a 641,2oC proveniente da perda do carbono livre. Para a 

amostra contendo negro de fumo, existe a presença de um único pico a 585oC 

proveniente do carbono livre do negro de fumo. 

Estes resultados estão coerentes com os resultados mostrados na figura 66, 

onde se verifica a temperatura de início de perda de massa de negro de fumo 

(323,2oC) menor que a temperatura de início da perda de massa do coque 

(533,8oC).  

Conforme verificado por Kawamoto et al(46,47), Sridhar et al(48), Pradhan et al(49), 

Pinheiro et al(50), Liefelt et al(51) e Xie et al (52), à medida em há o aumento do teor de 

carbono, há a redução da taxa de fusão do fluxante. E a eficiência do negro de fumo 

é superior que o coque. Os resultados encontrados neste trabalho confirmam os 

resultados obtidos na literatura.  A diferença do tamanho de grão do negro de fumo 

que é muito menor que a do coque justifica a melhor cobertura dos grãos, 

dificultando a queima do negro de fumo em relação ao coque, justificando o motivo 

de, mesmo com temperatura de queima inferior ao do coque, o negro de fumo 

possuir maior influência na redução da taxa de fusão dos fluxantes. Assim, adições 
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de menores teores de negro de fumo podem apresentar o mesmo desempenho a 

adição de maior teor de coque. 

Como se verifica na prática industrial, para lingotamento contínuo de placas de 

aço ultra baixo carbono, onde há um controle quanto a ocorrência de contaminação 

de carbono no aço, efetua-se a adição de carbono em teores menores através do 

negro de fumo somente, e se obtém as mesmas características de fusão no molde 

dos fluxantes com adição de misturas de coque e negro de fumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


