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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 3.1 HISTÓRICO – LINGOTAMENTO CONTÍNUO  

O lingotamento contínuo de aços é o processo utilizado para solidificação de 

aproximadamente 750 milhões de toneladas de aço produzido no mundo a cada 

ano(1), e em 2004, foi responsável por 92,7% da produção de 32,9 milhões de 

toneladas de aço bruto no Brasil, sendo que há dez anos, apenas 50% do aço bruto 

brasileiro era produzido por este processo (2). Antes da implantação do lingotamento 

contínuo, o processo utilizado era o lingotamento convencional, onde o aço era 

direcionado para moldes estacionários para resfriamento e formação dos lingotes.(3) 

 O lingotamento contínuo é relativamente novo em termos históricos, ainda 

que o processo tenha sido concebido por Henry Bessemer em 1858, não teve 

efetiva difusão até os anos da década de 1960(4). A primeira proposição para uma 

máquina de lingotamento contínuo com projeto básico correspondente ao atual, foi 

formulada na Alemanha em 1887 por R. M. Daelen(1). O projeto incluía molde 

refrigerado à água, aberto nas partes superior e inferior, alimentado por um jato de 

metal líquido, uma zona de refrigeração secundária, barras falsas, rolos extratores e 

mecanismos para corte do produto. As primeiras tentativas sofreram dificuldades 

técnicas como problemas de agarramento da pele de aço solidificada seguida da 

sua ruptura, fenômeno mundialmente conhecido como “breakout”, e que foi reduzido 

pelo uso de moldes com movimento oscilatório criados por Siegfried Junghans na 

Alemanha. Este modelo foi inicialmente implantado para lingotamento de latão em 

1932 e para lingotamento de aço em 1947(5).  

Com a implantação do conceito do tempo de estripamento negativo, causado 

pelo fato da velocidade de descida do molde durante o seu movimento de oscilação 
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ser maior que a velocidade de descida da pele solidificada de aço para evitar 

qualquer possível agarramento, os problemas de “breakout” foram reduzidos 

drasticamente. 

Em 1952, a primeira máquina de lingotamento contínuo de tarugos de larga 

produção industrial foi instalada pela Concast em Barrow Steel na Inglaterra, dando 

início a uma larga seqüência de instalações no mundo todo(2,5).  

No Brasil(2), a primeira máquina de lingotamento contínuo foi instalada na 

Gerdau Rio Grandense em 1960, com uma máquina de tarugos de dois veios, 

seguida pela Siderúrgica Dedini em 1968 com uma máquina de tarugos de três 

veios.  

A partir de 1972, cresceu de forma acentuada, o número de instalações de 

lingotamento contínuo de tarugos no Brasil, e em 1976, na Usiminas, foi iniciada a 

produção de placas por lingotamento contínuo com dois veios. A seguir, a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Acesita, Companhia Siderúrgica Paulista 

(COSIPA), e a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) introduziram o 

lingotamento contínuo na linha de produção.  

Até meados de 2004, havia no Brasil, quinze máquinas de lingotamento 

contínuo de placas em operação com vinte e quatro veios, e vinte e três máquinas 

em operação de lingotamento contínuo de tarugos, com aproximadamente setenta 

veios. 

 O lingotamento contínuo de aço é reconhecido como um processo padrão na 

produção de lingotes, devido ao aumento de rendimento e grandes benefícios 

relacionados a custos operacionais. 
(1-6).  
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3.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO VIA LINGOTAMENTO CONTÍNUO 

No processo de lingotamento contínuo, o aço previamente tratado é 

armazenado em panelas revestidas com refratários que devem ser posicionadas na 

torre giratória da máquina de lingotamento contínuo, utilizando o menor tempo 

possível. O aço é então, direcionado através do tubo longo para o distribuidor, cuja 

finalidade principal é manter estável a disponibilidade de aço líquido, e regular o seu 

fluxo para um ou mais moldes, mesmo na situação onde há a troca de panelas. O 

aço é conduzido do distribuidor para o molde por meio de um tubo refratário 

denominado válvula ou tubo submerso.  

A figura 1 ilustra o diagrama esquemático dos principais componentes de uma 

máquina de lingotamento contínuo. 

 

 

Figura 1 – Vista lateral dos principais componentes de uma máquina de lingotamento 
                 contínuo de aços. (Adaptado da Ref 2) 
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No início do processo de lingotamento, é colocada uma placa falsa nos 

moldes para o princípio da solidificação rápida do aço líquido que está sendo 

recebido pelo distribuidor. O aço é então extraído, através de rolos extratores a uma 

taxa crescente, definida em função do tipo de aço lingotado, da produtividade e 

qualidade requeridas, até atingir um estado estacionário de velocidade. 

O molde é a região em que o aço líquido é solidificado na forma requerida, 

como tarugos quadrados com seções cujas áreas variam entre 100 e 200 mm2, 

tarugos redondos de 100 a 200 mm de diâmetro, barras quadradas, 400 a 600 mm 

de diagonal, ou placas com espessura variando entre 50 e 250 mm e largura de 500 

a 2200 mm. Processos novos de lingotamento têm sido desenvolvidos para 

fabricação de placas de 1 a 3 mm de espessura. A figura 2 ilustra várias formas de 

produtos lingotados. 

 

Figura 2 – Formas de produtos lingotados.  Medidas em mm. (Adaptado da Ref 1) 
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A solidificação do aço líquido ocorre em virtude do fluxo térmico existente nas 

paredes do molde, que são placas de cobre resfriadas à água, onde ocorre o 

resfriamento primário, com o objetivo de formar uma pele de aço solidificada de 

espessura tal que a torne resistente para suportar a pressão ferrostática do líquido e 

as solicitações mecânicas externas. A Figura 3 mostra o diagrama esquemático do 

conjunto panela, distribuidor, molde e placa de aço em solidificação. 

 

Figura 3 – Diagrama esquemático do conjunto panela, distribuidor, molde e placa de  
                  aço em solidificação. (Adaptado das Referências 1 e 4) 
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região central da placa, a placa é cortada no comprimento desejado, com tochas que 

usam uma  mistura de gases oxigênio e acetileno. 

A parte mais crítica do processo é a solidificação inicial no menisco, 

encontrada na junção onde o topo da pele em solidificação encontra o molde e a 

superfície de aço líquido. Esta é a região onde a superfície do produto final é criada 

e defeitos como trincas longitudinais ou depressão, podem ser formados caso haja 

variação no nível do aço no molde.   

No lingotamento contínuo, o aço está em atrito permanente em virtude do 

movimento do molde em oscilação, e da extração da placa de aço em solidificação, 

movimentos que são partes integrantes do processo. Para minimizar este atrito, são 

utilizados lubrificantes que podem ser compostos de óleo vegetal desidratado, como 

os de colza(7,8), palma (dendê), amendoim, soja e algodão. Estes lubrificantes 

naturais queimam durante o processo, sendo continuamente repostos. Se por um 

lado, estes óleos apresentam vantagens como maior capacidade de extração de 

calor, por outro, apresentam sérios inconvenientes, como a falta de capacidade de 

absorção de inclusões de alumina. 

Apenas nas máquinas em que o aço é transferido do distribuidor para o molde 

através do uso de tubo refratário, técnica denominada jato protegido, os fluxantes 

podem ser utilizados. A utilização de fluxantes em processo onde o aço líquido é 

direcionado do distribuidor para o molde sem o uso de tubo refratário, técnica 

descrita como com jato aberto, não pode ser efetuada, pois, o fluxo de aço em 

queda livre arrastaria o fluxante in natura gerando inclusões, alem de prejudicar 

demasiadamente a lubrificação. 

 A partir de 1975(8) começaram a aparecer em Congressos de Metalurgia, 

trabalhos reportando pesquisas, simulações e modelos matemáticos sobre o 
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comportamento de fluxantes em diferentes condições de lingotamento contínuo. 

Através da avaliação dos defeitos mais comuns no processo, e verificação da 

relação entre as características operacionais de fusão dos fluxantes, com a 

incidência dos defeitos, foi realizado um intenso estudo que conduziu a uma 

compreensão ampla do mecanismo do funcionamento dos fluxantes.  

 

3.3  O FLUXANTE  

O fluxante é uma mistura de matérias-primas, naturais ou sintéticas, com 

adição de carbono, que em contato com o aço líquido, deve fundir e atender a cada 

condição específica de lingotamento. Esta mistura de materiais está disponível em 

diversas formas e tamanhos. Podem ser utilizados material em pó com tamanho de 

grão entre 75 e 150 µm, granulados esféricos ou extrudados com grãos entre 147 e 

833 µm(9).  

Na fabricação de fluxantes em pó, as matérias-primas são pesadas, 

homogeneizadas em misturadores, secas e direcionadas para embalagem(10). 

Quanto à fabricação de fluxantes aglomerados, o processo mais utilizado 

atualmente no mundo, é a secagem por “Spray Dryer”. 

Neste processo, as matérias-primas são pesadas e misturadas em tanques 

agitadores juntamente com a proporção ideal de água para formar uma suspensão 

argilosa chamada barbotina. 

 Esta suspensão é bombeada e transferida para o tanque de alimentação do 

“spray dryer”, para então ser conduzida para dentro da câmara de “spray”. A fim de 

atender à especificação de tamanho de grão estabelecida previamente, é definido o 

tamanho do bico do spray, bem como a pressão de entrada do material, densidade e 

viscosidade da barbotina. 



11 

 A câmara do spray dryer é aquecida por meio de um queimador que transmite 

o calor pela parte de cima, e a suspensão argilosa é inserida em contra-corrente. 

 As gotas da suspensão a alta temperatura, secam imediatamente gerando 

esferas ocas e perfeitas, em função da alta tensão superficial deste tipo de 

barbotina. O grão seco cai por gravidade em uma peneira vibratória para uma 

eventual separação de materiais que ficaram aderidos à parede do equipamento. O 

material selecionado é direcionado para a correia transportadora até o elevador de 

canecas que conduz as partículas do fluxante para o silo de armazenamento e 

posterior embalagem. A figura 4 ilustra este processo. 

Inicialmente eram fabricados apenas os fluxantes impalpáveis, que possuem 

a vantagem de excelente isolamento térmico na superfície do aço líquido, porém 

apresentam  desvantagem da geração de partículas finas que ficam em suspensão 

na área da operação, além de apresentarem heterogeneidade de composição 

devido à segregação dos componentes com densidades diferentes. 

 Materiais granulados compactos e esféricos foram introduzidos para fornecer 

melhor qualidade e controle ambiental, além de serem adequados para o uso de 

adicionador automático de fluxante no molde(11-13). A figura 5 ilustra imagem do 

fluxante esférico vista no microscópio. 

 

Figura 5 – Imagem do fluxante esférico vista no microscópio ótico, com aumento de 5x 
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Figura 4 – Diagrama esquemático da planta industrial do processo de fabricação de fluxantes com partículas esféricas da 
empresa Carboox. Ilustração utilizada internamente na Carboox.  
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Os fluxantes podem também ser fornecidos com uma grande porcentagem de 

material pré-fundido de forma a melhorar a uniformidade de composição química. 

Neste caso, as matérias-primas são dosadas e misturadas para fusão. Logo depois, 

a mistura líquida é vertida em uma piscina com água a fim de ocorrer a solidificação 

do material fundido sem a cristalização. Em seguida o material é seco e moído para 

ser utilizado como uma das matérias-primas que compõem o fluxante. Os méritos 

relativos aos tipos de fluxantes citados são descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1  – Tabela Comparativa dos Tipos de Fluxantes(10) 

 

Item Pó Granulado 
Extrudado 

Granulado 
Esférico 

Preço # • ∆ 

Isolamento Térmico # ∆ ∆ 

Espalhabilidade • ∆ # 

Flexibilidade no Molde # • ∆ 

Homogeneidade Química ∆ # - ∆ # 

Impacto Ambiental • # # 

       Legenda: • Inferior 
                         ∆ Regular 
                                  # Bom 
 

 Os materiais em pó possuem o processo mais simples de fabricação, 

refletindo no menor preço de venda, além de apresentar superior isolamento térmico 

e flexibilidade no molde. O melhor isolamento térmico é obtido em virtude da 

presença de ar entre os grãos. Em momento de grande agitação no molde, o 

material em pó tende a se manter estável na cobertura do aço líquido, pois não 

possui a facilidade de espalhar-se homogeneamente, evitando que o aço fique 

exposto ao ambiente, fator que garante a flexibilidade no molde em detrimento da 
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perda de espalhabilidade. Por ser constituído de partículas finas, em geral na ordem 

de 74µm, este material é propenso a se manter em suspensão na atmosfera durante 

o seu manuseio, gerando maior poluição no ambiente. 

 Os fluxantes com partículas esféricas com tamanho médio de 250µm, escoam 

com facilidade na superfície do aço líquido, apresentando a melhor característica 

denominada espalhabilidade(14). Para a fabricação deste tipo de fluxante, as 

matérias-primas são intimamente misturadas em tanques com a utilização de água, 

caracterizando elevada homogeneidade química. 

Existem também os fluxantes exotérmicos. Tratam-se de materiais com 

adição de agentes oxidantes e recomendáveis para situações de partida de máquina 

ou redução da velocidade de lingotamento a nível muito baixo. Nestas situações, 

ocorre uma perda térmica muito elevada no molde, sendo recomendável o uso de 

fluxantes exotérmicos para manter o equilíbrio térmico, gerando menor índice de 

defeitos nesta condição. 

Quanto a sua composição, os fluxantes são desenvolvidos para atender a 

cada condição de lingotamento e cada tipo de aço. A composição química dos 

fluxantes depende de suas propriedades requeridas. 

Os fluxantes são constituídos (15-17) de um lado por óxidos ácidos como SiO2 e 

de outro, por óxidos básicos como o CaO e MgO. A natureza do sistema vítreo do 

fluxante fundido corresponde na verdade a um líquido que, com a redução da 

temperatura durante o lingotamento, gera um material solidificado de altíssima 

viscosidade, que, a pesar de assumir o aspecto sólido, não apresenta as 

propriedades físico-químicas básicas que caracterizam este estado. Nestes termos, 

pode-se dizer que os vidros são definidos basicamente por aspectos antagônicos 

aos sólidos, ou seja, não apresentam uma distribuição atômica regular e não são 
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constituídos por nenhum retículado cristalino característico. O modelo que melhor 

define este estado é o modelo de Zachariasen–Warren(17) ou modelo irregular 

desordenado. 

Em geral, os vidros são constituídos por compostos simples que tem 

tendência a formar estruturas cristalinas tridimensionais, tais como: SiO2, B2O3, 

P2O5, GeO2, AsS3 e V2O5. 

De acordo com a teoria de Zachariasen, os cátions presentes nos óxidos 

podem ser classificados como segue: 

a) Formadores de Estrutura, tais como: Si, B, P, Ge, As com número de 

coordenação 3 ou 4; 

b) Modificadores de Estrutura, como: Na, K, Ca, Ba, Sr etc, com número de 

coordenação igual ou superior a 6. 

c) Intermediários: Elementos capazes de modificar a estrutura, seja reforçando o 

arcabouço tridimensional quando o número de coordenação for baixo (4), ou 

enfraquecendo, quando o número de coordenação for alto (entre 6 e 8). 

Porém, estes elementos não formam vidros por si. O representante mais 

comum é o Al, os menos comuns são Zr, Ti e Be. 

Nas estruturas vítreas de modo geral, os cátions estão sempre ligados a 

ânions, sendo o oxigênio o mais comum entre eles, porém, outros ânions podem 

estar presentes em maiores ou menores teores, tais como F-, S-2, Se-2, Te-2 e Be-2. 

A estrutura dos vidros silicáticos é, portanto, fundamentalmente afetada pelo 

grau de polimerização atingido por este sistema, que, por sua vez, é dependente 

não somente dos cátions constituintes como também dos ânions. Em geral, o 

oxigênio (O-2) pelo seu caráter bivalente, tende a promover um maior grau de 

polimerização, enquanto o flúor tende a diminuí-lo pela quebra das ligações de 
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oxigênio. A mesma condição pode ser encontrada nos cátions, enquanto cátions 

como Si+4 tendem a formar estruturas tipicamente tridimensionais. A adição de 

cátions alcalinos como o Na+ e Li+ tendem a diminuir o grau de polimerização. A 

figura 6 representa este fenômeno.   

 

 

 

 

 

           

 

 

         

 

Figura 6 – Representação da matriz tridimensional dos vidros silicáticos(17) 

a) Estrutura a base de SiO2 
b) Estrutura a base de SiO2 com adição de CaO 
c) Estrutura a base de SiO2 com redução do grau de polimerização pela adição do 

cátion alcalino Na ou ânion F-. 
 

De uma maneira bastante simplificada, pode-se dizer que à medida que o teor 

de SiO2 decresce, a viscosidade dos vidros também diminui, já que automaticamente 

diminui o grau de polimerização. Do mesmo modo, pode-se facilmente inferir através 

da observação da figura 5b, que na medida em que ocorrer um aumento dos teores 

a) 

b) 

c) 
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de cátions alcalinos (Na+), alcalinos terrosos (Ca+2) e flúor, a viscosidade do vidro 

tende a decrescer devido à diminuição do grau de polimerização.  

A variação típica da composição dos fluxantes para Lingotamento Contínuo 

de Aços está mostrada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Faixa de Composição Química Típica dos Fluxantes para Lingotamento Contínuo  
                  de Aços(9): 

 

Substância Faixa  Substância  Faixa  Substância  Faixa 

CaO 25-45%  Na2O 1 – 20%  BaO 0-10% 
SiO2 20-50%  K2O 0 – 5%  Li2O 0-4% 
Al2O3 0 – 10%  FeO 0 – 6%  B2O3 0-10% 
TiO2 0 – 5%  MgO 0 – 10%  F- 4 – 10% 

C 1 – 25%  MnO 0 – 10%    
 

Os fluxantes foram utilizados inicialmente na Bélgica em 1958 para 

lingotamento convencional de aços e aplicados no lingotamento contínuo em 

1963(10).  

 Naquela época, os fluxantes eram ácidos, contendo Al2O3 + SiO2 e eram 

baseados em cinzas de termoelétricas, com a adição de agentes fluxantes como 

Na2CO3, além de possuírem carbono em sua composição.  Devido à dificuldade de 

se manter a homogeneidade dos fluxantes que utilizavam cinzas de diferentes 

origens, foi iniciado o desenvolvimento de fluxantes de base sintética, onde a cinza 

foi substituída por matérias-primas à base sílica, além de bauxita e agentes 

fluxantes. Estes materiais sintéticos consistem de uma mistura de várias matérias-

primas. É possível efetuar o uso de diferentes matérias-primas e obter idênticas 

composições. As matérias primas mais comumente utilizadas atualmente para a 

fabricação de fluxantes são: Quartzo – SiO2, Feldspato Sódico – NaAlSi3O8, Bauxita 

ou Alumina – Al2O3, Carbonato de Cálcio – CaCO3, Fluoreto de Cálcio – CaF2 e 

Carbonato de Sódio – Na2CO3. 
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 Além dos minerais citados acima, a cada dia vem aumento o uso de resíduos 

industriais, como a escória de alto forno ou a sucata de vidro Na-Ca, finamente 

moídos. Como fonte de carbono, o coque metalúrgico, negro de fumo e grafite 

podem ser utilizados. 

 

3.4  O FLUXANTE NO LINGOTAMENTO CONTÍNUO DE AÇOS 

O fluxante é adicionado continuamente sobre a superfície do aço líquido no 

molde. Os estágios de processo de fusão do fluxante e de sua solidificação, em 

função da diferença de temperatura entre o aço líquido e a atmosfera são 

apresentados na figura 7 (o fluxante solidificado é denominado escória cristalizada 

ou escória vítrea, dependendo de apresentar ou não certo grau de cristalização).(17) 

O fluxante mantém a estrutura e morfologia originais abaixo da temperatura de 

sinterização. A sinterização avança com a elevação da temperatura, tendo início à 

formação de aglomerados de grãos seguida da coalescência de gotas de material 

fundido ao ser atingida a temperatura de fusão. Forma-se uma camada de fluxante 

líquido (escória líquida) sobre a superfície do aço. Esta piscina atuará como um 

reservatório que continuamente alimenta o intervalo vazio existente entre a placa de 

aço em solidificação e o molde com um filme uniforme de “escória” líquida. 
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Figura 7 – Diagrama esquemático mostrando as diferentes camadas do fluxante no molde e  
a placa de aço em solidificação (Adaptado da ref. 15). 

 

Em outras palavras, o fluxante forma sobre a superfície do aço no molde, 

quatro camadas (13):  

a) Camada não reagida, escura na superfície do aço líquido e que está em 

contato com a atmosfera (sólida); 

b) Camada sinterizada heterogênea (sólida); 

c) Fina camada pastosa localizada entre a camada sinterizada e a camada 

líquida (parcialmente fundida); 

d) Camada líquida posicionada diretamente em contato com o aço líquido. 

Existe também a formação de uma borda de fluxante sinterizada, na região 

em que o fluxante está em contato com a parede resfriada do molde. Esta borda, 

conhecida como “slag rim”, mantém o contato com todas as camadas formadas, a 
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partir do fluxante “in natura” até a camada do fluxante líquido, e se solidifica aderida 

ao molde, acompanhando inclusive, o seu movimento de oscilação. 

 Esta borda formada contribui para o aumento da pressão de alimentação da 

camada líquida no intervalo vazio existente entre a placa de aço em solidificação e o 

molde durante o movimento de estripamento negativo, quando a velocidade de 

descida do molde é maior que a velocidade de descida da placa. O objetivo é efetuar 

a lubrificação nesta região. Este intervalo vazio é formado em virtude da contração 

da placa de aço em solidificação.  

Toda a superfície do molde é resfriada, portanto, existe um gradiente de 

temperatura entre a placa de aço e o molde, gerando a formação também de uma 

camada solidificada de fluxante nesta interface. Dependendo da composição 

química do fluxante, a camada sólida formada contribui para controlar a taxa de 

transferência de calor nesta região, reduzindo a formação de defeitos no 

lingotamento de aços críticos, que são os que possuem grande contração durante a 

solidificação com geração de tensões suscetíveis à geração de trincas longitudinais 

e defeitos superficiais, como os aços carbono com teor de carbono entre 0,09 a 

0,15%. 

 

3.5  FUNÇÕES DO FLUXANTE NO LINGOTAMENTO CONTÍNUO DE AÇOS 

É consenso de vários autores o conceito das principais funções do fluxante 

durante o lingotamento contínuo de aços: (9,10,12-16) 

a) Isolamento térmico da superfície do aço líquido no molde; 

b) Proteção química da superfície do aço líquido, prevenindo sua 

reoxidação; 

c) Absorção de inclusões não metálicas do aço; 
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d) Lubrificação na interface existente entre a placa de aço em 

solidificação e o molde; 

e) Controle da taxa de transferência de calor entre a placa de aço em 

solidificação e o molde. 

As funções dos fluxantes serão discutidas dos tópicos a seguir: 

 

  3.5.1 Isolar termicamente a superfície do aço líquido no molde. 

O fluxante deve prevenir a solidificação parcial da superfície exposta do aço 

no molde. Um melhor isolamento térmico colabora para o aumento da temperatura 

na região do menisco, que é uma extensão da solidificação da superfície curva da 

pele de aço em solidificação, próxima à extremidade do molde(18). 

Um isolamento térmico eficiente auxilia a formação de marcas de oscilação 

menos severas, mantendo o canal livre para a infiltração do fluxante fundido, e 

reduzindo a formação de defeitos superficiais como marcas de bolha de ar, também 

conhecida com “pinholes”.  

A redução da ocorrência de bolhas de ar ocorre devido à minimização da 

solidificação do aço no molde ocasionada pelo aumento da temperatura do aço 

líquido na região do menisco. Esta condição previne o arraste de bolhas 

encapsuladas na placa de aço em solidificação, conforme mostrado 

esquematicamente na figura 8. 
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Figura 8 – Diagrama Esquemático demonstrando a influência   do isolamento do menisco  
                 no enclausuramento de bolhas: (A)Melhor Isolamento (B) Isolamento Inferior 
  (Adaptado da ref 18) 
 
 

Na Figura 8 - ilustração A, o isolamento térmico é mais eficiente, gerando uma 

espessura da pele de aço em solidificação mais fina, facilitando a saída de possíveis 

bolhas de ar geradas durante o processo de lingotamento contínuo. Essas bolhas 

podem ser geradas em função da injeção de argônio que é efetuada para evitar a 

obstrução do local de saída do aço líquido pela válvula submersa. Na ilustração B, o 

isolamento térmico foi inferior, gerando a formação da pele solidificada com 

espessura tal que impossibilita a saída das bolhas de ar formadas, mantendo as 

mesmas encapsuladas durante o processo(18). 

Os fatores principais que afetam o isolamento térmico são a densidade e a forma 

da partícula do fluxante.   Fluxantes com densidade aparente entre 0,5 e 0,6g/cm3 

apresentam bom desempenho quanto ao isolamento térmico (19). A condutividade 
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térmica do material é dependente da área de contato entre as partículas, a qual está 

relacionada com a sua densidade.  

 As formas físicas do fluxante, tipo e teor de carbono utilizado são fatores que 

influenciam na determinação da densidade do material.(20)  A introdução de agentes 

exotérmicos fornecem ainda um fator adicional no controle da temperatura do 

menisco, pois ao entrar em contato com o aço líquido, o fluxante gera calor 

compensando o calor perdido durante o processo de isolamento. Atualmente, cálcio- 

silício ou alumínio metálico são utilizados como agente exotérmico e o óxido de ferro 

como agente oxidante. 

Um outro aspecto importante é manter uma cobertura escura de baixa 

emissividade sobre aço líquido no molde, através da adição contínua de fluxante 

original, cobrindo a superfície vermelha gerada em função da queima do fluxante 

durante o lingotamento, garantindo a não exposição da camada de fluxante fundido 

e muito menos a exposição do aço líquido, diminuindo as perdas de calor por 

radiação. Desta forma, o teor de carbono do fluxante e o tamanho destes grãos, 

influenciam a capacidade de isolamento térmico, devido ao atraso de sinterização 

obtido com a adição de carbono. Uma camada com espessura de 25 a 30mm de 

fluxante original é recomendada para garantir a superfície escura do aço líquido no 

molde. 

 

3.5.2 - Proteger a superfície do aço líquido contra a oxidação. 

A presença da piscina de fluxante líquido sobre a superfície do aço líquido e 

as partículas de carbono nas camadas do material original e sinterizado previnem a 

oxidação da superfície do aço pela atmosfera. Esta escória líquida deve possuir 

espessura suficiente para manter a cobertura do aço líquido estável inclusive em 
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condições adversas. Riboud et al (19) sugerem que a espessura de escória líquida 

deve ser pelo menos equivalente a amplitude total de oscilação do molde, buscando-

se um valor de 1,5 a 2 vezes este valor, usualmente de 10 a 20mm de espessura. 

 

3.5.3  Formar um filme lubrificante entre a face do lingote recém formado e a 
superfície do molde. 
 
 
A lubrificação é considerada a função mais importante do 

fluxante(14,15,16,18,19,20). Na parte superior do molde, a região onde se tem uma 

elevada temperatura e pressão uniforme transmitida pela pele de aço em 

solidificação, há boas condições para lubrificação hidrodinâmica por um filme de 

fluxante líquido. Como ilustrou a figura 7, o fluxante líquido alimenta o intervalo 

existente entre o filme de fluxante solidificado formado contra o molde resfriado com 

água e a placa de aço em solidificação, provendo a lubrificação nesta região. O 

fluxante líquido é arrastado para a interface placa-molde durante o período de 

descida do molde, (tempo de estripamento negativo), e parte pode ser forçado de 

volta durante o movimento de subida do molde (tempo de estripamento positivo), 

porém o fluxante líquido é impedido de retornar a superfície de aço durante o 

estripamento positivo devido ao movimento do menisco que efetua a ação de 

selagem desta região.   

A máxima infiltração do fluxante líquido somente pode ser obtida quando a 

velocidade de fusão do fluxante é tal que garanta a quantidade de escória líquida 

disponível na superfície do aço líquido no molde. O fluxante líquido deve manter o 

comportamento de um fluido mesmo na faixa de menor temperatura da placa de aço 

em solidificação, isto é, na região de saída do molde. 
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Uma lubrificação eficiente garante a redução de defeitos superficiais bem 

como a menor possibilidade de aderência da pele do aço em solidificação à parede 

do molde.  A habilidade de lubrificação do fluxante fundido está relacionada com sua 

viscosidade e temperatura de solidificação, além dos parâmetros operacionais, como 

o tipo de aço, velocidade de lingotamento, amplitude e freqüência de oscilação do 

molde. 

Ogibayashi et al(21), em um estudo prático efetuado, demonstraram um valor 

ótimo de produto da viscosidade do fluxante líquido utilizado pela velocidade de 

lingotamento para melhor uniformidade de infiltração do fluxante líquido na interface 

existente entre a placa de aço em solidificação e o molde. Os resultados 

demonstraram a influência do produto da velocidade de lingotamento em m/min (Vc) 

pela viscosidade do fluxante a 1300ºC em Poise (η) em três parâmetros: variação da 

temperatura em um ponto fixo do molde, variação da transferência de calor no molde 

e variação da espessura do filme de fluxante líquido na face larga do molde. Figuras 

9A, 9B e 9C.  

 

Figura 9 – Relação entre o produto η.Vc e a variação na temperatura do molde (9A), 
transferência de calor (9B) e espessura do filme de fluxante (9C) (Adaptado da ref 21). 
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Valores de η.Vc entre os valores 1 e 3,5 P.m/min levaram a  menor variação na 

temperatura e na transferência de calor do molde, bem como a menor variação da 

espessura de fluxante líquido na interface, indicando a situação de infiltração 

uniforme entre o molde e a placa de aço em solidificação.  

Na condição de prevalecer regime permanente no transporte da quantidade 

de movimento entre a parede da placa e parede do molde e que o fluxante líquido 

tenha comportamento newtoniano, o gradiente de velocidade entre o molde e a 

placa de aço em solidificação será linear e a força de fricção para uma camada de 

fluxante líquido é calculada pela Lei de Newton da viscosidade (22), de acordo com a 

equação 1. 

1
1

)(

d

AVcVm
F

−= η
                                                                       Equação 1 

onde: 

Vm = Velocidade do Molde (m/min) 
Vc = Velocidade de Lingotamento (m/min) 
η = Viscosidade (Poise) 
d1 = A espessura da camada líquida (m) 
A = A área de contato entre a placa de aço em solidificação e o molde. (m2) 

Desta forma, a fricção líquida se reduz, garantindo à lubrificação, quando a 

viscosidade do fluxante, a velocidade de lingotamento e a área de contato entre a 

placa de aço em solidificação e o molde diminuem e quando a espessura do filme de 

fluxante líquido aumenta. 

O filme de fluxante que existe entre a placa de aço em solidificação e a 

parede do molde consiste de duas fases principais, a fase sólida em contato com a 

parede do molde e a fase líquida em contato com a placa de aço em solidificação 

(23,24), gerando dois diferentes tipos de lubrificação, a lubrificação da fase sólida e a 

lubrificação da fase líquida. De modo a reduzir-se a fricção existente entre a parede 

do molde e a pele de aço em solidificação, é necessário maximizar a lubrificação da 
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fase líquida e minimizar a lubrificação da fase sólida, conforme ilustra a figura 10. 

 

Figura 10 – Adaptação do diagrama esquemático da região entre a placa de aço em 
solidificação e o molde, destacando as fases sólida e líquida do fluxante. (Adaptado ref 24) 

 

Sejam T1 e T2 respectivamente a temperatura da parede do molde e da pele 

de aço em solidificação, como mostra a figura 11(24). A fase de fluxante sólida existe 

no lado da parede do molde, em função da temperatura de solidificação do fluxante 

T3, e a fase líquida está no lado oposto. Quando a temperatura de solidificação do 

fluxante é reduzida de T3 para T4, é demonstrado que a espessura do filme de 

fluxante líquido aumenta de d1 para d2. Assim, o consumo de fluxante líquido na 

interface existente entre a placa de aço em solidificação e o molde aumenta com a 

redução da temperatura de solidificação, pois a espessura do filme de fluxante 

líquido aumenta. E ainda, o consumo de fluxante líquido aumenta com a redução da 

viscosidade, pois a velocidade do fluxo de escória líquida também aumenta. Em 

resumo, com a redução da temperatura de solidificação e viscosidade do fluxante, 

obtém-se a geração da lubrificação de maneira mais efetiva. (9,24) 

 

Fluxante 
Líquido 

 

Fluxante 
Sólido 

Pl
ac
a 
de

 A
ço
 e
m
 S
ol
id
ifi
ca
çã
o 

M
ol
de

 

D
ire

çã
o 

de
 

Li
ng

ot
am

en
to

 



28 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11 – Adaptação do diagrama esquemático da distribuição da temperatura e do 

filme de fluxante localizado na interface entre o molde, e a placa de aço em solidificação. 
(Adaptado da ref 24) 

 

Uma das maneiras mais eficientes em avaliar a lubrificação gerada pelo 

fluxante líquido, é o acompanhamento do consumo específico, já que pelo menos 

90% deste consumo é proveniente da infiltração do fluxante líquido no intervalo 

vazio existente entre a placa de aço em solidificação e o molde. (25,26,27,28) A primeira 

vez que o aspecto de consumo específico foi mencionado, foi em 1968, com valores 

de 0,8 kg/t para placas de aços carbono.  

Wolf (26) propôs que há uma faixa ótima para a infiltração de fluxante líquido que 

sofre influência da viscosidade do fluxante (η) e da velocidade de lingotamento (Vc) 

e que coincide com o mínimo resultado de forças de fricção e melhor qualidade 

superficial do produto lingotado. Para Wolf (26), a infiltração mais estável ocorre 

quando o produto η(P).Vc2 (m/min) possui um valor de 5 P(m/min)2, conforme 

ilustração da figura 12. 
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Figura 12 – Melhor condição operacional para a melhor condição de consumo de 
fluxante. (Adaptado da ref  25) 

 

Mills em seus estudos (10) mostrou um grande número de dados de consumo 

específico coletados em diversas máquinas de lingotamento contínuo, utilizados 

para explorar as relações entre viscosidade do fluxante (η) e velocidade de 

lingotamento (Vc). Foi verificado que a maioria de dados encontra-se na região entre 

as relações definidas por Ogibayashi (20) e Wolf (25) para a ótima condição de 

lingotamento, conforme Figuras 9 e 12. A única exceção encontrada foi para o 

lingotamento de tarugos onde a maioria dos fluxantes possui viscosidade mais 

elevada que o previsto pelas duas relações acima. Para o lingotamento de tarugos, 

o requisito de lubrificação é muito inferior e frequentemente, utiliza-se fluxante de 

alta viscosidade para combater os problemas de turbulência do fluxo do aço para o 

molde, que é responsável pela ocorrência de arrastes de fluxante e ar gerando 

enclausuramento dos mesmos na superfície do produto lingotado. 

De maneira geral, o consumo específico do fluxante se reduz com o aumento 

da sua viscosidade, da velocidade de lingotamento e da freqüência de oscilação, e 

aumenta com o aumento da amplitude de oscilação, Figuras 13, 14 e 15 
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Figura 13 – Influência da viscosidade do fluxante (P) no consumo específico de fluxantes 
(kg/t)(Adaptado da ref 26) 

 

 

Figura 14 – Influência da Velocidade de Lingotamento (m/min) no consumo específico de 
fluxantes (kg/t) para duas amplitudes (Adaptado da ref 26) 
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Figura 15 – Influência do ciclo de oscilação do molde no consumo específico de    
fluxantes.para três diferentes amplitudes. (Adaptado da ref 26) 

 

 

 

3.5.4 Controlar a transferência de calor entre o aço em solidificação e o 

molde; 

O fluxante infiltrado na interface placa-molde contribui para o controle do fluxo 

de transferência de calor da placa de aço em solidificação, de modo a prevenir 

solidificação não uniforme, que pode gerar defeitos no produto lingotado além de 

prevenir a ocorrência de rompimento da pele de aço em solidificação, “breakout”. Se 

a taxa de transferência de calor for excessiva, pode haver a ocorrência de trincas 

longitudinais na superfície do lingote. Por outro lado, se for insuficiente, pode gerar 

uma pele de aço em solidificação extremamente fina que é mais suscetível à 

ocorrência de abaulamento e “breakout”. 

Machingawuta et al(28), sugeriram que a redução do fluxo de transferência de 

calor nos estágios iniciais de solidificação é efetiva na formação de uma pele de aço 
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uniforme e na redução de defeitos como trincas longitudinais. Esse fluxo de 

transferência de calor reduzido pode ser obtido pela introdução de ranhuras na 

superfície do molde, presença de ar na interface entre a camada de fluxante e o 

molde e pelo revestimento do molde com material de alta condutividade térmica, 

como o níquel ou cobre, por exemplo. 

O mecanismo de transferência de calor no molde de lingotamento contínuo é 

considerado complexo, e pode ser descrito na seqüência a seguir(28): 

a) Convecção na piscina de aço líquido; 

b) Condução através da pele de aço em solidificação; 

c) Transferência de calor por condução através da camada de fluxante 

presente na interface existente entre a placa em solidificação e o molde;  

d) Transferência de calor por condução no vão existente entre a placa de aço 

em solidificação e o molde; 

e) Condução através da parede do molde; 

f) Convecção no molde através da água de resfriamento. 

A temperatura típica de solidificação do fluxante está no intervalo de 900 a 

1100oC. A temperatura máxima da superfície do molde é estimada em 400oC sob 

condições usuais de lingotamento (21,29,30) e a temperatura da superfície da placa de 

aço em solidificação está entre 1200 e 1500oC. Normalmente, a camada de fluxante 

líquido está localizada junto a superfície da placa de aço em solidificação e a 

camada de fluxante sólido, com vazios de ar, está posicionada em contato com a 

parede revestida do molde. As camadas atuam como resistências térmicas e a 

remoção de calor é extremamente sensível às condições de interface. A resistência 

térmica da interface entre a parede do molde e a face resfriada com água é muito 

menor em comparação com a resistência térmica da interface entre a placa de aço 
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em solidificação e o molde, consequentemente, a interface entre a placa de aço em 

solidificação e a parede do molde controla a taxa de transferência de calor e é 

influenciada principalmente pelos seguintes fatores:(16) 

a) a espessura da camada de fluxante e seu aumento com a ascensão da 

temperatura; 

b) a resistência interfacial causada pelo vazio de ar formado no intervalo 

existente entre a camada de fluxante  e a parede do molde resultante da 

solidificação e possível cristalização do filme de fluxante líquido. 

A transferência de calor geral entre a pele de aço em solidificação e o molde 

pode ser representada como um modelo de resistências, conforme mostra a Figura 

16. 

 

Figura 16 – Transferência de calor através do filme de escória sob condição de regime  
                  estacionário. (Adaptado da ref. 30) 
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Onde T é a temperatura em K; R é o valor de resistência térmica (m.K.W-1); h é o 

coeficiente de transferência de calor (W.m-2.K-1), e quanto aos subscritos: 

c: transferência de calor por condução; 

l: fase líquida do fluxante; 

m: superfície do molde; 

p: superfície do fluxante; 

r: transferência de calor por radiação; 

s: superfície da pele de aço em solidificação;  

w: água de resfriamento; 

INT: interface entre o molde e o fluxante sólido 

O fluxo de calor médio no molde é facilmente medido através de avaliação da 

variação da temperatura da água utilizada para resfriamento do molde durante certo 

tempo(28), conforme ilustra a equação 2: 

 Q= (m.cp.∆T)/a. .∆t                                                                                 Equação 2 

Onde Q é o fluxo de calor, m a massa de água, Cp poder calorífico da água, a é 

a área de contato entre o molde e o aço, ∆∆∆∆T  a variação da temperatura da água na 

entrada e saída do molde, ∆∆∆∆t, o intervalo de tempo considerado. 

O fluxo de transferência de calor medido em testes operacionais possui valor 

entre 0,8 e 1,9MW/m2, com valores máximos de 2 a 3MW/m2 na área do menisco.(31) 

Cho et al (32), demonstraram que a espessura de filme de fluxante deve ser no 

mínimo 0,25 mm, para lingotamento de aços baixo carbono (C<0,08%), e pelo 

menos 0,40mm para aços médio carbono (0,09≤C≤0,15%), para prevenir a 

ocorrência de trincas longitudinais superficiais. 
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As propriedades físico-químicas críticas do fluxante em fusão são a sua taxa de 

fusão, viscosidade e temperatura de transição, que é a temperatura em que a 

energia de ativação para um fluido viscoso tende ao infinito (32), e é a temperatura 

em que os cristais começam a se formar no fluxante líquido. A temperatura de 

transição possui maior impacto na taxa de transferência de calor do aço para o 

molde, pois colabora para a geração de uma maior espessura de fluxante sólido  na 

interface placa-molde, atuando como uma barreira ao fluxo de calor. (30) Fluxantes 

com baixa temperatura de transição e com baixa tendência à cristalização produzem 

uma camada de fluxante vítrea contribuindo para  maior transferência de calor. Em 

contra partida, os que possuem alta temperatura de transição com elevada 

tendência à formação de cristais reduzem o fluxo de calor.  

A transferência de calor pelo filme de fluxante localizado na interface placa-molde 

ocorre por duas formas, por condução e por radiação. (33) 

O calor é transferido por condução através de elétrons livres e por vibrações de 

rede. A condutividade térmica de líquidos é usualmente menor que a de sólidos, 

devido a estrutura de rede cristalina se tornar  fracas com a fusão. A maioria dos 

fluxantes possui elevada porcentagem de SiO2. A condutividade térmica de fluxantes 

líquidos contendo SiO2 é comparável a de um sólido devido à estrutura da rede dos 

íons silicáticos (SiO4
-2). O tamanho grande dos íons silicáticos promove transferência 

de calor por condução. Quando se aumenta a relação da basicidade binária 

CaO/SiO2, há uma alteração estrutural de rede silicática, reduzindo a sua 

condutividade térmica e, por conseqüência, a transferência de calor. Nesta situação, 

geralmente há a presença de poros que contribuem muito na redução do fluxo de 

calor. A figura 17 ilustra a relação entre porcentagem de poros e fluxo de 
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transferência de calor no molde a uma velocidade fixa de lingotamento de aço de 

1,20m/min(30).  

 

Figura 17 – Relação entre a porcentagem de área dos poros e o fluxo de transferência 
de calor a velocidade de 1,2 m/min (Adaptado da ref. 31) 

 
Yamauchi et al(34) reportam estudos relatando que 20% do calor é transferido 

através do filme de fluxante por radiação, mas existem estudos que demonstram 

uma variação da participação do fluxo por radiação entre 20 e 50%.(30)  Em geral a 

energia da luz irradiada é absorvida como vibrações de rede em ressonância com o 

comprimento de onda da luz em um material cristalino opaco. A transferência de 

calor por radiação é absorvida especialmente em cristais iônicos pela mesma razão. 

Assim, fluxantes que solidificam sem a formação de cristal possuem maior taxa de 

transferência de calor por radiação. (34).  

De maneira geral, pode-se concluir que um aumento da resistência térmica na 

interface existente entre a placa de aço em solidificação e o molde é obtido com o 

aumento da espessura do filme de fluxante e com o aumento da sua temperatura de 

transição (16,28,30,33-37). 

O perfil de solidificação, isto é a temperatura de transição e a espessura da 

camada sólida cristalina, sólida amorfa e líquida do fluxante na interface placa-molde 
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deverá ser ajustado para atender às características de cada tipo de aço durante o 

lingotamento. 

3.5.5 Absorver Inclusões. 

O fluxante líquido deve atuar como absorvedor de inclusões que flutuam na 

superfície do aço líquido no molde. Ao mesmo tempo em que absorve as inclusões, 

o fluxante líquido deve manter suas propriedades físicas para garantir o seu 

desempenho. (38) 

 As mais freqüentes inclusões não metálicas observadas em aço no processo 

de lingotamento contínuo são as Al2O3, embora apareçam outras como por exemplo  

as de TiO2 em tipos de aço que contém Ti. A alumina é formada principalmente pela 

oxidação dos aços acalmados ao Al. (16) 

Estas inclusões formadas podem também se depositar sobre as paredes 

internas das válvulas submersas reduzindo consideravelmente o fluxo de aço 

líquido, sendo necessária nesse caso, à redução da velocidade de lingotamento, ou 

mesmo uma parada de máquina. Podem-se formar ainda, inclusões grandes que, se 

arrastadas para junto da superfície da pele de aço em solidificação, geram defeitos 

superficiais ou reduzem a lubrificação, podendo acarretar até o rompimento da pele 

solidificada. 

A figura 18 ilustra a relação entre a alteração de concentração de SiO2 e 

Al2O3 no fluxante durante o lingotamento contínuo com o aço protegido no 

distribuidor contra a reoxidação. Enquanto o teor de Al2O3 aumenta, a concentração 

de SiO2 reduz em quantidade correspondente ao oxigênio equivalente. 

Para se reduzir a maioria dos problemas citados, a alumina pode ser 

absorvida pelos fluxantes, em função da redução da SiO2 do fluxante pelo Al do aço. 

 1,5 (SiO2) + 2 Al        (Al2O3) + 1,5 Si  
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Figura 18 – Relação entre o aumento do teor de Al2O3 e redução da concentração de 
SiO2 em fluxantes fundidos (Adaptado da Ref 39) 

 

     Um grande ângulo de contato entre a inclusão e o aço líquido é necessário para 

otimizar a remoção de inclusão sólida na interface metal - fluxante líquido durante o 

lingotamento. Também é necessária uma cobertura da inclusão pelo fluxante líquido 

para dissolvê-la. Do ponto de vista de energia interfacial, um grande ângulo de 

contato, na ordem de 130º,(37)  entre a inclusão e o fluxante líquido é favorável para 

absorção de alumina do aço líquido. Assim que a inclusão se posiciona na camada 

do fluxante líquido, a mesma é dissolvida. (19) 

A dissolução de Al2O3 é acentuada pelas seguintes características dos 

fluxantes:(39) 

a) Fluxante que após a sua fusão, gere um líquido homogêneo de baixa 

viscosidade; 

b) Fluxante com crescente teores de  fluoretos; 

c) Substituição de Na2O por Li2O nos fluxantes; 

d) Aumento da razão da razão CaO/SiO2 nos fluxantes; 

e) Teor de Al2O3 inicial mais baixa. 
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Por outro lado, as características acima são mais favoráveis ao desgaste de 

refratários, porém pode ser prevenido com a melhor combinação da formulação dos 

fluxantes ou com a utilização de refratários mais resistentes.   

Em termos da teoria iônica, escórias com elevada basicidade são aquelas em 

que há a presença de O-2 livre e escórias ácidas são as em que não há. (40) A 

basicidade pode ser expressa por várias maneiras: (CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3), 

(CaO+3/2MgO)/SiO2, ou (CaO+MgO)/(SiO2+P2O5), por exemplo. A expressão mais 

simples é a relação binária  CaO/SiO2, a qual tem sido referência para a indústria 

metalúrgica. A regra exata de cada constituinte pode depender do tipo de escória. É 

frequentemente declarado que a Al2O3, sendo um óxido anfótero, se comporta como 

ácido somente em escórias muito básicas, o mesmo acontece com o Fe2O3.   

 Para determinação da basicidade de acordo com as formas citadas, sempre 

utiliza-se a porcentagem em massa. A basicidade pode ser expressa como “base em 

excesso” ou moles em excesso de O-2 por 100g de escória, geralmente expressa 

pela equação 3 

nO-2 = nCaO + n MgO + nMnO + ..... -2nSiO2 — 3nAl2O3 — 3nP2O5 — 3nFe2O3.....equação 3(40) 

onde ni  é a fração molar de cada espécie por 100g de escória. Isto pode ser 

estendido para todos os óxidos presentes e pode ser ajustado para sulfetos e 

fluoretos. 

 Uma forma realmente satisfatória de estimar a atividade dos íons de oxigênio 

livre na escória ainda não foi descoberta. A dissociação de óxidos básicos é 

provavelmente incompleta, mas é sempre maior em óxidos alcalinos, 

Adicionalmente, um óxido ácido fraco como a Al2O3, pode adotar característica 

básica e fornecer alguns íons para formar tetraedros de SiO4
-4.  
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  Nakano et al(41) efetuaram um estudo para avaliação do efeito da basicidade 

Bi, equação 4, na taxa de absorção de Al2O3 pelo fluxante. A avaliação foi efetuada 

utilizando dez fluxantes com composições químicas variadas. 

Bi = 1,53%CaO+1,51%MgO+1,94%Na2O+3,55%Li2O+1,53Ca%F2 / 1,48%SiO2+0,10%Al2O3  

Equação 4(41) 

À medida que houve o aumento da basicidade (Bi), verifica-se o aumento da 

taxa de absorção de Al2O3, conforme ilustra a figura 19. 

 
 Figura 19 – O efeito do índice de basicidade na taxa de absorção de Al2O3 pelo fluxante 

líquido  (Adaptado da ref. 41) 
 

Moore el al (9), demonstraram a mesma influência do aumento da basicidade 

binária CaO/SiO2, no aumento da taxa de dissolução de Al2O3 pelos fluxantes.  

Se com a absorção de inclusões pelo fluxante houver aumento em sua 

viscosidade, então, a lubrificação e transferência de calor pode se tornar deficientes. 

Nakano et al (41), verificaram a variação da viscosidade de amostras de fluxante, , 

que inicialmente, não continham  de Al2O3, e foram submetidos a adições de Al2O3 
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adicionada, a determinação da viscosidade do fluxante líquido foi efetuada, e o 

resultado é mostrado na figura 20. 

 

Figura 20 – Variação da viscosidade do fluxante em função do teor de Al2O3 presente 
(Adaptado da ref. 41) 

 

Considerando o acima exposto, o fluxante deve ser dimensionado de modo a 

prevenir a futura absorção de alumina durante o lingotamento contínuo de aços, 

garantindo que as suas propriedades após as alterações de composição química, 

não interfiram no bom andamento do processo de lingotamento contínuo de aços.  
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automotivos. Como referência, a viscosidade de alguns lubrificantes comuns está 

descrita na Tabela 3. 

 

Tabela 3–Viscosidade de alguns lubrificantes, nas respectivas temperaturas de operação(20) 

Lubrificante Viscosidade  
 (Poise)  

Óleo de Máquina (~25oC) 1,14 

Óleo de Semente de Colza (~25oC) 1,663 

Óleo Automotivo 20W (~25oC) 1,21 

Óleo Automotivo 40W (~25oC) 2,89 

Fluxantes para Velocidade de Lingotamento < 1,25 m/min (1300oC) 1,58 - 2,15 

Fluxantes para Velocidade de Lingotamento > 1,25 m/min (1300oC) 0,15 – 1,03 

 

 O método mais utilizado atualmente para a medição da viscosidade pelos 

fabricantes e usuários de fluxantes é o método do cilindro rotativo. Este método 

consiste de dois cilindros concêntricos, conforme ilustra a Figura 21. O cilindro 

externo é usualmente um cadinho e o interno, é um pêndulo rotativo. Quando um 

dos cilindros é girado, um gradiente de velocidade é obtido e o desenvolvimento de 

um torque é medido. Este tipo de viscosímetro existe em dois tipos, um onde o 

cilindro externo gira e outro onde o objeto que gira é o pêndulo.(10). Em termos 

práticos, uma certa massa de fluxante é fundida a alta temperatura em um cadinho. 

O pêndulo com dimensões, peso e formato conhecidos é suspendo no viscosímetro 

e é imerso no fluxante líquido. As medidas são usualmente registradas a 

temperaturas de 1200, 1300 e 1400oC. Abaixo da temperatura de 1200oC, a taxa de 

resfriamento de 3 a 5oC por minuto é utilizada até que ocorra a solidificação. (20) 
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Figura 21 – Representação Esquemática de um viscosímetro pendular rotativo 
                   (Adaptado da ref. 16) 

 

 Conforme citado anteriormente, é possível determinar, além da viscosidade, a 

temperatura de solidificação do fluxante através do monitoramento do 

comportamento da amostra no equipamento, durante o seu resfriamento a uma taxa 

controlada. Esta temperatura é muito conhecida no ramo de fluxantes como “Break 

Temperature ou Break Point” . Como definição pode-se considerar esta temperatura 

como sendo a aquela onde há uma alteração brusca da viscosidade do fluxante 

líquido durante o seu resfriamento. (16) 

 Através da representação gráfica dos resultados obtidos no ensaio para 

determinação da viscosidade, método rotativo, onde no eixo das abscissas são 

usualmente demonstrados os valores do inverso da temperatura e no eixo das 

ordenadas, o valor da viscosidade, pode-se efetuar uma boa avaliação dos 

resultados conforme ilustra a figura 22. 
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Figura 22 – Representação da curva típica de viscosidade de fluxantes  
                                     (Adaptado da ref. 15) 
 
 
 A curva ilustrada na Figura 22 é composta por três seções: 

• Uma porção linear com inclinação E/R a elevadas temperatura, porém 

inferiores a temperatura de transição vítrea (Tg); 

• Uma região curva de transformação a partir da temperatura de transição, até 

a temperatura de cristalização (Tc); 

• Uma porção vertical, iniciando na temperatura de cristalização até a região de 

cristalização chegando ao estágio líquido super resfriado de vidros a base de 

sílica. 

Para o caso da determinação da temperatura de solidificação e temperatura 

de cristalização de fluxantes, outros métodos são utilizados. 

A literatura nem sempre é muito clara quanto ao conceito de temperatura de 

solidificação e de cristalização para os fluxantes para lingotamento contínuo. 
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(14,16,20,42) Segundo Branion (20) a temperatura de cristalização é aquela em que 

ocorre a devitrificação do fluxante líquido durante o resfriamento, gerando a 

formação de cristais. Já a temperatura de solidificação é aquela onde há um 

incremento brusco da viscosidade durante o resfriamento, onde a viscosidade chega 

a 10000Poise, e é considerada a mesma temperatura do “Break Point” citado 

anteriormente. O vidro comum soda cal é um bom exemplo de “vidro solidificado”. 

Alguns fluxantes de fato, nunca cristalizam, mas todos eles sim, solidificam. Mas, 

outros autores consideram que as temperaturas de cristalização e solidificação são a 

mesma.(14,16,42,43) Neste trabalho será considerado o conceito definido por Branion.(20) 

A temperatura de solidificação é determinada pelo método do viscosímetro 

rotativo citado acima. Já a temperatura de cristalização, geralmente é determinada 

através da utilização do Equipamento para Análise Térmica Diferencial. Este teste 

pode detectar a ocorrência de uma reação exotérmica através da apresentação de 

um pico típico durante o resfriamento da amostra de fluxante fundido previamente. 

Os problemas deste método são: a utilização de pequena quantidade de amostra, e 

o controle da taxa de resfriamento que deve ser altamente eficiente de modo a 

garantir a segurança na comparação dos resultados de ensaios de amostras de 

fluxantes efetuados separadamente. A determinação das temperaturas de 

solidificação e cristalização dos fluxantes é de extrema importância, já que afetam e 

modificam a taxa de transferência de calor entre a placa em solidificação e o molde, 

regulam o fluxo de fluxante fundido no intervalo existente entre a placa de aço em 

solidificação e a parede do molde e contribuem adicionalmente ao controle do 

consumo específico de fluxante durante o processo de lingotamento contínuo de 

aços. 
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A figura 23 ilustra a faixa da temperatura de solidificação ótima para lingotamento 

de placas de aços acalmados ao alumínio, a velocidade de lingotamento de 1,0 a 1,7 

m/min. 

 

Figura 23 – Faixa Ótima da temperatura de solidificação (Ts) e da Viscosidade (η) para 
lingotamento de aços acalmados a alumínio a velocidade de lingotamento de 1,0 a 1,7 

m/min. (Adaptado da ref. 44) 
 

A figura 24 ilustra o perfil da análise térmica diferencial de vários fluxantes de 

composições químicas diferenciadas (44), onde se pode verificar que o fluxante A não 

exibe um pico demonstrando uma reação exotérmica indicando a tendência à 

cristalização. Por outro lado, os fluxantes D, E e F utilizados para o lingotamento de 

aço médio carbono (0,09<C<0,16%)(43), exibem características de cristalização 

durante o resfriamento do fluxante fundido, conforme indicado pelos picos 

exotérmicos. Esta é a maior diferença entre os fluxantes para lingotamento de aço 

baixo (C<0,08%) e médio carbono, onde o fluxante é desenvolvido para apresentar a 

tendência à cristalização em temperaturas mais elevadas, garantindo o controle 

acentuado da transferência de calor da placa de aço em solidificação e o molde mais 

cedo prevenindo a ocorrência de defeitos superficiais. É importante assegurar que o 

fluxante apresente estrutura amorfa até a temperatura de 950oC para aços baixo 
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carbono, reduzindo a possibilidade de ocorrência de rompimento de pele por 

agarramento, já que estes aços são propensos a esta ocorrência. 

 

Figura 24 – Curvas de Análises Térmicas para os Fluxantes A, D, E e F       
(Adaptado da Ref 44) 

 
 

Os cristais que geralmente são formados durante a reação de cristalização 

dos fluxantes são(43): 

• Cuspidina 3CaO.2SiO2.CaF2; 

• Fluorita CaF2; 

• Wollastonita CaO.SiO2. 

De uma maneira geral, os efeitos dos componentes do fluxante em relação a 

viscosidade e temperatura de solidificação, estão descritos na tabela  4: 
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Tabela 4 – Efeito dos Componentes Químicos nas Propriedades de Viscosidade,   
                  temperatura de solidificação e  Temperatura de Fusão(9) 

 
Com o 

incremento de Viscosidade Temperatura de 
Solidificação 

CaO Diminui Aumenta 

SiO2 Aumenta Diminui 

CaO / SiO2 Diminui Aumenta 

Al2O3 Aumenta Diminui 

Na2O Diminui Diminui 

F- Diminui Diminui 

Fe2O3 Diminui Diminui 

MnO Diminui Diminui 

MgO Diminui Diminui 

B2O3 Diminui Diminui 

BaO Diminui Diminui 

Li2O Diminui Diminui 

TiO2 Não Altera Aumenta 

K2O Diminui Diminui 

 

 Além dos métodos citados como exemplo para determinação da viscosidade, 

temperatura de solidificação e cristalização de fluxantes, vários modelos 

matemáticos foram desenvolvidos e são utilizados como ferramentas na 

determinação das suas respectivas propriedades (7,15,16). 

 O item de determinação da temperatura e taxa de fusão dos fluxantes será 

discutido em um tópico separado por ser o item de interesse neste trabalho. 

 

3.6.1  Avaliação da taxa de fusão dos fluxantes  

A determinação da taxa de fusão dos fluxantes é muito importante para 

garantir que haja fluxante líquido suficiente e disponível para alimentar o intervalo 

vazio existente entre a placa de solidificação e o molde, (20,45,46,47) gerando o 

consumo específico eficiente do fluxante, mesmo em condições variadas de 

lingotamento (48), portanto, possui grande interferência nas garantia de formação de 
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um filme de escória estável que lubrifica, e controla a taxa de transferência de calor 

entre o aço e o molde, e sobre a garantia do isolamento térmico da superfície de aço 

líquido e ainda tenha quantidade de fluxante líquido tal que absorva inclusões do aço 

líquido. 

 Segundo Pradhan et al(49), uma espessura mínima de fluxante sobre o aço 

líquido no molde ,deve ser definida de modo a: 

a) Garantir o fornecimento de fluxante líquido na interface existente entre 

a placa e o molde, durante o movimento de descida do molde referente 

a amplitude de oscilação, isto é, durante o tempo de estripamento 

negativo do molde. Assim, recomenda-se que a espessura de fluxante 

líquido seja no mínimo maior que a somatória da amplitude total e do 

comprimento do pico das ondas de variação do aço líquido do molde. 

b) Evitar arraste de escória. 

c) Evitar o contato do aço líquido com a zona de fluxante líquido 

enriquecida com carbono, gerando possível incremento de carbono no 

aço,  principalmente naqueles  com controle acentuado de carbono 

como os ultra baixo carbono e aços para fins elétricos. 

Por outro lado, o fluxante líquido em excesso, é considerado problemático em 

virtude de: 

a) Possível ocorrência excessiva da borda de fluxante sinterizada, “slag 

rim” na região em que o fluxante está em contato com a parede 

resfriada do molde, gerando uma obstrução da alimentação de fluxante 

líquido no intervalo placa em solidificação e o molde; 

b) Possível ocorrência de solidificação da superfície de aço líquido. 
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A taxa de fusão é dependente das matérias-primas que constituem o fluxante, e 

suas respectivas temperaturas de fusão, tamanho e forma dos grãos, além do tipo 

de quantidade de carbono. O carbono é adicionado ao fluxante e, quando em 

quantidade e tipo adequados, possui efeito significante na sua velocidade de fusão, 

tendência à sinterização, propriedades de isolamento térmico e formação do “slag 

rim”. (9) Partículas de carbono são agentes que não se misturam às partículas de 

minerais e as mantém separadas durante o processo de fusão do material. Quanto 

maior o teor de carbono, maior será o tempo requerido para o fluxante iniciar as suas 

reações de fusão, portanto, menor será a taxa de fusão do material. Na superfície de 

aço líquido no molde, existe a presença de 4 camadas, conforme ilustrou a figura 7: 

fluxante “in natura”, fluxante sinterizado, fluxante enriquecido com carbono (mistura 

de glóbulos de minerais fundidos e partículas de carbono) e a camada de fluxante 

líquido. A figura 25 ilustra os glóbulos de matérias-primas do fluxantes e partículas 

de carbono. 

 

Figura 25 – Diagrama esquemático de glóbulos das matérias-primas do fluxante separados 
por partículas de carbono. (Adaptado da ref. 16) 

 
 Existem vários métodos citados na literatura relacionando a taxa de fusão 

empiricamente com os teores de carbono presentes no fluxante e a temperatura de 

fusão do fluxante. No estudo efetuado por Kawamoto et al (46), foi desenvolvido um 

método específico para avaliação da taxa de fusão, que consiste na medida da 

alteração da espessura de fluxante líquido gerada sobre o aço líquido inicialmente a 

temperatura de 1550oC. Na superfície do aço liquido em uma panela refratária com 

capacidade de 1t, foi efetuada a separação com placas de MgO em quatro partes, 
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conforme ilustra a Figura 26. Em cada parte, com área de 135 x 400 mm, foi 

avaliada uma amostra de cada tipo de fluxante diferente. A variação da espessura 

de escória líquida foi efetuada através do método de imersão do conjunto de três 

arames: ferro cobre e alumínio. Este método consiste na imersão do conjunto dos 

arames através da camada de fluxante até o mesmo se aprofundar no aço líquido. 

Como a temperatura de fusão do Fe, e do Cu, correspondem aproximadamente a 

temperatura do aço líquido e do fluxante fundido, a diferença do comprimento dos 

arames após sua imersão, estima a espessura do filme líquido, e o arame de 

alumínio é utilizado para determinar a espessura do fluxante sinterizado. Esta é a 

mesma técnica comumente utilizada para medição de escória líquida no molde de 

lingotamento contínuo, e está ilustrada na Figura 27. (50) 

 

Figura 26 – Diagrama esquemático do equipamento utilizado. (Adaptado da ref. 46) 
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Figura 27 – Método dos três arames utilizado para caracterizar as camadas do fluxante 
sobre o aço líquido (Adaptado da ref. 50) 

 

No estudo efetuado por Kawamoto et al (46), as seguintes conclusões foram 

obtidas: 

a) A taxa de fusão do fluxante é independente da sua temperatura de fusão, já 

que quatro fluxantes denominados 1-1, 1-2, 1-3 e 1-4, com diferentes 

temperaturas de fusão foram avaliados e apresentaram resultados muito 

semelhantes de taxa de fusão, conforme ilustra a figura 28. 

Figura 28 – Relação entre temperatura de fusão e taxa de fusão de Fluxantes                     
(Adaptado da ref. 46) 
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b) Foi efetuado um estudo para comparação do comportamento da utilização do 

fluxante e coque na taxa de fusão dos fluxantes. Amostras de fluxantes com 

0,5 , 1,0 , 2,0 e 3,0% em massa de negro de fumo e outras quatro amostras 

com os mesmos teores de carbono, porém com adição de coque foram 

avaliadas. Foi verificado que a taxa de fusão dos fluxantes diminui a medida 

que o teor de carbono aumenta, e que a taxa de fusão dos fluxantes contendo 

negro de fumo é menor que fluxantes que contem coque, conforme ilustra a 

figura 29a. Além disso, foi efetuada a comparação entre tamanhos de grão de 

fonte de carbono. A taxa de fusão dos fluxantes diminui com o uso de grãos 

mais finos de fonte de carbono, em comparação a utilização de grãos mais 

grossos, com teores em massa de 0,5, 1,0, 2,0 e 3,0% de carbono, conforme 

ilustra a figura 29b. 

 

Figura 29 – Efeito do teor de carbono (a) e do tamanho de partícula das fontes de carbono 
(b) na taxa de fusão de fluxantes  (Adaptado da ref. 46) 

 

c) O efeito da densidade na taxa de fusão dos fluxantes também foi avaliado. Foi 
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0          1           2          3  

2 

3 

4 

5 

6 

x10-2 

Negro de Fumo 

Coque 

Teor de Carbono (%) 

Ta
xa
 d
e 
Fu

sã
o 
(m

m
/s
) 

2 

3 

4 

5 

6 

x10-2 

0,5 

1,0 
2,0 
3,0 

10-8        10-7           10-6          10-5 

Tamanho de Partícula (m) 

Ta
xa
 d
e 
Fu

sã
o 
(m

m
/s
) 

Negro de Fumo 
Coque 

a) b) 



54 

 

Figura 30 – Efeito da densidade na taxa de fusão de fluxantes (Adaptado da ref 46) 

d) Na avaliação da influência dos carbonatos na taxa de fusão, foi verificado que 

a taxa de fusão aumenta à medida que o teor total de carbonatos no fluxante 

também aumenta. Foi considerado que este fenômeno é devido ao aumento 

da condutividade térmica verificado com o aumento da agitação da camada 

de fluxante devido à decomposição dos carbonatos, conforme as reações 

abaixo. A influência dos carbonatos segue a seguinte ordem de maior para 

menor influência: MgCO3, Li2CO3, CaCO3, Na2CO3, BaCO3.  

MxCO3 + C                MxO + 2CO(g) 

MxCO3 + SiO2                MxO.SiO2 + CO2(g) 

M = Li, Na, K, Mg, Ca, Ba etc. 

A figura 31 ilustra o efeito do teor de carbonatos na taxa de fusão dos 

fluxantes. 
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Figura 31 – Influência do teor de carbonato na taxa de fusão de fluxantes 
 (Adaptado da ref. 46) 
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Figura 32 – Diagrama esquemático do equipamento utilizado para avaliação da velocidade 
de fusão de fluxantes. (Adaptado da ref 51) 

 
No estudo efetuado por Lidefelt et al (51), foi efetuada a comparação de 

fluxantes sintéticos com a adição de carbono proveniente de Negro de Fumo e 

Grafite, conforme ilustra a Figura 33.  

 

Figura 33 – A influência do tipo e teor de carbono na taxa de fusão de fluxantes 
(Adaptado da ref. 51) 
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estudo para comparação de diferentes tamanhos de grão de minerais com a mesma 

quantidade e tipo de carbono. Não foi verificada diferença da taxa de fusão dos 

materiais. (51) 

Xie et al (52) utilizaram o mesmo equipamento e a mesma sistemática 

desenvolvida por Lidefelt et al (51) para avaliação da taxa de fusão e encontraram 

resultados similares quando compararam os tipos de fonte de  carbono disponíveis 

na China para controle da taxa de fusão de fluxantes, a grafita natural, grafita com 

alto teor de carbono, negro de fumo e um composto de materiais carbonáceos. 

Conforme ilustra a figura 34, o efeito do teor de carbono proveniente de negro de 

fumo é muito maior que o efeito da grafita para o caso de controle da taxa de fusão 

de fluxantes. 

 Conforme ilustra a figura 35, quando carbono mais grosso proveniente de 

grafite é misturado ao negro de fumo, as curvas de taxa de fusão se tornam muito 

mais suaves. Neste caso, a mistura de dois tipos de materiais atuará na melhoria 

das propriedades de fusão do fluxante, devido à baixa dispersão e alta temperatura 

de queima, a grafita pode ser uma boa base para os fluxantes atuarem a 

temperaturas elevadas. Por outro lado, devido a sua grande dispersividade e baixa 

temperatura de queima, o negro de fumo atuará como um eficiente isolante de 

fluxantes a baixa temperatura. A obtenção da curva de taxa de fusão mais suave 

revela que o uso de mistura de fontes de carbono fornece uma estabilidade durante 

a fusão do fluxante, até que o teor de carbono seja todo consumido, resultando 

também em maior uniformidade de fusão, mesmo sob condições de variação de 

parâmetros durante o lingotamento contínuo de aços.  
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Figura 34 - A influência do tipo e teor de carbono na taxa de fusão de fluxantes       
(Adaptado da Ref 51) 

Figura 35 – Efeito de mistura de fontes de carbono na taxa de fusão dos fluxantes 
(Adaptado da Ref 51) 

 
 
 

 Os resultados descritos anteriormente, estão de acordo também com os 

obtidos por Takeushi et al (53) 
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carbono. O aumento de ambos materiais, resultaram na redução da taxa de fusão 
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Figura 36 – Diagrama esquemático dos testes: Cone de Seger e o Teste de botão para 
avaliação da taxa de fusão de fluxantes (Adaptado da ref. 15) 

 

 
Figura 37 – Efeito do tipo e teor de carbono na taxa de fusão de fluxantes                

(Adaptado da ref. 15) 
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camada de fluxante sobre o aço líquido suficiente para lubrificação e absorção de 

inclusões. 

Em estudo recente realizado por Supradist et al (54), o fluxante foi colocado em 

tubo de quartzo transparente, figura 38 com dimensões definidas, o qual foi apoiado 

sobre uma barra de metal condutor dentro de um forno, ilustrado na figura 39, de tal 

forma que a parte inferior do tubo de quartzo se mantivesse à temperatura acima de 

1000oC, e a parte superior, à temperatura mais baixa, na ordem de 150oC, 

simulando a diferença de temperatura do molde de lingotamento contínuo. Depois 

do tempo definido, o tubo de quartzo foi removido, e resfriado a temperatura 

ambiente, e o perfil do carbono no fluxante foi determinado. Foram efetuadas 

algumas experiências com o topo do cadinho aberto, conforme ilustra a figura 39a e 

em outras, foi efetuado um monitoramento da composição do gás em tempo real, 

Figura 39b. Nos experimentos efetuados, foi utilizada amostra de fluxante vítreo, 

chamado de pré-fundido, com adição de 5% de grafita.  

 

 

 

Figura 38 – Tubo de quartzo com fluxante, após aquecimento por 4h.(54) 
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Figura 39 –  Diagrama esquemático do equipamento para avaliação da combustão de 
fluxante sob gradiente de temperatura. (a)Tubo de quartzo com o topo aberto (b)Tubo de 

quartzo com o topo fechado para análise de gases. (Adaptado da ref. 54) 
 

 Supradit el al (54), encontraram variação do teor de carbono em relação a 

direção de aquecimento do tubo de quartzo, conforme pode-se verificar visualmente 

a diferença de coloração da Figura 38. A coloração varia de escuro, para claro e 
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praticamente branca, em seguida há um aumento do teor de carbono com a região 

escura e, finalmente, mais uma faixa clara na base do tubo. Desta forma, foi possível 

efetuar a análise do perfil de carbono no fluxante após a execução do ensaio, 

conforme ilustra a Figura 40. 
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Figura 40 – Perfil da fração de carbono, após ensaio realizado (Adaptado da Ref 54) 

Supradist el al (54), desenvolveram também um modelo matemático para 

simular os resultados obtidos nos ensaios práticos, obtendo resultados muito 

próximos. Foi possível verificar as diferenças de teores de carbono obtidas na 

camada de fluxante sobre o aço líquido no molde, com duas regiões de conteúdo 

mínimo de carbono, uma na região de temperatura moderada, na ordem de 500oC, 

causada pela combustão com oxigênio, e outra em uma região de temperatura mais 

elevada, acima de 750oC, devido à combustão com o dióxido de carbono. O 

interessante é que a camada enriquecida com carbono entre as regiões que estão 

com os teores mínimos de carbono, quando entra em contato com o aço líquido em 

situação de turbulência de aço no molde, pode gerar contaminação de carbono no 

aço, principalmente em aços ultra baixo carbono.  Estudo similar foi efetuado por 

Terada et al (55), e o mesmo perfil de variação do teor de carbono no decorrer da 

altura do cadinho foi encontrado. 
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Estudos têm sido efetuados de modo a reduzir ou eliminar o carbono de 

fluxantes. Terada el al(55) encontraram bons resultados durante a avaliação do  uso 

de agentes oxidantes para acelerar a oxidação do carbono, do uso de nova fonte de 

carbono através  materiais carbonáceos com queima rápida e avaliaram a 

substituição de carbono por materiais cerâmicos, como nitretos, boretos e silicetos. 

Quanto ao uso de materiais cerâmicos, os melhores resultados foram obtidos com o 

uso de Nitreto de Boro, resultado também obtido por Takeushi et al. (53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


