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RESUMO 

 

No desenvolvimento de aços de superior usinabilidade e propriedades mecânicas 

existe a necessidade de aprofundar o entendimento dos fenômenos de formação de inclusões 

não-metálicas. As inclusões, quando não controladas, deterioram as propriedades mecânicas e 

metalúrgicas dos aços. O presente trabalho tem como objetivo geral o estudo experimental e 

termodinâmico da modificação de inclusões durante o tratamento com cálcio para os aços 

SAE 1141 e SAE 8620. A metodologia consistiu de: a) realizar a caracterização do aço e 

inclusões não-metálicas em amostras coletadas em um distribuidor de LC de uma aciaria 

elétrica; b) estudo termodinâmico computacional; c) experimentos em forno resistivo de 

laboratório. Foram utilizadas duas abordagens no estudo termodinâmico. A combinação delas 

permitiu um estudo mais completo da formação das inclusões de óxidos e sulfetos. No geral, 

pode-se observar uma boa concordância entre os resultados simulados via FactSage e aqueles 

obtidos por análise de MEV/EDS, principalmente para os experimentos com teores de Al2O3 

mais elevados nas inclusões. Quanto aos objetivos propostos, pode-se concluir que: 1) 

Adaptaram-se com sucesso as metodologias apresentadas pela literatura no estudo de 

formação e modificação de inclusões pelo cálcio para os aços SAE 1141 e SAE 8620. 2) 

Obteve-se o perfil inclusionário para os aços SAE 1141 e SAE 8620 tratados com cálcio, 

tanto de amostras obtidas na planta quanto de amostras obtidas em laboratório. Além disso, os 

resultados obtidos através de termodinâmica computacional foram validados com os 

resultados via MEV/EDS. 3) Foi possível estabelecer um estudo termodinâmico para fornecer 

o equilíbrio de fases formadas nas inclusões, para as condições de tempo de processo, 

composição química e temperatura dos aços SAE 1141 e SAE 8620. 4) Foi possível verificar 

que o sistema atinge o equilíbrio termodinâmico em até 01 minuto após a adição de CaSi nos 

experimentos em laboratório dos aços SAE 1141 e SAE 8620. Para as condições 

experimentais adotadas, não se observou a influência de mecanismos cinéticos na formação e 

modificação de inclusões. 
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ABSTRACT 

 

 In the development of steels of superior machinability and mechanical properties there 

is a need to deepen the understanding of the phenomena of non-metallic inclusion formation. 

The inclusions, when not controlled, are detrimental for the mechanical and metallurgical 

properties of steels. The present work aims at the experimental and thermodynamic study of 

inclusion modification during calcium treatment for SAE 1141 and SAE 8620 steels. The 

methodology consisted of: a) to carry out characterization of steel and non-metallic inclusions 

in samples collected in a continuous casting tundish of electric steelmaking; b) a 

computational thermodynamic study; c) experiments in laboratory resistive furnace. Two 

approaches were used in the thermodynamic study. The combination of these approaches 

allowed a more complete study of the oxide and sulphide inclusion formation. In general, a 

good agreement can be seen between the results simulated by FactSage and those obtained by 

SEM/EDX analysis, mainly for the experiments with higher Al2O3 contents in inclusions. 

Concerning the proposed aims, it can be concluded that: 1) The methodologies presented by 

the literature adapted successfully to the study of formation and modification of inclusions by 

calcium for the SAE 1141 and SAE 8620 steels. 2) The inclusionary profile for the SAE 1141 

and SAE 8620 steels treated by calcium was obtained, considering samples in laboratory and 

steelmaking facilities. Furthermore, the obtained results through computational 

thermodynamics were validated with the results by SEM/EDX. 3) It was possible to establish 

a thermodynamic study to provide the equilibrium of phases formed in the inclusions, to the 

process time conditions, chemical composition and temperature of SAE 1141 and SAE 8620 

steels. 4) It was possible to verify that the system reached the thermodynamic equilibrium in 

about 01 min after CaSi alloying in laboratory experiments of SAE 1141 and SAE 8620 

steels. For the adopted experimental conditions, the influence of kinetics mechanisms in 

inclusion formation and modification was not observed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento dos métodos de usinagem de metais e as exigências dos clientes 

trazem novos desafios aos produtores de aço. Superior usinabilidade e excelente limpeza 

interna parecem ser o futuro dos aços de alto desempenho. Esses requisitos são, em parte, 

contraditórios.  

Aços para usinagem melhorada possuem normalmente teores superiores de enxofre e 

são aços semi-acalmados. No entanto, suas propriedades mecânicas e limpeza interna não 

satisfazem os requisitos de componentes de alto desempenho. O uso de chumbo em aços de 

corte fácil está sendo evitado devido às normas ambientais.  

O alumínio diminui o teor de oxigênio dissolvido no aço para níveis aceitáveis 

comercialmente, além de proporcionar o controle do tamanho do grão durante as etapas de 

conformação quando combinado com nitrogênio em solução, assegurando assim, excelentes 

propriedades mecânicas ao produto.  

A desvantagem do emprego do Al como desoxidante e do enxofre como formador de 

sulfetos é a formação de inclusões não-metálicas sólidas nas temperaturas de elaboração dos 

aços (Al2O3, CaS). Tais tipos de inclusões não-metálicas podem causar problemas de 

obstrução de válvulas durante o lingotamento contínuo dos aços, bem como a necessidade do 

controle da forma e da distribuição do MnS no produto solidificado. 

Para evitar ou pelo menos minimizar esses problemas, o tratamento de modificação de 

inclusões com ligas à base de cálcio é largamente utilizado. A despeito de sua grande 

utilização, os mecanismos termodinâmicos e cinéticos da modificação de inclusões não-

metálicas com cálcio não são ainda completamente conhecidos. Tais mecanismos são 

fortemente influenciados pela composição química do aço e temperatura. Torna-se necessária 

a realização de estudos específicos, dependendo do tipo de aço a ser produzido.  

É importante salientar que certas variáveis só podem ser completamente estudadas 

com um controle rígido, o que nem sempre é possível em condições industriais. A 

compreensão dos fenômenos que ocorrem na modificação de inclusões com cálcio pode ser 

obtida pela união de estudos teóricos e experimentais. O estudo teórico é comumente 

realizado com o auxílio de dados e modelos termodinâmicos, os quais tornaram-se, 

atualmente, matematicamente complexos, destacando-se, entre outros, o programa comercial 

FactSage. O uso de fornos de laboratório - em condições controladas de composição química 

e temperatura do aço líquido - tornou-se bastante utilizado para verificar de forma 

experimental a influência dessas variáveis na formação de inclusões não-metálicas.  



 2

O presente trabalho tem como objetivo geral o estudo experimental e termodinâmico 

da modificação de inclusões durante o tratamento com cálcio para os aços SAE 1141 e SAE 

8620.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• Adaptar as metodologias apresentadas pela literatura no estudo de formação e 

modificação de inclusões pelo cálcio para os aços SAE 1141 e SAE 8620. 

• Obter o perfil inclusionário para os aços SAE 1141 e SAE 8620 tratados com cálcio, 

tanto de amostras obtidas na planta industrial quanto amostras obtidas em laboratório. 

Além disso, tem-se como objetivo validar os resultados obtidos através de 

termodinâmica computacional com os resultados via MEV/EDS.  

• Estabelecer um estudo termodinâmico para fornecer o equilíbrio de fases formadas 

nas inclusões, para as condições de processo, composição química e temperatura dos 

aços SAE 1141 e SAE 8620. 

• Verificar a influência do tempo após a adição de CaSi para que o sistema atinja o 

equilíbrio termodinâmico. Para as condições experimentais adotadas, observar a 

influência de mecanismos cinéticos na formação e modificação de inclusões. 

Como resultado final, esperou-se gerar um conhecimento que contribua tanto para 

uma compreensão melhor dos fenômenos envolvidos, quanto para o aprimoramento da 

qualidade/competitividade dos produtos, e que torne cada vez mais viável o desenvolvimento 

de novos aços e processos, através da parceria entre universidade e empresa. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Para um melhor entendimento da revisão bibliográfica, ela está dividida em tópicos. 

Inicialmente, discorre-se sobre o tratamento de inclusões com cálcio. Em um segundo 

momento, relacionam e apresentam-se os conceitos básicos sobre termodinâmica 

computacional no estudo do equilíbrio aço/inclusões e alguns modelos termodinâmicos. Para 

finalizar, faz-se uma apresentação de experimentos, utilizando-se fornos de laboratório, 

focados no estudo de inclusões. Além disso, nesse último tópico, descrevem-se alguns 

trabalhos com maior detalhamento, por fornecerem subsídios para o presente estudo. 

 

2.1 Tratamento de inclusões com cálcio 

 

2.1.1 Introdução 

 

O potencial do tratamento com cálcio é conhecido desde a metade do século 20, 

quando a termodinâmica do cálcio tornou-se bem conhecida e as ligas de cálcio passaram a 

ser comercialmente produzidas. Na década de 60, ligas como CaSi e CaSiMn já eram 

empregadas para melhorar as características das inclusões e limpeza do aço. Todavia, os 

resultados eram discrepantes devido a problemas na técnica de adição de cálcio e ao controle 

deficiente da composição química do aço, durante e após o tratamento com cálcio.  

Já na década de 70, a técnica de injeção de cálcio foi completamente desenvolvida e os 

efeitos do cálcio no aço líquido foram satisfatoriamente esclarecidos. A aplicação do 

tratamento com cálcio para melhorar a lingotabilidade foi intensamente estudada e bem 

estabelecida na década de 80 (HOLAPPA ET AL, 2003). Segundo Cicutti et al (1997), o 

tratamento com cálcio é geralmente usado para controlar a forma e a composição das 

inclusões de óxidos e sulfetos em aços acalmados ao alumínio.  

Andersson e Seetharaman (2000) e Turkdogan (1996) afirmam que o tratamento com 

cálcio tornou-se comum, trazendo uma série de vantagens: 

a) diminuição da quantidade de clusters de alumina e MnS; 

b) modificação da morfologia e distribuição das inclusões; 

c) aprimoramento da lingotabilidade (capacidade de se obter rendimento máximo de 

aço lingotado) dos aços acalmados ao Al;  

d) melhoramento das propriedades do material: ductilidade, tenacidade e 

usinabilidade; 
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e) diminuição dos defeitos superficiais causados por inclusões em tarugos, blocos e 

placas; 

f) aumento da usinabilidade a altas velocidades de corte e prolongamento da vida das 

ferramentas; 

g) minimização da suscetibilidade dos aços a trincas de reaquecimento, por exemplo, 

nas zonas afetadas pelo calor (ZAC) em soldas; 

h) redução da suscetibilidade de aços ARBL (Alta Resistência e Baixa Liga) a trincas 

induzidas pelo hidrogênio. 

O efeito do tratamento com cálcio nas propriedades mecânicas pode ser compreendido 

no exemplo da figura 1. A figura 1 mostra a razão da energia de impacto 

transversal/longitudinal versus o teor de enxofre no aço, resultantes dos testes de impacto 

Charpy-V em um aço AISI 4140 temperado e revenido (HOLAPPA; HELLE, 1995). A razão 

da energia de impacto transversal/longitudinal mostra o grau de isotropia do aço: quanto mais 

próxima de 1, maior é a isotropia do aço. Para um teor de enxofre de 0,02%, a razão da 

energia de impacto transversal/longitudinal é próxima de 0,25, em se tratando de um aço 

convencional, enquanto que para um aço tratado com cálcio, é próxima de 0,4. Para qualquer 

teor de enxofre nos aços tratados com cálcio, a razão de energia de impacto 

transversal/longitudinal será sempre superior aos valores obtidos para aços não tratados com 

cálcio. 

 

 
Figura 1 - Resistência ao impacto de um aço AISI 4140: aço convencional e um aço tratado 

com cálcio em função do teor de enxofre.  
Fonte: HOLAPPA; HELLE (1995). 

 

Com relação à modificação das inclusões, Janke et al (2000) afirmam que o princípio 

da modificação de inclusões de Al2O3 (óxido sólido) é a reação entre o cálcio dissolvido e 
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Al2O3 para produzir inclusões líquidas de CaO-Al2O3. Assim, evita-se a formação de fases 

intermediárias de CA6, CA2, CA e CaO (C e A representando CaO e Al2O3, respectivamente).  

Fruehan (1998) relaciona as principais reações que podem ocorrer em aços acalmados 

ao alumínio contendo inclusões de alumina e sulfetos: 

 

Ca(l) = Ca(g)..........(1)    [ ] espécies dissolvidas no aço. 

Ca(g) = [Ca]..........(2)    ( ) espécies dissolvidas na fase inclusão. 

[Ca] + [O] = (CaO)..........(3) 

[Ca] + [S] = (CaS)..........(4) 

[Ca] + (x + 1/3)(Al2O3) = (CaO.x Al2O3) + 2/3 [Al]..........(5) 

(CaO) + 2/3[Al] + [S] = (CaS) + 1/3(Al2O3)..........(6) 

 

Segundo o autor, para aços com teores de S relativamente baixos, a reação (5) irá 

ocorrer primeiro, seguida pela reação (6). Se o teor de enxofre for elevado, a reação (4) será 

predominante e, conseqüentemente, a quantidade de cálcio adicionada será insuficiente para 

modificar as inclusões de alumina, de acordo com a reação (5). 

A figura 2 mostra os tipos de óxidos e sulfetos formados em aços tratados e não 

tratados com cálcio, dependendo do teor de enxofre (baixo ou alto) no aço, na condição de 

laminado. 

 
a) baixo enxofre, desoxidado com Al  b) o mesmo + tratamento com cálcio. 

c) alto enxofre, desoxidado com Al  d) o mesmo + tratamento com cálcio. 

[ ] espécies dissolvidas no aço. 

Nota: a dimensão das inclusões não está em escala. 

Figura 2 - Inclusões de óxidos e sulfetos na condição como laminado. 
Fonte: Holappa; Helle (1995). 
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De acordo com a figura 2, o cálcio converte a alumina dura e sólida gradualmente para 

cálcio-aluminatos líquidos (com teor de CaO maior do que 35%), os quais possuem forma 

globular tanto no banho de aço líquido, quanto durante a solidificação e laminação do aço. Em 

aços de baixo teor de enxofre (S < 0,005%), grande parte do enxofre deve estar na forma de 

sulfetos de cálcio (CaS), enquanto somente uma quantidade mínima vai precipitar como MnS. 

É importante salientar que o CaS não se deforma durante a laminação (figura 2b). Se o teor de 

enxofre é alto (S > 0,030%), não é possível, na prática, devido à reação de dessulfuração, 

manter todo o enxofre na forma de sulfetos de cálcio, mas sim, na forma de MnS contendo 

algum CaS (figura 2d). Os sulfetos de cálcio são deformáveis, porém menos que o MnS na 

forma pura. Sulfetos também podem estar combinados com fases óxidas na forma de 

“oxissulfetos” conforme a figura 2d. (HOLAPPA; HELLE, 1995). 

Todavia, a eficiência do tratamento por Ca é mínima, por causa de sua solubilidade no 

aço e temperatura de ebulição (~1500 oC) baixas. Essas características trazem grandes 

dificuldades na prática de operação e determinação do comportamento do cálcio em aço 

líquido. As perdas na adição de cálcio variam entre 75 e 90%, devido à vaporização, reação 

com a atmosfera e escória da panela, segundo Andersson e Seetharaman (2000). 

Segundo Janke et al (2000), algumas conclusões sobre o comportamento do cálcio têm 

sido obtidas a partir de diversas investigações: 

• o cálcio é solúvel em ferro líquido em uma faixa limitada. A solubilidade do cálcio em 

ferro líquido a 1600 ºC está na faixa de 0,030 a 0,040%, em massa; 

• os elementos C, Si, Mn, Ni e Al contribuem para aumentar a solubilidade do cálcio em 

ferro líquido; 

• reações extremamente fortes entre cálcio e oxigênio em ferro líquido e as 

características do cálcio mencionadas são responsáveis pela dificuldade na 

determinação dos parâmetros de interação entre Ca e O em ferro líquido; 

• o cálcio dissolvido em aço líquido reage com impurezas no aço e também com 

inclusões de óxidos e sulfetos (resultando na modificação de sua composição e 

morfologia). 

Turkdogan (1996) mostra que o balanço de massa para o consumo de cálcio pode ser 

resumido como: Quantidade injetada vslOSOSsol  W  W  W'  W  WW ++++= ..............(7) 

Wsol = quantidade dissolvida no aço líquido. 

WOS = quantidade retida como inclusões de óxidos e sulfetos. 

W’OS = quantidade que reagiu com S e alumina e, em seguida, flotou. 

Wsl = quantidade que reagiu com a escória da panela. 
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Wv = quantidade vaporizada na superfície do banho. 

Os estudos de dados de plantas industriais e considerações teóricas do autor indicam 

que:     OSsol  W W << ..............(8) 

Levando-se em conta essa simplificação, a eficiência do cálcio empregado (Eu) é 

obtida aproximadamente por: 

W
 W' W

E OSOS
u

+
= ..............(9) 

O fator de eficiência de retenção de cálcio (Er) é dado por: 

W
W

E OS
r = ..............(10) 

Ainda segundo Turkdogan (1996), a experiência mostra que a eficiência de retenção 

do cálcio decresce com o aumento da quantidade de cálcio acima de determinado valor, 

dependendo do teor de oxigênio total na forma de inclusões. A eficiência de retenção do 

cálcio no distribuidor (Er)d, será menor que na panela (Er)p, devido à flotação de inclusões do 

banho durante o intervalo para o lingotamento no distribuidor. A tabela 1 relaciona a 

quantidade de cálcio injetada com a eficiência de retenção do cálcio tanto na panela quanto no 

distribuidor. 

Tabela 1 - Injeção de cálcio e eficiência de retenção do cálcio na panela (Er)p  
e no distribuidor (Er)d. 

Fonte: TURKDOGAN (1996). 
kg Ca/t aço (Er)p (Er)d 

0,16 0,24 a 0,30 0,12 a 0,15 

0,36 0,12 a 0,18 0,06 a 0,09 

 

2.1.2 Lingotabilidade em aços tratados com cálcio 

 

Muito embora não exista uma definição precisa para lingotabilidade (JANKE ET AL, 

2000), é importante observar o conceito de lingotabilidade dos aços. Tal conceito está 

relacionado com as características de fluidez e de resfriamento do aço, bem como o grau de 

obstrução das válvulas do distribuidor.  

Vários fatores influenciam a lingotabilidade dos aços, por exemplo, os materiais 

refratários, a composição da escória, a cobertura do aço no distribuidor, o material da válvula 

e seu desenho, o controle de temperatura durante o processo, os tempos de espera etc. O 

controle de inclusões é somente um dos fatores. Entretanto, ele é muito importante na 

tentativa de melhorar a lingotabilidade (HOLAPPA, 2001). 
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Adições de cálcio geralmente são feitas na forma de ligas, tais como CaSi, CaC2 ou 

CaAl, dependendo da especificação do teor de silício no aço. Atualmente, a forma mais 

utilizada é aquela com tubos de aços recheados com CaSi em pó. 

Davies e Morgan (1985) relatam que, após testes em planta, foi escolhida a adição de 

cálcio via CaSi em pó encapsulado em aço na forma de tubo, preferencialmente à injeção de 

pó via lança no interior do banho. Essa nova técnica (em 1985) trouxe as seguintes vantagens: 

• Maior e mais consistente rendimento de cálcio; 

• Melhor controle da temperatura e do teor de S, pois o tempo de tratamento é curto 

(<2min.), e ocorre com uma baixa taxa de agitação com argônio. O resultado nos 

testes foi uma perda de temperatura menor do que 5K e pouco efeito no teor de S 

(<10% de dessulfuração), devido à reduzida interação metal-escória; 

• O equipamento é compacto, fácil de usar e exige um custo relativamente baixo de 

capital. 

Conhecer o tipo de cálcio-aluminato que se forma em determinadas condições passa a 

ser uma informação útil, segundo Madias (1998). Os cálcio-aluminatos se comportam de 

maneira muito diferente tanto durante o lingotamento do aço, quanto na deformação a quente. 

Deve-se isso às suas diferentes propriedades, como se pode observar na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Propriedades dos cálcio-aluminatos, CaO e sulfetos. 
Inclusão Densidade 

(g/cm3) 
T. Fusão 

(°C) 
Dureza Vickers 

(HV) 
Expansão Térmica 

(1x10-6/°C) 
Al2O3 3,96 2050 3750 8 
CA6 3,38 1850 2200 9 
CA2 2,91 1750 1100 - 
C3A 3,04 1535 - 10 
CA 2,98 1605 930 7 

C12A7 2,83 1455 - 8 
CaO 3,34 2570 400 - 
CaS 2,50 2450 - 15 
MnS 3,99 1610 170 18 

Nota: C = CaO e A = Al2O3. Fonte: CICUTTI ET AL (1997). 
 

As propriedades descritas na tabela 2 fazem com que a lingotabilidade seja muito 

diferente quando se tem CA6 em equilíbrio com o aço, de que quando se tem C12A7. De todos 

os cálcio-aluminatos, o C12A7 é o único que se apresenta totalmente líquido na temperatura de 

trabalho do aço e não ocasiona problemas de lingotabilidade, o que pode ser observado no 

diagrama binário Al2O3-CaO, vide figura 3. Pode-se notar que o ponto de fusão do C12A7 é o 
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menor entre todos os cálcio-aluminatos, cerca de 1413 oC. Vê-se também que inclusões com 

fase líquida começam a ser formadas em 35% de CaO, considerando a T = 1600 oC. 

 
Figura 3 - Diagrama binário Al2O3-CaO. 

Fonte: Slag Atlas (1995). 
 

Faulring et al (1980) relatam que a quantidade de cálcio e alumínio no distribuidor 

determina o tipo de inclusão que precipitará e, por conseqüência, o fluxo de aço na válvula. A 

figura 4 relaciona o fluxo de aço na válvula (utilizando a massa de aço lingotada em um 

distribuidor em escala de laboratório como medida do fluxo) com a relação cálcio/alumínio no 

distribuidor, para um aço com 0,017 a 0,021% de S e outro com 0,023 a 0,028% de S. Para 

pequenos teores de cálcio (0 > Ca/Al < 0,01), a lingotabilidade é melhor do que aqueles entre 

0,01 > Ca/Al < 0,10. Entretanto, verifica-se um aumento acentuado na lingotabilidade quando 

Ca/Al > 0,10, conforme figura 4. 
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Figura 4 - Efeito do cálcio no fluxo da válvula em aços desoxidados com alumínio.  

Fonte: FAULRING ET AL (1980). 
 

Holappa et al (2003) relatam em seu trabalho que, na década de 60, quando o 

lingotamento contínuo (LC) tornou-se largamente utilizado, problemas de obstrução foram 

encontrados nas válvulas do LC, principalmente em pequenas seções. A análise do material 

encontrado nas válvulas mostrou que era principalmente formado por clusters de alumina. 

Bannenberg (1995) explica que o termo obstrução de válvulas ou nozzle clogging 

significa acumulação de alumina ou compostos com alto teor de alumina, constringindo o 

fluxo da válvula submersa. Duas regiões são consideradas mais suscetíveis: a área acima da 

abertura da válvula e a zona em que o aço sai da válvula para o molde, como se pode observar 

na figura 5. 
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Figura 5 - Arranjo esquemático da válvula submersa do molde e da válvula tampão do 

distribuidor, com destaque para as áreas onde ocorrem obstruções. 
Fonte: BANNENBERG (1995). 

 

O acesso direto à válvula, para permitir a determinação da extensão da obstrução da 

mesma é impossível durante o lingotamento. Nesse caso, informações adicionais são 

necessárias. A posição da válvula tampão ou a mudança na sua posição ao longo do tempo é 

geralmente usada para medir o grau de obstrução.  

A figura 6 mostra três exemplos típicos do comportamento da altura do nível do molde 

e a posição da válvula tampão (stopper) durante o lingotamento. A parte esquerda da figura 

mostra a situação típica de clogging, a parte central, a situação ideal e a direita, a erosão na 

válvula (BANNENBERG, 1995). 

Em corridas envolvendo clogging na válvula, vide parte direita da figura 6, a posição 

do stopper torna-se mais elevada que em corridas onde não há formação de clogging. Quedas 

abruptas na posição do stopper ocorrem em paralelo à grande flutuação no nível do molde, 

particularmente, durante a limpeza mecânica do stopper.  

A parte direita da figura 6 mostra uma corrida em que ocorreu o fenômeno de erosão 

ao redor do stopper. Nesse caso em particular, o teor de cálcio residual apresentou-se 

extremamente alto após um intensivo tratamento. Isso resultou no excessivo desgaste do 

material do qual é feito o stopper. 
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Figura 6 - Exemplos de comportamento típico de lingotamento contínuo.  

Fonte: BANNENBERG (1995). 
   

Pode-se correlacionar a lingotabilidade dos aços de acordo com os tipos de inclusão 

formados após o tratamento com cálcio. A figura 7 mostra a relação entre o tipo de inclusão 

formado, segundo a formação de cálcio-aluminatos, à lingotabilidade (classificada entre “boa” 

e “má”) e à razão cálcio/oxigênio total (considerando todo o cálcio dissolvido no aço 

associado a inclusões de óxido, por isso Caoxigênio). Observa-se que um tratamento pouco 

eficiente pode até mesmo piorar a lingotabilidade do aço entre 1-2% e 20% de CaO nas 

inclusões. A lingotabilidade melhora a partir de 20% de CaO e à razão de Caoxigênio/Ototal igual 

a 0,35. A lingotabilidade atinge o seu máximo em 35% de CaO e razão Caoxigênio/Ototal igual a 

0,6 no estudo realizado por Bannenberg (1995). 
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Figura 7 - Correlação entre o diagrama Al2O3-CaO com a lingotabilidade.  

Fonte: BANNENBERG (1995). 
 

Fuhr et al (2003) investigam a contribuição de cada tipo de inclusão nos problemas de 

obstrução de tubos (ou válvulas) do distribuidor de lingotamento contínuo. Foram retiradas 

amostras de aço no distribuidor em diferentes corridas com lingotabilidade considerada boa e 

má. Em cada amostra, uma área de cerca de 60 mm2 foi analisada, e o número, tamanho e 

composição das inclusões foram registrados. A figura 8 compara a composição de inclusões 

óxidas em corridas com boa e má lingotabilidade. Nas corridas onde eventos de clogging 

foram detectados, a composição das inclusões está localizada na região do espinélio Al2O3-

MgO. 
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Figura 8 - Composição das inclusões em corridas com boa e má lingotabilidade, em aços 

ressulfurados. 
Fonte: FUHR ET AL (2003). 

 

Fuhr et al (2003) também correlacionam a fração sólida das inclusões com a 

lingotabilidade do aço. Para avaliar a fração sólida dos óxidos, informações do diagrama 

CaO-Al2O3-MgO foram colocadas em um programa de computador. Tal programa foi 

desenvolvido para estimar a fração sólida das inclusões como função da composição e da 

temperatura do aço. No caso dos sulfetos, somente a proporção de CaS é importante, porque é 

sólido à temperatura de trabalho do aço líquido, enquanto que o MnS observado nas amostras 

de aço pode ter sido formado durante o resfriamento das amostras. Os resultados desse estudo 

são mostrados na figura 9. 
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Figura 9 - Proporção de inclusões sólidas observadas em amostras do distribuidor para 

diferentes corridas com e sem problemas de lingotabilidade. 
Fonte: Adaptado de FUHR ET AL (2003). 

 

Segundo Fuhr et al (2003), de acordo com os resultados, problemas de lingotabilidade 

ocorrem mais evidentemente quando a proporção de inclusões sólidas é maior que 60-70%. 

Os resultados sugerem também que inclusões de óxidos influem tanto quanto os sulfetos na 

fração sólida total das inclusões. 

Story et al (2004) descrevem técnicas para a rápida identificação de inclusões em aços. 

Uma dessas técnicas realiza a inserção da composição química das inclusões em um diagrama 

ternário esquemático CaO-Al2O3-S e apresentado na figura 10 como Ca-Al-S. Na figura 10, 

são mostradas as fronteiras de inclusões líquidas consideradas pelos autores. Identifica-se, 

também, uma região de inclusões 100% líquidas (sombreado), onde o teor de CaS é baixo. 

Também se pode identificar uma região de inclusões 50% líquidas (delimitada pela linha em 

azul), onde a porcentagem de CaS pode chegar a aproximadamente 20%. E, por fim, a região 

onde o CaS é predominante (delimitada pela linha em vermelho), em que as inclusões são 

sólidas. Se as inclusões estiverem à esquerda da fronteira líquida (lado Ca-Al < 0,67), pode 

ocorrer erosão nas válvulas. Por outro lado, se as inclusões estiverem à direita da janela 

líquida (lado Ca-Al, > 0,67), o que pode ocorrer é o clogging. Já se as inclusões estiverem 

dentro da janela líquida (lado Ca-Al, entre 0,4 e 0,67), o lingotamento deve ser estável. 
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Figura 10 - Diagrama ternário esquemático CaO-Al2O3-S. 

Fonte: STORY ET AL (2004). 

 

2.1.3 Estudos teóricos e experimentais do tratamento de inclusões com cálcio 

 

Os teores de oxigênio e de enxofre no aço influenciam no teor de cálcio necessário na 

conversão das inclusões de alumina para cálcio-aluminatos. Turkdogan (1988) reuniu dados 

sobre tratamento com cálcio de várias estações de forno-panela, como se pode observar na 

figura 11. Em todos os casos, o tratamento com cálcio foi feito com a injeção de tubos de aço 

(16x7 mm de seção transversal) recheados com CaSi, com taxas de 0,16 a 0,36 kg Ca/t aço, a 

uma taxa de 180 m/min. 

As linhas pontilhadas na figura 11 indicam a composição dos cálcio-aluminatos (CAx) 

calculada pela reação [Ca] + (x + 1/3)(Al2O3) = (CaO.x Al2O3) + 2/3 [Al] e o diagrama de 

equilíbrio de fases para o sistema CaO-Al2O3. As áreas sombreadas, marcadas com L, 

indicam as amostras retiradas da panela poucos minutos após a injeção de CaSi, enquanto as 

áreas sombreadas, marcadas com T, as amostras do distribuidor. Devido à flotação de 

inclusões do banho, os teores de cálcio e oxigênio total são sempre menores no distribuidor do 

que na panela logo após o fim do tratamento. Para um determinado teor de oxigênio total, 

inicialmente na forma de inclusões de alumina, uma maior quantidade de cálcio é retida em 

aços de baixo teor de enxofre. Em aços com S < 0,005%, ocorre a conversão quase completa 

das inclusões de alumina em cálcio-aluminatos líquidos. Já em aços com alto teor de enxofre 
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(>0,01%), a conversão é parcial, resultando em cálcio-aluminatos sólidos envolvidos com 

uma fina camada de cálcio-aluminatos líquidos, ou cálcio-aluminatos sólidos com um núcleo 

de alumina que não reagiu. Alguns sulfetos de cálcio também são associados com essas 

inclusões de cálcio-aluminatos. (TURKDOGAN, 1988). 

 
Figura 11 - Relação entre os teores de cálcio e oxigênio total de aços acalmados ao Al após 

tratamento com CaSi. L - Amostras da panela, T - Amostras do distribuidor. 
Fonte: Turkdogan (1988). 

 

Davies e Morgan (1985) relatam que existe uma “janela segura” para a adição de 

cálcio (figura 12), sendo que, à esquerda dessa janela, cálcio-aluminatos de baixo ponto de 

fusão – considerados desejáveis para o lingotamento contínuo – não serão formados, enquanto 

que à direita, CaS é produzido. Os fatores principais que influenciam no tamanho dessa janela 

são os teores de Al, S, C no aço e a temperatura. 

 
Figura 12 - Mudança na composição das inclusões com a adição de cálcio. 

Fonte: DAVIES E MORGAN (1985). 
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A figura 13 apresenta uma relação teórica entre Al e S para a janela (figura 12), 

considerando um aço com 0,01% C e outro, com 0,45% C. Para um dado teor de Al, há um 

teor crítico de S acima do qual CaS será formado com a fase óxida considerada ótima para a 

lingotabilidade, 12CaO.7Al2O3. Quando o teor de Al cai, a atividade do oxigênio aumenta, o 

que suprime a formação de CaS e teores mais altos de S podem ser considerados. A figura 13 

também mostra o efeito do C nessa relação, novamente, por afetar a atividade do oxigênio. 

 

 
Figura 13 - Efeito do teor de Al e C no teor de S para evitar a formação de CaS a 1600 oC. 

Fonte: DAVIES E MORGAN (1985). 
 

O efeito da temperatura de lingotamento na formação de CaS foi determinado por 

cálculo teórico e é apresentado na figura 14. Para um determinado teor de alumínio, por 

exemplo, 0,02%, a 1500 oC, o teor de enxofre crítico é um pouco maior que 0,01%. A 1600 
oC, o teor de enxofre crítico é um pouco maior que 0,02%, acima do qual ocorre a formação 

de CaS. Para temperaturas mais baixas, a atividade do oxigênio é menor, promovendo a 

formação de CaS.  
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Figura 14 - Efeito da temperatura na formação de CaS, para um aço com 0,45% C. 

Fonte: DAVIES E MORGAN (1985). 
 

Davies e Morgan (1985) também avaliam o efeito do enxofre sobre a lingotabilidade 

de um aço C-Mn para tubos pelo uso de uma variável “fator de fluxo” definida como a razão 

entre a velocidade de lingotamento real e a teórica, conforme figura 15. Os resultados são para 

um dado tamanho de válvula e altura de aço no distribuidor. O gráfico mostra a forte 

influência do %S no desempenho do lingotamento, com um fator de fluxo menor que 65%, 

refletindo lingotabilidade insatisfatória. Conseqüentemente, para esse tipo de aço em 

particular, o teor de S precisa ser restrito a menos que 0,025%. 

 
Figura 15 - Desempenho no lingotamento de um aço C-Mn tratado com cálcio. 

Fonte: DAVIES E MORGAN (1985). 
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Larsen e Fruehan (1991) realizam um estudo da modificação dos óxidos pelo cálcio, 

comparando dados experimentais com a prática industrial. Os autores relatam que a predição 

teórica baseada em dados termodinâmicos concorda com os resultados das amostras de 

corridas executadas em laboratório e na indústria. Isso indica que as reações entre o cálcio 

dissolvido e as inclusões são relativamente rápidas, o que está de acordo com outros 

trabalhos. Os autores afirmam ainda que, com base nos resultados e predições, para se obter a 

completa modificação dos óxidos para cálcio-aluminatos líquidos em aços acalmados ao 

alumínio, o teor de enxofre deve ser muito baixo. Outra importante consideração é a 

temperatura de lingotamento: quanto maior a temperatura, mais fácil é a formação de 

inclusões de C12A7. Para 0,04% de Al, se a temperatura for de 1600 oC, o teor de enxofre deve 

ser menor que 0,012%,  a 1550 oC, o teor de enxofre deve ser menor que 0,007%, ao passo 

que, para 0,015% de Al, a 1600 oC, o teor de S deve ser menor que 0,019% e, a 1550 oC, o 

teor de S deve ser menor que 0,013%. 

Ainda de acordo com Larsen e Fruehan (1991), durante o processo na aciaria, é difícil 

saber se o tratamento com cálcio foi bem sucedido. Teoricamente, é possível determinar a 

extensão da modificação das inclusões pela medição da atividade do oxigênio, usando um 

sensor apropriado. Na figura 16, a atividade do oxigênio em ppm é mostrada como função do 

% de CaO nas inclusões, para um aço contendo 0,01% de Al e outro, 0,04% de Al. Para uma 

modificação parcial ou incompleta das inclusões de alumina, ou seja, de A até CA, a queda na 

atividade do oxigênio (segundo os autores) é pequena, cerca de 10%, conforme figura 16. No 

entanto, na modificação completa das inclusões de alumina para cálcio-aluminatos líquidos, a 

queda é significativa, de 42% (área do Ca líquido) a 73% (CA líquido para líquido), segundo 

os autores, vide figura 16. Os autores concluem que a medição com um sensor de oxigênio, 

antes e depois do tratamento, pode indicar o quão efetivo foi o tratamento para modificação 

de inclusões com cálcio.   

Larsen e Fruehan (1991) estudam a modificação de inclusões de óxidos pelo cálcio, 

em amostras obtidas de experimentos de laboratório e de aciarias. Os resultados estão 

reunidos na figura 17. Pode-se ver uma boa concordância entre as curvas teóricas de CA e 

C12A7 e os resultados das amostras. 
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Figura 16 - Atividade do oxigênio em aço contendo 0,01% Al e 0,04% Al em equilíbrio com 

cálcio-aluminatos a 1600 oC. 
Fonte: LARSEN E FRUEHAN (1991). 

 

 
Figura 17 - Composição das inclusões encontradas em amostras de laboratório e planta 

comparadas com curvas teóricas.  
Fonte: LARSEN E FRUEHAN (1991). 
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Gatellier et al (1991) apresentam o resultado de cálculos, via modelo termodinâmico, 

para a previsão de mudança da composição das inclusões de óxido e sulfetos na solidificação 

dos aços, vide figura 18. Foi estudado um aço de composição 0,015% Al, 0,38% C, 0,75% 

Mn, 0,25% Si, 0,02% S, 35 ppm Ca, 30 ppm O com tratamento com cálcio a 1600 oC. 

A figura 18a mostra a distribuição de cálcio em ppm. Pode-se observar que, durante a 

solidificação do aço, o cálcio na forma de óxido é o predominante, sendo que parte do cálcio 

dissolvido forma inclusões de CaS e parte forma óxidos. Em aços acalmados ao Al, as 

inclusões formadas durante o tratamento com cálcio serão mais ricas em CaO que aquelas 

formadas durante o resfriamento e solidificação do aço, conforme figura 18b, onde a linha 

cheia indica a composição das inclusões precipitada a uma dada temperatura. Se a reoxidação 

for limitada, a composição média das inclusões de óxido não é diferente da calculada em altas 

temperaturas - figura 18b (linha pontilhada), pois é muito pequena a quantidade de inclusões 

formadas durante o resfriamento e a solidificação do aço. 

 

(a) 

 

(b) 

 
                       Composição das inclusões precipitada a uma dada temperatura. 
       ----------- Composição média das inclusões de óxido. 
Composição média dos óxidos: 9,4% SiO2 - 38,8% Al2O3 - 51,6% CaO - 0,1% MnO. 

Figura 18 - Precipitação de inclusões calculada por modelo termodinâmico. 
Fonte: GATELLIER ET AL (1991). 

 

Alguns desses óxidos irão servir como sítios de nucleação para a precipitação de 

inclusões ricas em MnS durante a solidificação do metal. A composição final das fases - 

sulfeto e óxido - vai depender da quantidade de oxigênio e enxofre no aço. A figura 19 

descreve a transformação de uma inclusão composta inicialmente por um núcleo de CaO-

Al2O3. Essa figura mostra - sob a condição de equilíbrio de 1470 oC - a composição resultante 
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da fase óxida e o teor de CaS na fase (Ca,Mn)S, como função da razão %S/%O em massa no 

aço. 

 
Figura 19 - Influência da razão %S/%O em massa no aço no tipo de óxido formado e o teor de 

CaS na fase (Ca,Mn)S no equilíbrio (calculado). 
Fonte: GATELLIER ET AL (1991). 

 

Hong et al (1995) avaliam a influência da desoxidação por Al com diferentes teores de 

enxofre em aços tratados com cálcio. Foram estudados aços de usinabilidade melhorada para 

a produção de moldes usados na injeção de plásticos. O efeito do Al e S na modificação de 

inclusões óxidas foi fundamentado tanto por uma análise teórica do equilíbrio termodinâmico, 

quanto por experimentos em um forno de indução de laboratório. Os cálculos termodinâmicos 

mostram que a coexistência entre C12A7 e CaS é quase impossível em temperaturas de 

elaboração dos aços quando o nível de S é alto (por exemplo 0,1%). No entanto, para baixos 

níveis de S, todas as inclusões de alumina serão modificadas se existir cálcio suficiente para 

formar CaS no aço líquido. 

Os cálculos termodinâmicos indicam também que CaS sólido não vai precipitar a 1600 

ºC com inclusões de óxido do tipo CA2/CA, considerando Al = 0,015% e o teor de S for 

abaixo de 0,024%. Haverá precipitação de CaS com inclusões de alumina/CA6, quando o teor 

de Al for maior que 0,015%. Para a presença de inclusões de CA2 ou inclusões mais 

modificadas do tipo CA ou C12A7, o teor de Al não deve ser maior que 0,006% (quando S = 

0,1%) se o teor de Ca no aço for suficiente para a formação desse tipo de óxido. 

Como conclusões gerais dos estudos termodinâmicos e experimentais conduzidos por 

Hong et al (1995), para obter-se a completa modificação das inclusões de alumina em cálcio-

aluminatos em aços acalmados ao Al, o teor de S deve estar muito baixo. Por outro lado, o 

teor de Al deve estar baixo em aços ressulfurados. Por exemplo, se o aço contém 0,04% Al, o 
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teor de S deve estar abaixo de 0,035%. Para um aço ressulfurado contendo 0,1% S a 1600 ºC, 

o teor de Al deve estar abaixo de 0,006%. 

Cicutti et al (1997) desenvolvem um modelo termodinâmico simples baseado em 

dados previamente publicados, para prever a formação de inclusões em aços tratados com 

cálcio. Foi estudada a evolução da composição das inclusões em função do teor de cálcio para 

um aço 0,24% C - 0,30% Si - 1,3% Mn - 0,015 P - 0,025% S - 0,040% Al - 0,0040% O a 

1590 oC. Os resultados podem ser analisados na figura 20. 

 

 
Figura 20 - Variação da composição das inclusões dependente do teor de cálcio a 1590 oC. 

Fonte: CICUTTI ET AL (1997). 
 

 Pode ser visto na figura 20 que, para baixos teores de cálcio, os cálcio-aluminatos 

possuem uma alta porcentagem de Al2O3 e são sólidos ou parcialmente sólidos. Com o 

aumento do teor de cálcio, a porcentagem de CaO também aumenta, e os cálcio-aluminatos 

tornam-se líquidos. No entanto, quando o teor de cálcio atinge um certo nível (~ 34 ppm), 

inicia-se a precipitação de CaS. 

Hamoen e Tiekink (1998) investigam que tipo de inclusão causa clogging em aços 

ressulfurados acalmados ao Si/Al (tabela 3), com o objetivo de otimizar o tratamento com 

cálcio em planta. Foram avaliadas sete corridas com ocorrência de clogging e uma sem essa 

ocorrência. Para verificar a influência do teor de oxigênio total na ocorrência de clogging, 

diversas amostras foram analisadas. Os resultados são mostrados na tabela 4. Para surpresa 

dos autores desse estudo, o teor de oxigênio total não mostrou uma relação com a ocorrência 

de clogging. 
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Tabela 3 - Composição média do aço, refratário da panela e tratamento na panela. 
Fonte: HAMOEN E TIEKINK (1998). 

Aço C % 
Mn 

% 

Si 

% 
Al % S % 

Ca 

ppm 

Refratário 

da panela 
Tratamento 

Tratamento 

com cálcio 

SiAl 0,40 0,80 0,25 0,035 

0,020 

– 

0,045 

10 Dolomítico 
Forno-

panela 
Sim 

 
Tabela 4 - Oxigênio total em aços acalmados ao SiAl. 

Fonte: HAMOEN E TIEKINK (1998). 

Ototal em ppm 

Aço SiAl 

ressulfurado – 

sem clogging 

n 

Aço SiAl 

ressulfurado – 

com clogging 

n 

Antes do CaSi 21 6 22 9 

Depois do CaSi 20 6 25 6 

Após S 22 6 22 9 

Distribuidor 19 8 17 10 

n = número de amostras 

 

Dois tipos de depósitos foram encontrados nas válvulas do distribuidor: 

- Depósitos consistindo de MgO.Al2O3, CaO.yAl2O3 (y = 1,5) e partículas de CaS 

foram encontrados em 6 das 7 corridas que apresentaram clogging. Os mesmos tipos de 

depósitos também foram encontrados na área da válvula gaveta. 

- Depósito similar ao anterior, mas sem a presença de CaS, foi encontrado na válvula 

que não apresentou clogging e em uma das corridas que apresentaram clogging. 

Os depósitos foram estudados via MEV e difração de raios-x. A fase óxida consistia 

de cálcio-aluminatos entre CaO.2Al2O3 e CaO.Al2O3. Amostras foram retiradas durante o 

tratamento no forno-panela e durante o lingotamento. Elas mostraram inclusões do mesmo 

tipo que as dos depósitos: MgO.Al2O3, CaO.yAl2O3 (1 < y < 2) e muitas partículas de CaS 

(diâmetro médio 3µm, máximo de 10 µm). Cálcio-aluminatos rodeados por CaS 

apresentaram-se raros. 

O teor de magnésio no aço encontrado nas amostras do distribuidor foi de 1,3 +/- 0,6 

ppm (n=14), e não houve diferença significativa entre as corridas que apresentaram clogging 

(1,3 ppm Mg) e as corridas que não apresentaram clogging (1,4 ppm Mg). A razão Mg/Ca no 

aço não foi maior que 0,17, sendo que nos depósitos foi de aproximadamente 0,30. A taxa 

com que as inclusões de MgO.Al2O3 formam o depósito foi o dobro da taxa de acumulação de 
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cálcio-aluminatos + CaS. Os autores estabeleceram o seguinte ranking de inclusões para a 

tendência de formação de clogging (da maior tendência para a menor): CaS → MgO.Al2O3 → 

CaO.yAl2O3 (y = 1,5). 

Ainda segundo os autores, ao contrário da opinião comum, cálcio-aluminatos não 

necessitam ser completamente líquidos nas temperaturas de fabricação do aço para reduzir a 

formação de clogging. A prática em que se evita a formação de CaS, ao custo da modificação 

incompleta da alumina, é preferível à modificação completa da alumina com formação de 

CaS.  

Como resultado do trabalho de pesquisa desses autores, as práticas industriais foram 

melhoradas para reduzir a formação de CaS e transformar Al2O3 em CaO.yAl2O3 (y = 1,5). O 

teor de cálcio foi diminuído de 20 ppm para aproximadamente 10 ppm. O nível de clogging 

em aços ressulfurados foi reduzido para um nível em que foi possível aumentar o seqüencial 

de três para seis corridas. O máximo de 12 corridas pode ser produzido em seqüência. A vida 

útil da válvula tornou-se o fator limitante na extensão do seqüencial.  

Tendo em vista a solubilidade do CaS nas inclusões de cálcio-aluminatos, a figura 21 

considera o diagrama ternário CaO-Al2O3-CaS a 1500 oC, adaptado de Bolender et al (2001). 

A figura 21 a) representa o diagrama ternário completo, destacando os diversos campos de 

fases. A figura 21 b) mostra uma ampliação da região líquida do diagrama. Pode-se observar 

que o CaS possui solubilidade limitada nos cálcio-aluminatos, no máximo, de 

aproximadamente 4%. 

 
Figura 21 - (a) Diagrama ternário CaO-Al2O3-CaS a 1500 oC; (b) Ampliação da região líquida 

do mesmo diagrama.  
Fonte: Adaptado de BOLENDER ET AL (2001). 

(a) 

(b) 
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Bolender et al (2001) também realizam cálculos teóricos, os quais permitem concluir 

que, na temperatura de lingotamento de 1550 ºC e Al = 0,020%, o limite de enxofre para 

evitar a precipitação de CaS é de 200 ppm. Como resultado prático, aplicado em planta, os 

autores obtiveram uma redução de 75% dos problemas de clogging em aços ressulfurados. O 

novo conceito de processo envolveu: adição de CaSi de acordo com o consumo de Al durante 

o tratamento no refino secundário; ajuste da temperatura de lingotamento para 1550 oC ou 

superior; limitação do teor de Al e S para os valores mínimos objetivados na análise. As 

corridas que lingotaram sem dificuldade tiveram boa limpeza inclusionária em todos os casos. 

Holappa et al (2003) utilizam o software ChemSage e seus bancos de dados com o 

modelo quase-químico para escórias para calcular a formação de inclusões em um aço 0,35% 

C - 0,25% Si - 0,50% Mn. Na primeira série de cálculos, o teor de oxigênio foi mantido 

constante (20 ppm). Três temperaturas foram examinadas: 1600, 1550 e 1520 oC. Na figura 

22, os limites da área (ou janela) líquida foram determinados nessas três temperaturas pelo 

cálculo das linhas de saturação de cálcio-aluminatos (CaO.Al2O3, CaO.2Al2O3) e da linha de 

saturação de CaS, respectivamente. A quantidade de cálcio adicionada foi calculada por 

método interativo, para se obter cada saturação como função do teor de alumínio. A figura 22 

mostra claramente que o crescimento do teor de enxofre aumenta a estabilidade do CaS e, 

desse modo, contrai a janela líquida. Por outro lado, o teor de enxofre tem somente um efeito 

marginal na formação dos cálcio-aluminatos. Assim sendo, cada gráfico possui somente uma 

linha de saturação de cálcio-aluminatos. 
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Figura 22 - Linhas de saturação para cálcio-aluminatos e CaS e a janela líquida para diferentes 

níveis de enxofre a 1600, 1550 e 1520 oC.  
Fonte: HOLAPPA ET AL (2003). 
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Na figura 23, são mostrados os resultados para um teor de oxigênio de 10, 20 e 40 

ppm, combinado com um nível de enxofre de 250 ppm. Com um teor de oxigênio baixo, a 

janela líquida é obtida com uma pequena quantidade de cálcio, além de ser muito estreita. 

Quando o teor de oxigênio aumenta, a adição de cálcio também aumenta, e a janela é bastante 

ampliada. O efeito do enxofre pode ser visto na posição das linhas de saturação de CaS: um 

alto teor de enxofre faz com que a janela fique ainda mais estreita. Na prática, a dispersão do 

teor de oxigênio e a difícil predição do rendimento do cálcio podem trazer problemas no 

tratamento com cálcio. (HOLAPPA ET AL, 2003). 

 

 
Figura 23 - Efeito do oxigênio total (10, 20 ou 40 ppm) na janela líquida com 100 ou 250 ppm 

de enxofre.  
Fonte: HOLAPPA ET AL (2003). 

 

Adições de cálcio são bastante utilizadas na fabricação dos aços para transformar 

clusters de alumina em cálcio-aluminatos líquidos, a fim de prevenir problemas de clogging 
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durante o lingotamento contínuo, e controlar a morfologia e a composição de sulfetos 

precipitados que permanecem no aço solidificado. Durante o tratamento, o oxigênio e o 

enxofre no aço líquido competem para reagir com o cálcio. Gaye (2003) apresenta um 

diagrama de estabilidade para o sistema Fe-Al-Ca-O-S, vide figura 24.  Em um aço com 

0,05% de Al, cálcio-aluminatos contendo 50% CaO podem ser obtidos sem formar CaS com 

um teor de S de 0,006%, enquanto que o teor de CaO é limitado em 40% para um teor de S de 

0,035%. 

 

 
Figura 24 - Diagrama de equilíbrio para o sistema Fe-Al-Ca-O-S a 1600 oC. 

Fonte: GAYE (2003). 

 

A figura 25 resume, para um aço de composição 0,8% C, 0,65% Mn, 0,2% Si, 0,13% 

Cr e teores de Al de 150 e 650 ppm, a distribuição calculada de cálcio entre várias fases. Essa 

distribuição é função do teor de Ca e O total no aço, ao fim do tratamento com cálcio. Nesses 

diagramas, as linhas contínuas representam os limites de existência dos vários óxidos. São 

eles, seguindo-se pelo aumento do teor de Ca a um dado teor de O, aluminatos sólidos no 

domínio chamado de “óxidos sólidos”, misturas de CaO.Al2O3 e óxidos líquidos (de 0 a 100% 

líquido) estão no domínio chamado de “CA + liq”. Óxidos líquidos de maiores teores de CaO 

estão no domínio chamado de “óxidos líquidos”. As linhas pontilhadas com o teor de S 

indexado indicam o teor de cálcio em que a saturação de CaS é atingida para dado teor de S. 

No domínio “CA + liq”, o teor de S para saturação de CaS é praticamente constante: 90 ppm 

S para 650 ppm Al e 450 ppm S para 150 ppm Al. 

Esses diagramas indicam a janela disponível para a transformação de inclusões de 

alumina em cálcio-aluminatos totalmente líquidos sem precipitação de CaS no aço líquido. Na 



 31

figura 25, para o aço com 650 ppm Al, essa janela é completamente fechada para um teor de S 

tão baixo como 90 ppm, enquanto que para um aço com 150 ppm Al, uma transformação 

adequada dos óxidos pode ser obtida sem precipitação de CaS para maiores teores de S. 

 

 

 
Figura 25 - Tipos de óxidos formados e teor de S para precipitação de CaS durante o 

tratamento com cálcio, como função do teor de Ca e O totais.  
(a) Aço com Al = 150 ppm; (b) Aço com Al = 650 ppm. 

Fonte: GAYE (2003). 

 

Em aços ressulfurados (por exemplo, aços de corte livre), parte do MnS precipita em 

inclusões de óxidos, nos últimos estágios da solidificação. Em seguida, parte do cálcio do 

núcleo da inclusão é transferida para o MnS e resulta em uma inclusão composta com um 

núcleo globular rico em alumina e uma camada externa de (Ca,Mn)S, como mostrado na 

figura 26. 
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Figura 26 - Distribuição dos elementos em uma inclusão: composto óxido (centro) e sulfeto 

(parte externa) em um aço ressulfurado tratado com cálcio. 
Fonte: GAYE (2003). 

 

 As inclusões de alumina modificadas pelo cálcio são freqüentemente consideradas 

misturas binárias de CaO-Al2O3. No entanto, as inclusões modificadas geralmente contêm 

uma parcela significativa de MgO. O MgO pode contribuir para o sucesso da modificação 

com cálcio, de acordo com Pistorius et al (2006) e mostrado na figura 27. O forte efeito do 

MgO em ampliar a região líquida ou parcialmente líquida pode ser vista na figura 27 a), e 

com ênfase na figura 27 b), que mostra o efeito do aumento da razão Ca/O (que corresponde 

ao aumento no grau de modificação das inclusões de alumina)(Ca e O na inclusão, em massa) 

na liquefação das inclusões óxidas. Mesmo um baixo teor de MgO (como 2%) tem um efeito 

apreciável, reduzindo aproximadamente pela metade a razão Ca:O, onde a inclusão terá 

grande fração de líquido. Em altos teores de MgO em massa, ou acima, a extensão da região 

líquida é limitada pela formação de MgO.Al2O3 e MgO, compostos de alto ponto de fusão. No 

entanto, mesmo com 20% de MgO na inclusão, a razão Ca:O para a formação de 50% de 

líquido é menor que a metade do que sem a presença de MgO. 
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Figura 27 - Relação de fases para o sistema CaO-Al2O3-MgO a 1550 oC. 

(a)  Seção isotérmica, na região de baixo teor de MgO do diagrama. Composição plotada 
como % em massa; sp: solução de espinélio sólido. A: Al2O3. C: CaO. M: MgO. A linha 

pontilhada indica composição de 50% de líquido. 
(b) % massa de líquido no sistema CaO-Al2O3-MgO, para diferentes teores de MgO (como 
mostrado em cada curva) e diferentes razões de cálcio e oxigênio nas inclusões. Os valores 

foram retirados do diagrama de fase mostrado em a). 
Fonte: PISTORIUS ET AL (2006). 

 

Com a crescente preocupação com a limpeza interna dos aços, a importância do 

magnésio no processamento de aços de elevada limpeza interna vem recebendo atenção 

constante. O controle das inclusões contendo espinélio, em particular, pode ser importante no 

refino de diversos aços. No entanto, o comportamento das misturas líquidas Fe-Mg, ou 

mesmo sistemas mais complexos, Fe-Mg-O, Fe-Mg-Al-O, é pouco conhecido, introduzindo-

se incertezas importantes nos cálculos termodinâmicos, segundo Silva (2007). 
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Kirsch-Racine et al (2007) realizam um estudo teórico e em planta industrial com o 

intuito de melhorar a usinabilidade de aços de engenharia para a produção de componentes 

mecânicos. O caminho adotado foi realizar o tratamento com cálcio nesses aços. Tais aços são 

acalmados ao alumínio para atingir a exigência dos clientes com relação ao tamanho de grão e 

resistência à fadiga. A quantidade alvo de cálcio foi determinada utilizando o programa 

CEQCSI, desenvolvido pela ArcelorMittal Maiziéres e baseado em grande parte no modelo de 

escórias do IRSID. O nível de cálcio foi adaptado de acordo com os teores de Al, S e oxigênio 

em famílias de aços médio carbono. Para baixos níveis de cálcio, mantém-se a formação de 

inclusões sólidas de CaO.6Al2O3 (CA6) e CaO.2Al2O3 (CA2). Níveis muito altos de cálcio 

também são prejudiciais. Nesse caso, pela formação de sulfetos de cálcio. Para garantir boa 

lingotabilidade e inclusões líquidas ou com alto teor de líquido, o teor de cálcio total deve 

estar entre o CaO.Al2O3 (CA) e os óxidos líquidos, como pode ser visto na figura 28. 

 

 
Figura 28 - Lingotabilidade e os domínios de óxidos e sulfetos. 

Fonte: KIRSCH-RACINE ET AL (2007). 

 

Kirsch-Racine et al (2007) mostram também que a quantidade ótima de cálcio é 

dependente dos níveis de Al, S e da temperatura de lingotamento, como pode ser visto na 

figura 29.  

A figura 29 a) mostra que quanto maior o % de Al, maior o teor de Ca necessário para 

a formação de óxidos líquidos e menor a variação da formação de CaS.  

A figura 29 b) mostra que, quanto maior o teor de S, menor o teor de Ca para a 

formação de CaS. A janela líquida fica menor quanto maior for o teor de S no aço. O teor de S 

no aço pouco influi na formação de óxidos líquidos.  
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A figura 29 c) mostra que, quanto maior a temperatura de lingotamento, maior a janela 

líquida. Quanto maior a temperatura, menor o teor de Ca necessário para a formação de 

óxidos líquidos; mas, por outro lado, pouco influi na formação de CaS. Quanto maior o teor 

de Al e S do aço e menor a temperatura de lingotamento, menor é a janela para adição de 

cálcio. 

 

 
Figura 29 - Influência da composição do aço e da temperatura no lingotamento nos domínios 

de óxidos e sulfetos. 
a) efeito do alumínio; b) efeito do enxofre; c) efeito da temperatura de lingotamento. 

Fonte: KIRSCH-RACINE ET AL (2007). 
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Kirsch-Racine et al (2007) observam também que o domínio teórico de óxidos ideal é 

estreito. Além disso, é altamente dependente da temperatura e da composição do aço, o que 

torna difícil a prática industrial. Tal fato foi confirmado pela análise das inclusões obtidas em 

algumas corridas tratadas com cálcio na ArcelorMittal Gandrange. A usinabilidade aumentou 

em cerca de 20-30% nos aços tratados com cálcio, em comparação com a corrida padrão. 

 

2.1.4 Cinética do tratamento de inclusões com cálcio 

 

Visser et al (2008), baseados em resultados de experimentos em escala de laboratório, 

assumem que o cálcio e o oxigênio dissolvidos reagem com inclusões de alumina, formando 

inclusões de cálcio-aluminatos, com o crescimento gradual da fração de CaO. Se a atividade 

do oxigênio é suficientemente baixa, o cálcio e o enxofre dissolvidos reagem na superfície da 

partícula para formar CaS. Análises de MEV do produto de reação não mostraram claramente 

gradientes de concentração na inclusão de óxido, sendo a mesma considerada homogênea. O 

mecanismo é mostrado esquematicamente na figura 30. 

 

 
Figura 30 - Mecanismo de conversão de uma partícula de Al2O3 para uma partícula de 

nCaO.Al2O3/CaS. 
Fonte: VISSER ET AL (2008). 

 

Ito et al (1996) estudam o mecanismo e a cinética de modificação química de 

inclusões de alumina com cálcio, baseados em resultados experimentais, usando um forno de 

indução a altas temperaturas. O objetivo foi estudar a variação dos teores de cálcio solúvel, 

óxido de cálcio e sulfeto de cálcio com o tempo, após a adição de cálcio no banho. O objetivo 

específico foi expressar a taxa de conversão de alumina em cálcio-aluminatos, em relação ao 

tempo. 

 O experimento foi conduzido, fundindo-se 20 kg de ferro eletrolítico juntamente com 

as ligas, a 1600 °C. Alumínio e CaSi (30% Ca, 70% Si) foram usados como desoxidantes e 
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ligas de cálcio, respectivamente. Através da aplicação da teoria do núcleo não reagido, os 

autores concluíram que a etapa determinante na modificação de alumina é a difusão do cálcio 

através das camadas de cálcio-aluminatos. Eles introduziram um indicador X, que representa 

a fração de CaO no cálcio-aluminato pela fração calculada CaOeq, ou seja, em equilíbrio 

termodinâmico. Tal relação corresponde ao intervalo entre a adição de Al e CaSi. Os autores 

fizeram uma comparação entre esse tempo e aquele requerido para a completa conversão e 

verificaram uma relação diretamente proporcional entre esses fatores. 

 Ye et al (1996) propõem que a modificação química de inclusões de alumina processa-

se pela formação de camadas de diferentes cálcio-aluminatos, conforme a seqüência (C = 

CaO; A = Al2O3): Al2O3 => CA6 => CA2 => CA => CAx (líquido). Tal sequência ocorre até que 

a atividade da Al2O3 seja reduzida a ponto de que a precipitação de CaS torne-se possível. A 

figura 31 representa esquematicamente o mecanismo de modificação química com cálcio. Os 

autores afirmam que as atividades do CaO e da Al2O3 são essenciais para a previsão da 

modificação da alumina e que essa modificação torna-se muito mais fácil em aços com teores 

baixos ou moderados de S.   

 
Figura 31 - Mecanismo de modificação química de Al2O3 com Ca proposto por Ye et al 

(1996). 
Fonte: Ye et al (1996). 

 

 O processo ilustrado na figura 31 tem as seguintes etapas (Ye et al, 1996): 

a. Ca, O e S difundem através da superfície sólida de alumina; 

b. Uma camada de CA6 é rapidamente formada na superfície da alumina; 

c. Uma camada de CA2 é rapidamente formada na superfície de CA6; 

d. Uma camada de CA forma-se na superfície CA2; 

e. Uma camada de cálcio-aluminato líquido CAx forma-se na superfície de CA. Antes de 

CaS precipitar-se, continua a difusão de Ca e O através da camada de CAx. 
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f. É formada, então, uma camada de CaS sobre CAx devido à baixa atividade do 

oxigênio em equilíbrio com CAx.  

Depois disso, ocorre a homogeneização do núcleo da inclusão de cálcio-aluminato. O 

resultado é um cálcio-aluminato homogêneo coberto com uma camada de CaS. 

Higuchi et al (1996) verificam a modificação das inclusões através do tratamento com 

cálcio e desenvolvem um modelo matemático da cinética da modificação, englobando a taxa 

de evaporação do cálcio e a taxa de reação entre as inclusões e o banho. No procedimento 

experimental, os autores fizeram uso de um forno de indução de alta freqüência, conforme 

mostrado na figura 32. O forno foi fechado em uma câmara equipada com atmosfera 

controlada pela injeção de argônio, uma janela de observação e uma porta para adição e 

amostragem durante os ensaios. Fez-se uso de um cadinho de MgO para a fusão, a 1600 ºC, 

de 2 kg de ferro eletrolítico. 

 
Figura 32 - Esquema do aparato experimental.  

Fonte: HIGUCHI ET AL (1996). 
 

 O procedimento experimental seguiu os seguintes passos: 

• Após a fusão, Fe2O3 foi adicionado para o controle da atividade do oxigênio, medida 

através de um sensor de oxigênio de zircônia; 

• Em seguida, uma liga contendo 14%Si-86%Mn e alumínio foi utilizada como 

desoxidante, ficando o aço com a seguinte composição: 0,05% C, 0,2% Si, 1,2% Mn, 0,001% 

S e 0,03% Al;  

• Uma escória sintética contendo 48% CaO - 40% Al2O3 - 4% SiO2 - 6% MgO - 2% 

CaF2 também foi acrescentada à superfície do banho;  

• Cinco minutos após a adição da escória, a liga 30% Ca - 70% Si, contida em tubo de 

aço, foi utilizada com reagente para a modificação de inclusões; 

• Amostras foram tomadas durante e após o tratamento com cálcio. 
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 Os resultados mostram que a forma e a composição das inclusões mudaram de 

esférica, no sistema MnO-SiO2, para inclusões irregulares de Al2O3 com a adição de alumínio. 

Após a modificação com CaSi, as inclusões mudaram para esféricas no sistema CaO-

Al2O3, incluindo também CaS. O tamanho das inclusões encontradas ficou muito próximo de 

1µm. Evidenciou-se também que o cálcio dissolvido no banho, logo após a adição de CaSi, 

reagiu rapidamente com as inclusões de alumina, formando cálcio-aluminatos ou CaS. A 

partir disso, o conteúdo de CaO e CaS nas inclusões decresceu gradualmente com o tempo. A 

figura 33 apresenta tal mecanismo. 

 

 
Figura 33 - Representação esquemática do mecanismo de mudança na composição química 

das inclusões.  
Fonte: HIGUCHI ET AL (1996). 

 

 Higuchi et al (1996) propõem, então, um modelo matemático da cinética da 

modificação das inclusões com cálcio, levando em consideração a evaporação do cálcio, 

justificada pela grande área superficial específica do banho, e a taxa de reação entre as 

inclusões e o aço. Os valores calculados de [Ca], CaO e CaS presentes nas inclusões mostram 

uma boa conformidade com aqueles observados na prática. 

 Lu et al (1994) destacam que, apesar do fato de o tratamento do aço com cálcio ser 

bastante difundido, o desconhecimento dos mecanismos através dos quais o cálcio dissolve, 

dessulfura, desoxida e transforma inclusões de sulfetos em óxidos, torna os resultados do 

tratamento bastante irregulares. O objetivo do trabalho foi o de avaliar o efeito da velocidade 

de injeção do cálcio em diferentes condições de enxofre e alumínio dissolvidos no aço, na 
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variação do teor de cálcio incorporado ao banho e na cinética da modificação química de 

inclusões e sulfetos. 

 O aparato experimental pode ser visto na figura 34, abrangendo um forno de indução 

contido em uma câmara de vácuo, equipada com um injetor de arame de cálcio, uma câmara 

de adição de ligas, um analisador de oxigênio, entrada de argônio, uma janela de observação e 

uma porta de amostragem. Em cada experimento foram utilizados 50 kg do aço AISI 1045. O 

cálcio foi injetado na forma de arame, consistindo de um tubo de aço recheado com cálcio. 

Uma escória sintética (0,25 kg) composta por 70% CaF2 e 30% CaO foi utilizada e condições 

iniciais de enxofre e alumínio dissolvidos no banho, bem como a taxa de injeção do cálcio 

foram variadas. Amostras foram tomadas freqüentemente durante a injeção do arame. 

 

 
Figura 34 - Configuração do aparato experimental.  

Fonte: LU ET AL (1994). 
 

 Uma rápida injeção do fio de cálcio permite uma penetração mais profunda deste no 

banho, criando uma grande área de contato gás-líquido, aumentando-se a taxa de incorporação 

do cálcio ao banho, sendo essa taxa também é dependente da soma do conteúdo de oxigênio e 

enxofre. À medida que a injeção de cálcio progride, ambos os óxidos e sulfetos mudam em 

direção a componentes ricos em cálcio. Os autores propuseram um modelo de absorção do 

cálcio, desoxidação, dessulfuração e modificação de inclusões, o qual pode ser visto 

esquematicamente na figura 35. 
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Figura 35 - Representação esquemática do modelo de absorção de cálcio, desoxidação, 

dessulfuração e modificação de inclusões. 
Fonte: LU ET AL (1994). 

 

 Basicamente, pode-se interpretar a figura 35 da seguinte maneira, de acordo com Lu et 

al (1994):  

• o cálcio vaporiza quando é injetado;  

• a maior parte de cálcio escapa para a atmosfera de argônio, enquanto que o restante 

dissolve-se no líquido através da fronteira gás-líquido, onde encontra o oxigênio e o 

enxofre, ocorrendo a desoxidação e a dessulfuração;  

• os produtos da reação, CaO e CaS são então misturados ao banho, enquanto o cálcio 

dissolvido reage com a alumina, transformando-a em cálcio-aluminatos;  

• os cálcio-aluminatos reagem com o enxofre e/ou manganês para formar inclusões 

complexas, quando a concentração do S e/ou do Mn excedem o equilíbrio em relação 

aos cálcio-aluminatos; 

• o manganês e o enxofre difundem-se para as inclusões de CaO e CaS.  

 

O sistema tende a um equilíbrio final dado pela reação (CaO) + [S] = (CaS) + [O]. 
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2.1.5 Controle da morfologia e distribuição de sulfetos 

 

Atuar no controle da morfologia dos sulfetos é uma das vantagens do tratamento de 

inclusões com cálcio. A classificação de Sims fornece três tipos característicos de sulfetos que 

podem ser encontrados em aços. Desses três tipos, inclusões de MnS do tipo II são 

encontradas em aços com baixo teor de oxigênio e baixo teor de Al. Tal tipo de inclusão 

precipita nos contornos de grão primários, durante a solidificação do aço. A eliminação de 

inclusões de sulfeto do tipo II pela formação de (Ca,Mn)S é o objetivo primário do controle 

da morfologia dos sulfetos, KIESSLING (1978). 

Cálcio é adicionado para aumentar, e não diminuir, o ponto de fusão das inclusões de 

MnS. O cálcio possui maior afinidade ao oxigênio que ao enxofre. A adição de Ca primeiro 

modifica as inclusões de óxido e depois forma CaS ou transforma MnS em (Ca,Mn)S. 

Inclusões de (Ca,Mn)S precipitam-se em temperaturas mais altas que inclusões de MnS do 

tipo II (sulfetos de MnS alongados). O sulfeto de manganês (MnS) tem o ponto de fusão a 

1610 oC, FAULRING (1997). 

O teor de S no aço deve ser muito baixo (0,004-0,008%) para a modificação completa 

dos sulfetos. Uma modificação significativa ocorre se a razão Ca/S for entre 0,7 e 1, sendo 

que a modificação completa se dá com Ca/S > 2 (aços com S máx = 0,001%), FAULRING 

(1997). 

Inclusões de alto ponto de fusão, como Alumina e CaS, atuam como nucleadores de 

MnS e tornam os sulfetos finamente dispersos na matriz de aço, como se pode observar na 

figura 36. Na figura 36, um aço base (SAE 1030-0,06%S) possui inclusões de sulfetos 

grandes e concentradas no produto fundido. No produto forjado pode-se observar a formação 

de linhas de sulfetos na matriz. No aço que recebeu adição de Ca e Mg, as inclusões de sulfeto 

são finas e globulares e finamente dispersas no produto forjado. A figura 36 também destaca 

uma micrografia onde é mostrada uma inclusão de sulfeto em que, interiormente, existe uma 

inclusão de óxido, YAGUCHI (2009). 
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Figura 36 - Efeito das adições de Ca e Mg na modificação da morfologia dos sulfetos. 

Fonte: YAGUCHI (2009). 

 

2.1.6 Trabalhos realizados em fornos de laboratório 

 

 Até aqui foram desenvolvidos tópicos sobre o tratamento de inclusões com cálcio e a 

termodinâmica computacional.  

 Neste tópico, avaliam-se estudos experimentais, usando-se fornos e outros aparatos de 

laboratório. Essas informações serão úteis para a formulação dos testes de laboratório 

previstos neste estudo.  

A tabela 5 relaciona uma série de trabalhos que envolveram fornos de laboratório no 

estudo de diversos tópicos relacionados a inclusões não-metálicas.  

A tabela 6 relaciona os mesmos trabalhos, apresentando a composição química dos 

aços estudados. 

Algumas constatações a respeito dos estudos apresentados nas duas tabelas podem ser 

obtidas: 

• Em média, foram realizados 10 experimentos por trabalho, sem repetições. 

• Em fornos resistivos foram utilizados, em média, 200 a 300g de aço. 

• Sempre é utilizado um gás inerte (argônio). O gás geralmente passa por um tratamento 

de purificação antes de entrar nos fornos.  

• Os experimentos normalmente são a base para estudos teóricos sobre termodinâmica 

ou cinética do tratamento com cálcio. 

• Todos os experimentos possuem particularidades, como por exemplo, a forma de 

injeção de cálcio, presença ou não de escória, tempos entre as adições, entre outras. 
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• O teor de enxofre normalmente é baixo, menor que 100 ppm, e a temperatura de 

trabalho é de 1600 oC. 

• Não existem estudos sistemáticos sobre a influência do teor de cálcio para teores de S 

maiores que 0,01%.   
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Tabela 5 - Trabalhos envolvendo fornos de laboratório no estudo de inclusões. 
Autor Ano Tipo de forno tipo gás inerte massa temperatura número de tipo de experimento

 de cadinho experimentos

Larsen et al 1991 indução Al2O3 argônio 15kg 1550 +/- 20oC 9 Tratamento com cálcio

Gammal et al 1993 indução a vácuo não mencionado não mencionado 16kg 1600oC não mencionado Tratamento com cálcio usando diferentes misturas

Lu et al 1994 indução a vácuo não mencionado argônio 50kg 1580 - 1640oC 12 Dissolução e cinética no tratamento com cálcio

Higuchi et al 1996 indução MgO argônio 2kg 1600oC 15 Modificação de inclusões pelo tratamento com cálcio

Andersson et al 2001 indução MgO nitrogênio 22,5kg 1600oC 6 Influência de adições baseadas em cálcio nas inclusões e na dessulfuração

Kim et al 2002 indução MgO argônio 0,3kg 1600oC 7 Evolução da morfologia de inclusões em aço desoxidado ao Mn/Si/Ti

Beskow et al 2003 resistivo ZrO2 argônio 0,2kg 1600oC 8 Nucleação de inclusões de alumina em aço líquido

Kang et al 2004 resistivo MgO argônio 0,3kg 1550 - 1600oC 15 Evolução da morfologia de inclusões em aço desoxidado ao Mn/Si

Kim et al 2005 indução MgO argônio 0,3kg 1600oC 5 Efeito do Mg nas inclusões em aço desoxidado ao Mn/Si/Ti

Kim e Park 2005 resistivo MgO argônio 0,06kg 1600oC 6 Efeito da escória CaO-Al2O3-MgO na formação de inclusões de MgO-Al2O3

em aço inoxidável ferrítico

Das et al 2005 indução não mencionado não mencionado 50kg 1600oC 4 Influência de adições baseadas em cálcio nas inclusões

Kang et al 2006 resistivo ZrO2 argônio 0,125g 1600oC 13 Estudo do mecanismo de formação de cálcio aluminatos

a partir de inclusões de espinélio

Park et al 2007 resistivo Al2O3 argônio 0,065kg 1650oC 17 + 12 + 07 Controle de inclusões em aço inoxidável ferrítico por desoxidação 

1550oC (três tipos) por alumínio e tratamento com cálcio  
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Tabela 6 - Composição química dos aços estudados nos trabalhos relacionados na tabela 5. 

Autor Ano C Mn Al Ca S Si P O N Ti Mg

Larsen et al 1991 - - 0,005 a 0,071 0,0007 a 0,0083 0,0090 a 0,094 0,06 a 0,59 - 0,0013 a 0,02 - - -

Gammal et al 1993 0,18 1,07 0,026 - 0,009 0,3 0,009 0,006 0,01 - -

Lu et al 1994 0,45 0,75 0 a 0,127 0 a 0,014 0,0004 a 0,028 0,25 0,08 0,0025 a 0,0090 - - -

Higuchi et al 1996 0,05 1,2 0,03 0 a 0,0030 0,001 0,2 - 0,03 - - -

Andersson et al 2001 0,003 0,08 0,03 - 0,05 <0,01 - 0,0185 - - -

Kim et al 2002 0,1 1,5 - - 0,005 a 0,0072 0,1 - 0,0012 a 0,0104 - 0 a 0,0122 -

Beskow et al 2003 0,005 0,048 0,05 a 0,14 - 0,0023 0,007 0,005 0,0117 a 0,030 - - -

Kang et al 2004 - 0,28 a 1,6 0,0005 a 0,0020 - - 0,020 a 1,6 - 0,0028 a 0,0073 - - -

Kim et al 2005 0,11 1,5 traço - 0,0025 a 0,0037 0,11 - 0,0021 a 0,0048 traço 0,0122 a 0,0156 0 a 0,0052

Kim e Park 2005 - - 0,0062 a 0,0201 - - 0,3 - 0,0006 a 0,0022 - - 0,0001 a 0,0024

Das et al 2005 0,008 a 0,025 0,067 a 0,87 0,006 a 0,073 0,0030 a 0,0050 0,009 a 0,011 0,15 a 0,21 0,011 a 0,019 0,0003 a 0,0030 - - -

Kang et al 2006 0,39 0,4 0,03 <0,0006 - 1 - - - - 0,0002

Park et al 2007 - 0,4 0,0010 a 0,62 0,0002 a 0,0015 - 0,3 - 0,0013 a 0,038 - - -

Composição química média dos experimentos (% em massa)

 
Nota: - não mencionado. 
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A seguir são apresentados, de forma resumida, alguns trabalhos que retratam 

diferentes abordagens em experimentos conduzidos em laboratório, com o foco no estudo de 

inclusões. Cada caso possui aspectos que foram aproveitados neste trabalho. 

 

De acordo com Beskow et al (2003), a adição de alumínio não apenas resulta na 

formação de inclusões de alumina, mas também afeta o comportamento químico das 

inclusões. O modo e a taxa em que ocorre a nucleação da alumina possuem um grande 

impacto no processo de desoxidação. Conseqüentemente, uma das condições para o controle 

do comportamento das inclusões na desoxidação é um bom entendimento do mecanismo e da 

taxa de nucleação da alumina. Entre os objetivos dos autores com este trabalho estão: a 

análise da nucleação da alumina como função do tempo e a compreensão da nucleação 

homogênea e da aglomeração no aço líquido com convecção limitada. 

 O aparato experimental utilizado está esquematizado na figura 37. Foi utilizado um 

forno de alta temperatura com aquecimento por resistências de grafita. O equipamento possui 

controle de atmosfera e permite um rápido resfriamento através de uma câmara de 

resfriamento. O cadinho no qual a amostra foi inserida é de ZrO2, sendo envolvido por outro 

cadinho de grafita. Após a adição de alumínio, a amostra foi movimentada verticalmente até a 

câmara de resfriamento, na qual era temperada. Em cada experimento ocorreu a fusão de 200g 

de ferro de alta pureza, sendo que diferentes quantidades de alumínio eram adicionadas ao 

banho, o qual foi resfriado rapidamente em diferentes tempos, após a adição. 
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Figura 37 - Representação esquemática do aparato experimental.  

Fonte: BESKOW ET AL (2003). 
 

 Os resultados experimentais mostram que a nucleação homogênea da alumina durante 

a desoxidação ocorre em áreas supersaturadas em alumínio. Uma quantidade considerável de 

minúsculos pontos de alumina foi verificada 5s após a adição do alumínio, indicando a 

ocorrência de nucleação homogênea. Foi observada a aglomeração de partículas de alumina 

rapidamente. A formação de clusters ocorreu apenas 15s após a adição de alumínio. A figura 

38 apresenta um típico cluster de alumina encontrado. 
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Figura 38 - Cluster típico de alumina.  

Fonte: BESKOW ET AL (2003). 
 

 A partir dos resultados encontrados, Beskow et al (2003) concluíram que o modo da 

adição de alumínio tem um forte impacto no comportamento das inclusões não-metálicas, 

durante o tratamento de desoxidação no forno-panela. Se a taxa de injeção do fio de alumínio 

for suficientemente alta e a agitação do banho, demasiadamente fraca, o alumínio adicionado 

não terá tempo suficiente para se dissolver no aço líquido. Como resultado, o alumínio 

remanescente irá flotar, reagindo com a escória ou com a atmosfera, provocando tanto uma 

perda econômica quanto uma mudança indesejada na composição química da escória. 

Portanto, é necessário o correto ajuste dos parâmetros operacionais para que essa operação 

seja bem sucedida, o que somente pode ser avaliado através de investigações adicionais para 

quantificar o nível de supersaturação crítica para a nucleação homogênea da alumina. 

 

Segundo Kang et al (2004), a busca do controle e modificação das propriedades das 

inclusões requer um profundo conhecimento das mudanças de fase e da relação 

composicional das inclusões no aço sob variadas condições químicas e térmicas, durante o 

processamento. O trabalho dos autores buscou investigar a relação entre as fases e a 

composição química entre o aço líquido, escória e inclusões, pelo emprego da termodinâmica 

computacional e da verificação experimental. Os cálculos termodinâmicos foram realizados 

através do software de simulação termodinâmica FactSage. 

 O aparato experimental empregado por Kang et al (2004) pode ser visto na figura 39. 

Um forno resistivo, conectado a uma central de controle, foi utilizado para todos os 

experimentos. 
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Figura 39 - Configuração do aparato experimental.  

Fonte: KANG ET AL (2004). 
 

 A composição química das inclusões em equilíbrio com o aço líquido foi investigada 

através de dois diferentes métodos: 

• Formação direta das inclusões no aço líquido: 0,3 kg de uma liga padrão foram 

produzidos a partir de ferro eletrolítico de alta pureza, Mn (99,99% em massa), Si (99,99% 

em massa) e liga Fe-Al (Alumínio 1% em massa). Porções dessa liga padrão (0,04 kg) foram 

fundidas em cadinho de MgO com quantidade apropriada de Fe2O3 como fonte de oxigênio. A 

temperatura atingida foi de 1550 ºC sob atmosfera de argônio, durante 30 minutos. Logo após, 

o cadinho foi resfriado rapidamente em gás hélio e, posteriormente, em água. 

• Equilíbrio da escória com o aço líquido: uma escória padrão saturada em Al2O3 foi 

preparada através da fusão de uma mistura contendo MnO, SiO2, e Al2O3 em um cadinho de 

Pt. Assim sendo, ferro eletrolítico de alta pureza e quantidades apropriadas de Mn (99,99% 

em massa), Si (99,99% em massa), liga Fe-Al (Alumínio 1% em massa) e Fe2O3 foram 

inseridos em um cadinho de Al2O3, juntamente com 0,008 kg da escória padrão. A 

temperatura atingida foi de 1600 ºC sob atmosfera de argônio, durante 2 horas, para atingir o 

equilíbrio, seguido de um rápido resfriamento. 

 A partir da avaliação dos resultados obtidos com a termodinâmica computacional e 

dos dados experimentais na desoxidação do aço por Mn/Si, os autores mostram que a 
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termodinâmica computacional é uma poderosa ferramenta na engenharia de inclusões, pois os 

valores calculados encontraram boa correlação com os resultados reais.  

 Outras importantes conclusões a que os autores chegaram são: 

• A relação MnO/SiO2 e o conteúdo de Al2O3 nas inclusões são fatores importantes na 

determinação da temperatura liquidus das fases primárias das inclusões. 

• Inclusões contendo uma relação MnO/SiO2 próxima da unidade e teores de Al2O3 em 

uma faixa entre 10-20% em massa terão baixas temperaturas liquidus e fases primárias 

formadas por MnSiO3 e Mn3Al2Si3O12, ambas com boa deformabilidade. 

• É possível predizer a composição das inclusões a partir da composição química do 

aço; o efeito da escória na composição química das inclusões pode ser estimado com exatidão, 

permitindo controlar a formação das inclusões através do projeto da composição da escória, a 

fim de que a inclusão possua uma temperatura liquidus baixa e uma fase primária deformável. 

• A composição das inclusões muda gradualmente com o tempo em direção à 

composição da escória, e a extensão desta reação é um fator importante na determinação da 

composição química das inclusões. 

 

 Andersson et at (2001) avaliam a influência de diferentes misturas dessulfurantes 

baseadas em cálcio na dessulfuração e características das inclusões de um aço desoxidado 

com alumínio. 

 Os experimentos foram conduzidos em um forno de indução, coberto por uma tampa 

de alumina, com um furo central, para permitir a amostragem e adições ao banho, mostrado 

esquematicamente na figura 40. Um cadinho de MgO com fundo circular foi utilizado. A 

temperatura foi monitorada continuamente durante os experimentos, e o nitrogênio foi 

injetado acima da superfície do banho para promover uma atmosfera inerte. Em cada 

experimento, 22,5 kg de ferro de alta pureza foram fundidos a 1600 ºC. FeS foi adicionado 

para atingir 0,05% em massa de S. Após 2 minutos, 500g de escória sintética foram 

adicionados (55,5% CaO - 39,5% Al2O3 - 5% MgO). Depois da fusão completa da escória, 

seguiu-se a desoxidação com alumínio (33g) para se atingir 0,03 % em massa, e realizou-se a 

primeira amostragem. 
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Figura 40 - Representação esquemática do aparato experimental.  

Fonte: ANDERSSON ET AL (2001). 
 

 Três diferentes misturas dessulfurantes foram testadas, conforme a tabela 7. O CaCO3 

presente na mistura teve o objetivo de agitar o banho pela formação de CO2. Logo após a 

primeira amostragem a mistura dessulfurante foi adicionada por 6 vezes em intervalos de 1 

minuto, e amostras foram tomadas até 18 minutos após a desoxidação. 

 

Tabela 7 - Composição das diferentes misturas utilizadas no experimento. 
Fonte: ANDERSSON ET AL (2001). 

Elemento/ 

Componente 

Mistura 1 Mistura 2 Mistura 3 

Massa 

(g) 

% 

Massa 

Massa 

(g) 

% 

Massa 

Massa 

(g) 

% 

Massa 

Al 1,3 3,5 - - 1,3 3,1 

CaO 14,8 39,9 8,9 22 8,9 21,3 

CaCO3 - - 10,6 26,2 10,6 25,4 

CaSi 21 56,6 21 51,8 21 50,2 

 

 As inclusões observadas após a desoxidação com alumínio continham apenas Al2O3, e 

depois da adição das misturas dessulfurantes, as inclusões de alumina pura foram 

transformadas em inclusões complexas do tipo Al2O3-CaS, Al2O3-CaO-CaS, ou Al2O3-CaO-

MgO-CaS. Em todas as inclusões contendo enxofre, este foi encontrado na periferia, como 

pode ser observado nos mapas de raios-x, vide figura 41. O tamanho das inclusões variou de 1 

a 6 µm, sendo que houve um crescimento no tamanho das inclusões durante o ensaio, o qual 
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pode ser atribuído às colisões. Segundo os autores, o tamanho pequeno das inclusões é um 

fenômeno comum em experimentos de menor escala. 

 

 
Figura 41 - Mapas de raios-x via MEV/EDS de uma inclusão da mistura 2 coletada após 6 

minutos de ensaio, diâmetro de 2,5 µm.  
Fonte: ANDERSSON ET AL (2001). 

 

 Entre as misturas dessulfurantes avaliadas, a terceira (Al/CaO/CaCO3/CaSi) obteve a 

maior taxa de dessulfuração, e a segunda (CaO/CaCO3/CaSi), o menor conteúdo final de 

enxofre. A ausência de alumínio na mistura 2 provocou a manutenção de uma alta densidade 

de inclusões durante todo o processo, pois o alumínio promove a nucleação de alumina que 

cresce por colisões e que, posteriormente, é incorporada à escória. Quanto às misturas 

contendo CaO/CaCO3/CaSi como agente dessulfurante, com ou sem alumínio (misturas 2 e 

3), o resultado da composição das inclusões foi mais uniforme quando comparado com a 

mistura 1 (CaO/CaSi) devido à agitação provocada pelo CO2 gerado pelo CaCO3, o que é 

mais evidente próximo à finalização do experimento. É completamente improvável que 

qualquer inclusão nos experimentos avaliados estivesse completamente líquida a 1600 ºC. 

Todavia, a mistura 3 (Al/CaO/CaCO3/CaSi) mostrou-se mais promissora com respeito à 

dessulfuração e às características das inclusões formadas. 

 

Park et al (2007) estudam o equilíbrio termodinâmico entre alumínio e oxigênio, bem 

como a morfologia de inclusões em um aço inoxidável ferrítico com 16% Cr a 1550 ºC e 1650 

ºC. O objetivo foi entender os fundamentos da desoxidação por Al para esse tipo de aço. 

Também foi estudado o efeito da adição de cálcio na mudança da composição química e 

morfologia das inclusões. A figura 42 mostra o aparato experimental utilizado. 
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Figura 42 - Aparato experimental para medição do equilíbrio na desoxidação e a pressão 

parcial de oxigênio durante os experimentos. 
Fonte: PARK ET AL (2007). 

 

O procedimento experimental foi o seguinte: 

• Ferro puro e cromo foram pré-fundidos em um forno de indução a vácuo. 

• Cerca de 65g da liga Fe-16%Cr e pequenas quantidades de Mn e Si foram carregadas 

em um cadinho de alumina. O cadinho de alumina foi colocado em um forno Super Kanthal 

(MoSi2) Eletric Furnace, conforme figura 42. 

• Al foi adicionado entre 10 e 6200 ppm. Foram realizados 17 experimentos a 1650 ºC e 

12 experimentos a 1550 ºC. 

• Nos experimentos envolvendo adição de Ca, um tubo de quartzo e um magneto foram 

usados para adicionar a liga CaSi2. 

• Oxigênio e demais impurezas no argônio foram removidos, passando-se o gás por 

esponjas de Ti, a 900 ºC. 

• A pressão parcial de oxigênio foi medida durante os experimentos e mantida a cerca 

de 10-16 atm. 

• O tempo para o equilíbrio foi determinado em 1,5 a 2 h. 

• As amostras retiradas foram resfriadas com argônio, cortadas e polidas para análise 

química. 

 Os resultados medidos mostram boa concordância com os resultados calculados. Para 

um teor de Al maior que 60 ppm, partículas de alumina pura foram observadas. Para teores de 
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Al menor que 20 ppm, inclusões complexas de manganês-silicatos, contendo Al2O3 e Cr2O3, 

foram observadas, como é mostrado na figura 43. As inclusões A e B foram encontradas a um 

teor de Al menor que 20 ppm. As inclusões C e D foram encontradas a um teor de Al maior 

que 60 ppm. 

 
Figura 43 - Morfologia das inclusões após desoxidação com Al a 1550 ºC (M: MnO, S: SiO2, 

A: Al2O3 e C: Cr2O3). 
Fonte: PARK ET AL (2007). 

 

A composição e morfologia das inclusões formadas após o tratamento com cálcio são 

mostradas na figura 44. A temperatura liquidus de cada inclusão também está indicada. 

Inclusões homogêneas e esféricas foram encontradas a uma razão (% em massa de CaO) / (% 

em massa de Al2O3) maior que 0,7 a 1550 ºC. Inclusões com a composição de razão (% em 

massa de CaO) / (% em massa de Al2O3) menor que 0,7 a 1550 ºC apresentaram-se 

parcialmente quebradas ou separadas. Tal fato ocorre devido ao fato de serem soluções 

sólidas entre Al2O3 e CA6, CA6 e CA2, e entre CA2 e CA para cada composição de razão (% 

em massa de CaO) / (% em massa de Al2O3) = 0,02, 0,25 e 0,42, respectivamente, a 1550 ºC. 

 

 
Figura 44 - Morfologia das inclusões como produtos da desoxidação com Al e tratamento 

com cálcio a 1550 ºC. 
Fonte: PARK ET AL (2007). 
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2.2 Termodinâmica computacional aplicada ao estudo do sistema aço/inclusões 

 

Deve-se ter a compreensão de que diferentes modelos termodinâmicos podem ser 

utilizados, dependendo do sistema em estudo e de suas limitações. Nos últimos anos, 

observou-se um número maior de usuários de programas termodinâmicos. No entanto, grande 

parte dos usuários têm tido dificuldades no uso desses programas. Segundo Silva et al (2007), 

o problema reside no fato de que, em muitos casos, a formulação dos problemas não é feita de 

forma correta. Parte das dificuldades é decorrente da falta de entendimento dos conceitos 

termodinâmicos que envolvem os problemas de interesse. Caso seja verdade, a rota ideal para 

se obter a melhor utilização dos programas termodinâmicos computacionais é o foco no 

treinamento de usuários potenciais nas áreas de interesse. 

Conforme Moraes et al (2002) salientam, modelos termodinâmicos computacionais 

bastante amplos têm sido empregados para avaliar os fenômenos que ocorrem, por exemplo, 

na interface metal líquido/escória, escória/inclusões e metal líquido/inclusões, durante o 

refino do aço. No processo de produção do aço está envolvido um grande número de reações 

químicas, especialmente em relação às interações metal/escória e metal/inclusões. Calcular o 

equilíbrio químico dessas reações é tarefa complexa, por isso programas computacionais que 

resolvam tais cálculos são poderosas ferramentas. O modelamento de processos por meio de 

cálculos termodinâmicos torna possível tanto a otimização dos processos, já conhecidos, 

quanto à simulação de novos processos e desenvolvimento de novas ligas. As seções a seguir 

descrevem, de forma geral, programas e bancos de dados termodinâmicos, bem como o uso de 

modelos termodinâmicos para aço líquido e inclusões não-metálicas. 

 

2.2.1 Bancos de dados e programas termodinâmicos 

 

Qualquer programa termodinâmico computacional deve estar provido de um banco de 

dados completo e consistente que contenha o máximo de informações sobre o sistema em 

estudo. Segundo Kowalski et al (1995), os principais bancos de dados metalúrgicos acessíveis 

são: 

a) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), 

Austrália; 

b) Facility for the Analysis of Chemical Thermodynamics (FACT), Canadá; 

c) HSC, (ESM software - EUA); 

d) MANLABS (Cambridge, Massachusetts), EUA; 
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e) MTDATA (National Physical Laboratory), UK;  

f) THERDAS (Department of Theoretical Process Metallurgy (LTH), RWTH), 

Aachen, Alemanha; 

g) ThermoCalc, Suécia. 

Os pacotes comerciais de programas e bancos de dados mais utilizados, segundo Gaye 

et al (2007), são: ThermoCalc, FactSage, MTDATA, GEMINI2 e MPE. Eles têm encontrado 

muitas aplicações na indústria metalúrgica, de materiais e química. Como pacote não 

disponível comercialmente, pode-se destacar o programa Chemical EQuilibrium Calculation 

for the Steel Industry (CEQCSI) que utiliza, em grande parte, os modelos termodinâmicos do 

IRSID (atualmente Arcelor Research) para escórias.  

Cabe destacar ainda que algumas universidades e institutos de pesquisa formam 

consórcios de bancos de dados termoquímicos integrados, ou Integrated Thermochemical 

Databases (ITD´s). 

O consórcio mais conhecido é o do Scientific Group Thermodata Europe (SGTE), que 

é formado pelos seguintes centros, SGTE (2008): 

a) Canadá - ThermFact Group, Montreal. 

b) França - Institute National Polytechnique (LTPCM), Grenoble; Association 

THERMODATA, Grenoble; Arcelor Research, Maizières-lès-Metz; The University of 

Montpellier 2, Montpellier. 

c) Alemanha - Department of Theoretical Process Metallurgy (LTH), RWTH, Aachen; 

Max Planck Institut für Metallforschung, PML, Stuttgart; GTT-Technologies, 

Herzogenrath; Institute for Material and Process in Energy Systems - Research Center, 

Juelich; The University of Freiberg, Freiberg. 

d) Suécia - Department of Materials Science and Engineering, Royal Institute of 

Technology, Stockholm; ThermoCalc Software AB, Stockholm.  

e) Reino Unido - National Physical Laboratory, Teddington. 

f) Estados Unidos - The Spencer Group, Trumansburg-Ithaca, NY. 

Os objetivos principais da formação desses consórcios são a uniformização e 

unificação dos dados termodinâmicos existentes e dos estudos experimentais para a obtenção 

de dados ainda não disponíveis. 
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2.2.2 Modelo termodinâmico para aço líquido 

 

O Formalismo dos Parâmetros de Interação (FPI), desenvolvido por Wagner (1952), 

tem sido amplamente usado na metalurgia para calcular as atividades/coeficientes de atividade 

de elementos dissolvidos em aço líquido. Muitos experimentos têm sido conduzidos para 

avaliar os parâmetros de interação entre elementos metálicos, O, C, S, N, etc, em ferro líquido 

e são bem documentados na literatura (Sigworth, Elliot (1974); Steelmaking Data Sourcebook 

(1986)).  

No entanto, o FPI às vezes é falho em reproduzir dados experimentais, especialmente 

em dois casos: a) em região altamente concentrada e, b) contendo fortes desoxidantes como 

Al, Ca e Mg, de acordo com Kang et al (2004). Para resolver esses problemas, Bale e Pelton 

(1993), entre outros pesquisadores, desenvolveram o Formalismo de Parâmetros de Interação 

Unificado (FPIU), o qual modificou tanto o formalismo de Wagner (1952), quanto o de 

Darken. Além disso, para reproduzir o fenômeno de desoxidação quando desoxidantes fortes 

são considerados, Jung et al (2004) propuseram o uso de compostos como AlO, CaO, SiO, 

entre outros, em ferro líquido com o FPIU. Por essa razão, FPIU com compostos pode ser 

usado para descrever as propriedades termodinâmicas para o aço líquido, de acordo com Jung 

et al (2004). Uma descrição mais detalhada dos modelos termodinâmicos para aço líquido: 

FPI, FPIU e associado pode ser encontrada em Grando et al (2007). 

 

2.2.3 Modelo termodinâmico para escórias e inclusões não-metálicas 

 

Com relação a sistemas de óxidos com vários componentes, os modelos 

termodinâmicos tornam-se extremamente complexos. Oertel e Silva (1999) relatam em seu 

trabalho que, embora as propriedades das soluções metálicas sejam, em geral, definidas pelo 

solvente e afetadas pelo soluto, e o comportamento químico do solvente e do soluto, 

freqüentemente, seja descrito por modelos simples e acessíveis, esse não é o caso das escórias. 

A descrição sistemática do comportamento químico e físico das escórias é um tópico ainda 

em desenvolvimento. Atualmente, existem vários modelos que são usados para descrever as 

propriedades termodinâmicas dos sistemas de escórias relevantes na fabricação do aço. 

Decidir qual modelo será utilizado não é uma tarefa fácil. 

Uma descrição de dois modelos termodinâmicos bastante utilizados para analisar o 

comportamento de escórias e inclusões não-metálicas, modelo quase-químico e modelo de 

células, pode ser encontrada em Grando et al (2007). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais utilizados 

 

Os aços estudados foram o SAE 1141 e o SAE 8620.  

 

A qualidade SAE 1141 alia boa conformabilidade e usinabilidade em um mesmo aço. 

É largamente empregada no segmento de forjarias para a confecção de componentes com 

relativa complexidade e exigência mecânica, tais como garfos e ponteiras para a indústria 

automotiva, conforme Cappellari (2006). O aço SAE 1141 é classificado pela SAE-AISI 

como um aço carbono ressulfurado. Na tabela 8, pode-se verificar a faixa de concentração dos 

principais elementos de liga desse aço. 

 
Tabela 8 - Faixa de composição química para o aço SAE 1141 em % em massa. 

Elementos C Mn S P 

Mínimo 0,37 1,35 0,08 - 

Máximo 0,45 1,65 0,13 0,040 

Fonte: ASM, (1993). 

 

O aço SAE 8620 é classificado pela SAE-AISI como um aço níquel-cromo-

molibdênio. Trata-se de um aço de baixa liga, usado em componentes que passam pelo 

processo de cementação. Na tabela 9, pode-se verificar a faixa de concentração dos principais 

elementos de liga desse aço. 

 

Tabela 9 - Faixa de composição química para o aço SAE 8620 em % em massa. 
Elementos C Si Mn S Cr Mo P Ni 

Mínimo 0,18 0,15 0,70 - 0,40 0,15 - 0,40 

Máximo 0,23 0,35 0,90 0,040 0,60 0,25 0,035 0,70 

Fonte: ASM, (1993). 

 

Segundo Silva e Mei (2006), o aço SAE 8620 participa de uma série de aços para 

cementação, os quais possuem temperabilidade suficiente para serem temperados em óleo, 

adquirindo, no núcleo, bons valores de ductilidade. São empregados para a construção de 

engrenagens, peças para trabalhos leves, pequenos mecanismos, pinos etc, materiais cuja 

característica mais importante seja a resistência ao desgaste. 
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3.2 Metodologia geral para o trabalho 

 

Os passos básicos do desenvolvimento do trabalho foram os seguintes: 

 

1) Obtenção dos dados de composição química média das corridas da planta industrial e 

temperatura de lingotamento dos aços SAE 1141 e SAE 8620; 

 

2) Estudo termodinâmico utilizando os dados do item 1 como dados de entrada; 

 

3) Experimentos em laboratório, com o objetivo de abranger diferentes pontos das janelas 

líquidas obtidas a partir do estudo termodinâmico computacional. 

 

O detalhamento da metodologia é mostrado nas figuras 45 e 46. Sua apresentação é 

dada em forma de fluxograma. A figura 45 mostra a metodologia para a parte de simulação 

termodinâmica. A figura 46 ilustra a metodologia para os experimentos em laboratório e para 

a amostragem na planta industrial. 

 

Bancos de 
dados

Dados de 
entrada

Simulação via 
FactSage

Composição 
química do 

aço

Resultados 
da 

simulação 

 
Figura 45 - Diagrama esquemático da metodologia para as simulações termodinâmicas. 
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Figura 46 - Diagrama esquemático da metodologia para os experimentos em laboratório e 

amostragem na planta industrial. 
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A figura 47 mostra a análise dos resultados produzidos (figuras 45 e 46) e sua 

integração com a revisão bibliográfica. 
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Figura 47 - Diagrama esquemático da metodologia para a análise de resultados. 
 

Cerca de 10 ensaios para cada aço foram planejados, totalizando 20 experimentos. 

Dentre as principais variáveis consideradas estão os níveis de alumínio, cálcio, oxigênio total 

e temperatura. 
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3.3 Técnicas utilizadas nas análises 

 

As seguintes análises foram realizadas: 

• Composição química final do aço ⇒ espectrômetro de emissão ótica modelo ARL 

4460, localizado no Laboratório Químico da Gerdau AEC.  

• Alumínio no aço ⇒ espectrofotometria de absorção atômica, realizada na empresa 

Pró-Análise. 

São indicadores para avaliar a estabilidade do processo de produção de aço e são 

dados de entrada para o estudo termodinâmico. 

• Oxigênio total, N ⇒ determinador simultâneo de oxigênio e nitrogênio LECO modelo 

TC 436, localizado no Laboratório Químico da Gerdau AEC. O oxigênio total é um 

indicador do grau de limpeza inclusionária de um aço, conforme Zhang e Thomas 

(2003). 

• Inclusões ⇒ Análise química pontual e mapas de raios-x de inclusões no Microscópio 

Eletrônico de Varredura (MEV) com sistema de EDS acoplado.  

 

As análises de MEV/EDS foram realizadas em dois Microscópios Eletrônicos de 

Varredura: 

 

- JEOL - JSM 5800, com sistema de EDS acoplado (programa NORAM SYSTEM SIX 

versão 1.6), localizado no Centro de Microscopia Eletrônica (CME) da UFRGS. A figura 48 

mostra o MEV do CME-UFRGS, enquanto a figura 49 mostra a tela de análise do programa 

de EDS. 

 

- SHIMADZU - SSX 550, sistema de EDS acoplado, localizado no Laboratório de Metalurgia 

Física (LAMEF) da UFRGS. 

 

Cada corpo de prova possui uma superfície de aproximadamente 300 mm2 para 

análise. Foram analisadas de 15 a 20 inclusões por amostra de aço das corridas da planta.  

O programa do EDS apresenta os resultados em porcentagem elementar em massa, 

sendo utilizado para os cálculos de conversão para óxidos (não realizados para o enxofre) 

através de uma tabela em MS Excel. Essa tabela utiliza fórmulas básicas de proporção direta 

entre a massa molecular do óxido em questão, a massa atômica do elemento e a massa 

encontrada na análise. O oxigênio, portanto, é calculado por estequiometria. Por exemplo: 
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% Ca = 5% à %CaO = 5 x (40 + 16) / 40 = 7% 

O enxofre não é convertido para sulfetos e é retirado dos cálculos de conversão. Não 

fica claro na análise de inclusões se o S está na forma de CaS ou MnS nas inclusões 

globulares. Quando o teor de S é maior do que 10% e o teor de Mn é alto, trata-se de MnS, 

não considerado nas análises. 

Após a conversão para óxidos, a soma dos percentuais de óxidos ultrapassa os 100%, 

sendo necessária a normalização através de novos cálculos de proporção. Uma vez de posse 

desses resultados, foi realizada a seleção do diagrama ternário mais apropriado segundo a 

composição dos óxidos, e feita mais uma conversão para permitir a plotagem das inclusões no 

diagrama ternário ou pseudoternário selecionado. O programa não-comercial Pro-DT - que 

utiliza o mesmo princípio da tabela de conversão do MS Excel – foi empregado para a 

plotagem das inclusões nos diagramas ternários selecionados.  

Os óxidos considerados para a representação dos resultados de MEV/EDS foram: 

CaO, Al2O3, SiO2, MgO. O óxido de manganês, MnO, não foi considerado pois não foi 

possível determinar com exatidão se o Mn que aparece no espectro do EDS está na forma de 

MnO, MnS ou fazendo parte da matriz de aço. O ferro não foi considerado pois compõe a 

matriz de aço. 

Mapas de raios-x de inclusões representativas também foram realizados por meio de 

MEV/EDS. O objetivo foi o de verificar a formação de fases (diferentes óxidos e sulfetos) e 

sua distribuição nas inclusões.  

Os parâmetros de análise no EDS, tanto pontual como para os mapas de raios-x, foram 

baseados nas recomendações da norma ASTM E 2142 - 01 e são a seguir listados: 

• Ângulo entre a superfície e o feixe de elétrons de 90° para evitar erros nas medidas do 

diâmetro das inclusões; 

• Voltagem para aceleração de elétrons entre 15 e 20 kV; 

• Tempo de contagem de 100s; 

• Dead time abaixo de 40%. 

 



 65

 
Figura 48 - MEV e sistema de EDS localizado no CME-UFRGS. 

 

 
Figura 49 -Tela de análise do programa de EDS. 
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3.4 Amostras coletadas na planta industrial e análises realizadas 

 

Na figura 50, podem ser observados o amostrador utilizado e as amostras coletadas na 

planta industrial de uma usina produtora de aços especiais. A amostra, retirada no distribuidor 

de lingotamento contínuo, passa por etapas de corte transversal, lixamento e polimento. O 

amostrador utilizado foi o do tipo sem desoxidante (Al, Zr), a fim de que a composição das 

inclusões do banho não fosse alterada. 

 

 
(a)    (b) 

Figura 50 - a) Amostrador utilizado no distribuidor de LC. b) Seqüência de preparação das 
amostras. 

 

As seguintes análises foram realizadas: 

• Composição química final do aço ⇒ espectrômetro de emissão ótica.  

• Alumínio no aço ⇒ espectrofotometria de absorção atômica. 

• Oxigênio total, N ⇒ determinador simultâneo de oxigênio e nitrogênio LECO.  

• Inclusões ⇒ Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) com EDS acoplado.  

Foram utilizados os equipamentos descritos no item 3.3. 

 

3.5 Experimentos no forno elétrico resistivo 

 

3.5.1 Equipamento 

 

A figura 51 mostra o forno elétrico resistivo e seu sistema de controle, localizados no 

Laboratório de Siderurgia da UFRGS. Trata-se do modelo High Temperature Graphite Vac-

Gas furnace / HT 2100 Vac Special, fornecido pelo Fabricante Linn High Therm GmbH, 

Alemanha. 
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(a)      (b) 

Figura 51 - a) Forno Elétrico Resistivo e plataforma de trabalho. b) Sem a plataforma para a 
visualização das bombas de vácuo (abaixo do forno), o sistema de controle (à direita) e a 

exaustão do forno (ao fundo). 
 

O forno consiste basicamente em um tubo de grafita vertical, com diâmetro de 145 

mm, incluso em uma câmara composta por isolante térmico. O tubo e a câmara recebem 

injeção de argônio de alta pureza. O forno tem como características relevantes: temperatura 

máxima de operação - 2100 oC, temperatura contínua de operação - 1950 oC, vácuo máximo - 

10-5 mbar, potência aparente - 18 kVA, potência ativa - 16 kW, tensão de operação (no 

primário) 3x380 V / 50 - 60 Hz. Uma maior descrição do forno pode ser encontrada em 

Marcon (2007). Tal forno pode ser visto em corte, juntamente com seus principais 

componentes, na figura 52, em escala. 

 

 
Figura 52 - Esquema do interior do forno elétrico resistivo. 
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3.5.2 Ensaios realizados 

 

As tabelas 10 e 11 mostram a relação dos ensaios realizados com base no aço SAE 

1141 (W1 a W9) e com base no aço SAE 8620 (W10 a W15). 

 

Tabela 10 - Relação de ensaios realizados para o aço SAE 1141. 
Ensaio Data 

Curva de temperatura 05/06/2008 

Teste W1 13/06/2008 

Teste W2 20/06/2008 

Teste W3 27/06/2008 

Teste W4 04/07/2008 

Teste W5 09/07/2008 

Teste W6 11/07/2008 

Teste W7 15/07/2008 

Teste W8 16/07/2008 

Curva de temperatura 04/08/2008 

Teste W9 29/08/2008 

 
Tabela 11 - Relação de ensaios realizados para o aço SAE 8620. 

Ensaio Data 

Teste W10 16/09/2008 

Teste W11 19/09/2008 

Teste W12 31/10/2008 

Teste W13 10/11/2008 

Teste W14 11/11/2008 

Teste W15 09/12/2008 

 

Antes da série de experimentos, a temperatura foi medida ao longo do tempo de ensaio 

no interior do cadinho. Para tanto, utilizou-se um termopar tipo S e um sistema de aquisição 

de dados. Os valores obtidos foram comparados com os valores programados no controle do 

forno. Existe uma diferença entre as medições no interior do cadinho e no exterior do tubo de 

grafita, local onde o forno mede a temperatura. A determinação da curva de aquecimento 

permite realizar ajustes no programa de aquecimento do forno. A curva de temperatura 

utilizada para os experimentos W1 a W8 pode ser observada na figura 53. Para se ter uma 
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idéia da velocidade de resfriamento, 2 minutos após o desligamento do forno a temperatura 

medida foi de 1475 ºC. Depois, uma troca dos termopares do forno foi feita, e uma nova curva 

de temperatura, coletada, conforme figura 54. 

Na figura 53, o patamar de 1600 oC programado no forno correspondeu a 

aproximadamente 1520 oC no interior do cadinho. Na figura 54, o patamar de 1600 oC 

correspondeu à temperatura de 1540 oC dentro do cadinho. Os valores nas figuras representam 

as leituras iniciais e finais. O sistema de aquisição de dados registrou valores a cada 30s. 

 

 
Figura 53 - Curva de temperatura utilizada para os experimentos W1 a W8. 

 

 
Figura 54 - Curva de temperatura utilizada para os experimentos W9 em diante. 
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O seguinte procedimento foi realizado para cada ensaio no forno: 

1) Preparação da carga (1kg);  

2) Programação de aquecimento e resfriamento no controle do forno;  

3) Adição de Al e CaSi;  

4) Retirada de amostras do aço líquido;  

5) Resfriamento do forno;  

6) Preparação das amostras;  

7) Análises.  

A carga fria foi preparada a partir da mistura de ferro de alta pureza com ligas 

comumente usadas na indústria para a produção dos aços SAE 1141 e SAE 8620.  

• Ferro Reduzido P.A.; 

• Grafita;  

• FeSi75; 

• Ni eletrolítico; 

• Mn eletrolítico; 

• Enxofre; 

• FeCrBC; 

 

• Alumínio; 

• CaSi; 

• Fe2O3 P.A.  

 

A tabela 12 mostra a composição das ligas utilizadas na carga fria. 

 

Tabela 12 - Composição das ligas na carga fria utilizadas nos experimentos (% em massa). 
% em massa S CaSi Al FeCrBC Mn  

Eletrolítico Grafita Ni 
Eletrolítico FeSi 75 Fe2O3  

P.A. 
Al  0,49 99,44     1,48  
C  0,6  0,1 0,01 93,57  0,98  
Ca  31       0,05 

S 99,18 0,026  0,003 0,01   0,015  
Si  61,3  0,98 0,02   74,29  
Cu   0,01       
Mg   0,25      0,03 

Ti   0,01 0,08      
H2O 0,08     0,1    
Cr    54,9      
P    0,029 0,0015   0,02  

Mn     99,7    0,05 

Ni       99,76  0,005 

Zn         0,02 

Co         0,01 

SO2         0,01 

Cinzas      6,43    
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A tabela 13 mostra um exemplo de cálculo de massa dos componentes. Para cada 

ensaio, ajustes foram realizados dependendo da composição objetivada e dos resultados 

obtidos nos ensaios anteriores. 

Tabela 13 - Exemplo de preparação de carga fria para o forno resistivo, ensaio W8. 

 
 

Foram coletadas amostras - na forma de pinos - após a adição de Al e CaSi. 

Utilizaram-se amostradores de sucção de quartzo, encontrados no mercado. A seguir, pode-se 

observar o detalhamento da programação de aquecimento e resfriamento para os experimentos 

realizados no forno: 

• Purga do forno com argônio por cerca de 1h (O2 no analisador de gases < 0,00%) no 

dia anterior ao ensaio; 

Dia do ensaio: 

• Monitoramento periódico da composição dos gases, via analisador (níveis de O2 e 

CO); 

• Injeção de cerca de 200l/h de argônio na câmara e 100l/h no tubo até o final do ensaio. 

Os gases são desligados quando a temperatura atinge cerca de 200 oC no resfriamento; 

• Programa: temperatura ambiente até 100 oC por 1 hora;  

• Programa: de 100 oC para 1600 oC em 5 horas (taxa de 5 oC/min.);  

• Ao atingir 1600 oC, aguarda cerca de 15 min para a primeira adição (Al ou CaSi)(Al 

primeiro e CaSi após)(3 minutos entre as adições); 

• Retirada de amostras ao longo do tempo; 

• Mantém em 1600 oC entre 30 min e 1 h, iniciando quando o forno atinge 1600 oC;  

• O forno desliga-se e o resfriamento inicia;  

• Retirada do cadinho quando T < 200 oC ou no dia posterior.  
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A amostragem e a adição de ligas são descritas em detalhes em Marcon (2007). 

A tabela 14 mostra a relação dos graus disponíveis pelo fornecedor para o gás Argônio 

(gás inerte usado nos experimentos), bem como a composição do gás. Utilizou-se o gás 

Argônio 4.8 cilindro T (10m3), fornecido pela White Martins. Pode-se observar um baixo 

nível de impurezas, situação importante para que não ocorra a contaminação do banho de aço, 

nem a reoxidação pelo oxigênio. 

Tabela 14 - Gás inerte utilizado nos ensaios. 

 
Fonte: WHITE MARTINS (2008). 

 

A figura 55 mostra, respectivamente, a amostra obtida do aço remanescente do 

cadinho (bolacha), o cadinho após o uso e os injetores de Al e CaSi antes e depois do uso. 

 
(a)     (b)    (c) 

Figura 55 - a) amostra obtida do aço remanescente do cadinho (bolacha), b) cadinho após o 
uso e c) injetores de Al e CaSi antes e depois do uso. 

 

A preparação das amostras foi dividida em:  

a) preparação dos pinos coletados durante os ensaios; 

b) obtenção de amostras para análises químicas; 

c) preparação para análise de inclusões da região central de algumas das fatias obtidas no item 

b). 

A preparação das amostras para análise de inclusões seguiu a seguinte rotina: após o 

corte, os corpos de prova foram submetidos a um processo metalográfico convencional. 
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Foram usadas lixas de 80, 100, 220, 320, 400, 600, 1000 e 1200 mesh, nesta ordem e 

posteriormente, para o polimento, foi utilizado pasta de diamante de 4 µm e 1 µm, nesta 

ordem. A figura 56 exibe a preparação das amostras de aço coletadas durante os 

experimentos. 

 

 
(a)   (b)   (c) 

Figura 56 - a) Pinos após embutimento em epóxi para facilitar a preparação metalográfica.  
b) Amostras após torneamento (largura de 4mm) e lixamento inicial.  

c) Os pinos são extraídos do embutimento após o polimento. 
 

Já a figura 57 ilustra a preparação das bolachas de aço remanescente no cadinho após 

os experimentos. 

 
(a)    (b) 

Figura 57 - a) Vista superior da bolacha e o produto de corte transversal. b) Aspecto das faces 
da bolacha após corte e fatia com marcações para corte de amostras para oxigênio total. 

 

Algumas fatias utilizadas para análise química do aço foram preparadas para a análise 

de inclusões, conforme figura 58. O objetivo foi avaliar a composição das inclusões em 

diferentes regiões da amostra. 
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(a)     (b) 

Figura 58 - a) Separação da região central da bolacha após análise química.  
b) Polidas e preparadas para análise de inclusões via MEV. 

 

A seguir, são relacionados as amostras obtidas e o tipo de análise realizado: 

• Pinos ⇒ análises de inclusões.  

• Amostras de aço remanescente no cadinho ⇒ análises químicas e de inclusões. 

• Composição química final do aço ⇒ espectrômetro de emissão ótica.  

• Oxigênio total, N ⇒ determinador simultâneo de oxigênio e nitrogênio LECO.  

• Inclusões ⇒ Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) com EDS acoplado.  

Foram utilizados os equipamentos descritos no item 3.3. 

 

O detalhamento das análises nas fatias das bolachas de aço pode ser visto na tabela 15. 

 

Tabela 15 - Detalhamento das análises nas fatias das bolachas de aço. 

 

Amostras retiradas para Ototal. Ao centro, foram 

removidos cavacos para análise de C e S em 

algumas amostras. 

Amostra após análises químicas, via espectrômetro 

de emissão ótica. 

Amostra lixada com repetição de uma análise 

química, via espectrômetro de emissão ótica. 
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3.6 Estudo termodinâmico 

 

O estudo termodinâmico foi realizado com o programa comercial FactSage, versão 

5.5. Uma descrição geral do programa foi realizada por Bale et al (2002). Modificações 

recentes no FactSage e seus bancos de dados podem ser encontradas em Bale et al (2008). 

Os seguintes bancos de dados foram utilizados, segundo FactSage Database 

Documentation (2007): 

• FS50 - Para sólidos e líquidos estequiométricos e soluções. Dos diversos sistemas de 

soluções, o FACT-SLAG foi utilizado para escórias, que engloba os elementos Al, As, 

B, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Si, Ti, Zn, Zr; S, SO4, PO4, H2O/OH, CO3, 

F, Cl, I em solução diluída. O sistema FACT-SLAG possui vários subsistemas. O 

subsistema selecionado foi o FACT-SLAGA, cujos componentes utilizados foram: 

FeO, MnO, SiO2, CaO, Al2O3, CaS, FeS, MnS, Fe2O3. Para o aço líquido, o 

subsistema FACT-FeLQ foi usado, baseado no modelo associado, contendo os solutos 

Ag, Al, B, C, Ca, Ce, Co, Cr, Cu, H, Hf, La, Mn, Mo, N, Nb, Nd, Ni, O, P, Pb, Pd, S, 

Si, Sn, Ta, Th, Ti, U, V, W e Zr. Os componentes considerados nos cálculos foram: 

Fe, Al, C, Ca, Cr, Mn, Ni, O, P, S, Si, CaO, AlO, CrO, SiO, MnO, Al2O, Cr2O. 

• FToxid - o banco de dados FS50 foi extensivamente ampliado e otimizado no período 

de 2000 a 2003 e dividido em FToxid, FTsalt, FThall, FTmisc e FThelg. O banco de 

dados FToxid contém dados para sólidos e líquidos estequiométricos e soluções de 

óxidos de 20 elementos (bem como para soluções diluídas de S, SO4, PO4, H2O/OH, 

CO3, F, Cl, I, em fase escória fundida). Dos diversos subsistemas de soluções no 

FToxid, foi utilizado o FToxid-SLAGA, que contém óxidos de Al, As, B, Ca, Co, 

Cr(II), Cr(III), Cu(I), Fe(II), Fe(III), Ge, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti(III), 

Ti(IV), Zn, Zr + F, Cl, S em solução diluída (<10%). Os componentes considerados 

nos cálculos foram: FeO, MnO, SiO2, CaO, Al2O3, NiO, CaS, FeS, MnS, Fe2O3, CrO, 

Cr2O3, NiS. 

• FSStel – Banco de dados primariamente para composições ricas em ferro. Dos 

diversos subsistemas no FSStel, utilizou-se a solução FSstel-FE-L. Fase ferro líquido 

que engloba os elementos Al, B, Bi, C, Ca, Ce, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, N, Nb, Ni, 

O, P, Pb, S, Sb, Si, Te, Ti, V, W, Zn, Zr. Os componentes considerados nos cálculos 

foram: Fe, C, Cr, Al, Mn, Ni, P, S, Si, O, AlO, Al2O, CrO, Cr2O, MnO, SiO, FeS, 

MnS, Ca, CaO, CrS, NiS, CaS. 
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Diagramas de fase ternários foram calculados no módulo Phase Diagram do 

FactSage. Foi considerado o sistema CaO-Al2O3-SiO2 nas temperaturas de T = 1600 oC, T = 

1540 oC (distribuidor - SAE 8620) e T = 1520 oC (distribuidor - SAE 1141). Para tanto, os 

bancos de dados FToxid e sólidos puros estequiométricos foram utilizados. As tie-lines nos 

diagramas ternários delimitam os campos de duas fases. A região ASlag-liq consiste de óxidos 

líquidos (fase única). Os campos restantes são campos de três fases (três sólidos ou dois 

sólidos e um líquido). 

 

Os cálculos de equilíbrio de fases foram realizados no módulo Equilib. Um dos 

objetivos do estudo termodinâmico foi o de comparar os resultados utilizando FACT-SLAGA 

e FACT-FeLQ com os subsistemas FToxid-SLAGA e FSstel-FE-L, afim de identificar qual 

deles mais se aproximaria dos resultados de MEV/EDS. Os dois grupos de bancos de dados 

foram escolhidos após uma análise preliminar dos resultados. 

 

Para o cálculo das janelas líquidas, foram utilizados os bancos de dados de soluções 

FToxid-SLAGA (para os óxidos e CaS) e o FSstel-FE-L (para o aço) no módulo Equilib do 

FactSage. Os dados de entrada para as simulações foram: a média da composição do aço 

(incluindo oxigênio total) no distribuidor e a temperatura objetivada de lingotamento. 

Antes dos cálculos, os limites da área (ou janela) líquida foram determinados: 

 

1) pelo cálculo da linha de saturação de cálcio-aluminatos (CaO.Al2O3, CaO.2Al2O3), 

considerando um mínimo de 30 % e 35% de CaO nas inclusões; 

 

2) pelo cálculo das linhas de saturação de CaS: 5% e 10% de CaS. 
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A figura 59 mostra a tela no programa FactSage onde os bancos de dados são 

selecionados.  

 
Figura 59 - Bancos de dados disponíveis para seleção no FactSage. 

 

A figura 60 mostra a seleção dos subsistemas que foram considerados nos cálculos de 

equilíbrio. 

 

 
Figura 60 - Seleção dos subsistemas no módulo Equilib do FactSage. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise das amostras coletadas na planta industrial 

 

4.1.1 Aço SAE 1141 

 

A tabela 16 mostra a composição para a amostra retirada no distribuidor de cada 

corrida analisada, bem como a média e o desvio padrão geral. Todos os elementos são totais. 

Foram amostrados dois seqüenciais: A1-A3 e A4-A7. 

 

Tabela 16 - Composição química das corridas analisadas do SAE 1141. 
Corridas do SAE 1141 amostra no distribuidor de LC 
CORRIDA C Si Mn S Al Ca Cr Ni P 

A1 0,39 0,14 1,46 0,098 21,81 5,0 0,17 0,07 0,021 
A2 0,40 0,16 1,53 0,095 18,51 7,0 0,17 0,10 0,020 
A3 0,38 0,17 1,56 0,100 21,85 6,0 0,16 0,11 0,022 
A4 0,40 0,17 1,50 0,086 22,92 5,0 0,16 0,07 0,016 
A5 0,40 0,16 1,54 0,112 24,96 4,0 0,16 0,06 0,016 
A6 0,41 0,14 1,54 0,103 19,46 6,0 0,17 0,06 0,019 
A7 0,40 0,15 1,51 0,110 19,07 6,0 0,17 0,07 0,018 

Média 0,40 0,16 1,52 0,101 21,23 5,57 0,17 0,08 0,019 
Dpadrão 0,01 0,01 0,03 0,009 2,33 0,98 0,01 0,02 0,002 

 
Al e Ca em ppm 
demais em % em massa 

 

Para os elementos C, Si, Mn, S, Cr, Ni e P, o desvio-padrão foi baixo, mostrando alto 

grau de controle de processo para esses elementos. Para os elementos Ca e Al, é mais difícil 

de se obter uma análise precisa. Com relação ao Al, embora o desvio-padrão geral tenha sido 

baixo, a análise padrão via espectrometria de emissão ótica não se mostrou precisa para o 

estudo de inclusões. A análise padrão forneceu valores de até 30 ppm de diferença entre as 

repetições. Dessa forma, os valores considerados na tabela 16 para o Al foram fornecidos por 

espectrofotometria de absorção atômica. Para o Ca, foram necessárias algumas repetições, 

dependendo da corrida, empregando-se a análise padrão via espectrometria de emissão ótica. 

A figura 61 mostra os resultados de oxigênio total para as corridas analisadas. Pode-se 

observar a média e o desvio-padrão para cada corrida, bem como a média e desvio gerais.  
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Figura 61 - Dados de oxigênio total para as corridas analisadas. 

 

Na figura 61, o desvio-padrão foi relativamente alto, explicado, em parte, pela 

qualidade metalúrgica da amostra não favorável (presença esporádica de poros). Na análise de 

oxigênio total, os poros podem conter sujeiras e uma camada oxidada, o que altera o 

resultado. A adição de um desoxidante poderia melhorar a qualidade da amostra, mas 

invalidaria a análise posterior das inclusões. 

 

4.1.2 Aço SAE 8620 

 

A tabela 17 apresenta a composição para a amostra retirada no distribuidor de cada 

corrida analisada, bem como a média e o desvio-padrão. Todos os elementos são totais. O 

oxigênio total foi incluído na tabela 17 - diferente do que foi feito para o aço SAE 1141 - pois, 

para algumas corridas do SAE 8620, somente sua média foi computada (o desvio-padrão não 

estava disponível). 
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Tabela 17 - Composição química das corridas analisadas do SAE 8620. 
Corridas do SAE 1141 amostra no distribuidor de LC  
CORRIDA C Si Mn S Al Ca Cr Ni P Ototal 

B1 0,20 0,23 0,77 0,021 290,00 9,0 0,44 0,47 0,015 0,0025 
B2 0,21 0,26 0,86 0,020 330,00 13,0 0,48 0,48 0,016 0,0018 
B3 0,21 0,25 0,80 0,028 250,00 12,0 0,49 0,49 0,017 0,0016 
B4 0,20 0,22 0,86 0,027 280,00 9,0 0,47 0,50 0,017 0,0019 
B5 0,21 0,24 0,83 0,030 270,00 8,0 0,47 0,47 0,018 0,0012 
B6 0,21 0,26 0,89 0,026 340,00 12,0 0,50 0,47 0,016 0,0014 
B7 0,19 0,25 0,78 0,021 250,00 16,0 0,45 0,46 0,014 0,0020 
B8 0,20 0,25 0,83 0,024 250,00 10,0 0,46 0,45 0,014 0,0023 
B9 0,22 0,22 0,81 0,025 230,00 12,0 0,48 0,45 0,018 - 
B10 0,21 0,24 0,81 0,022 260,00 15,0 0,47 0,47 0,029 - 
B11 0,20 0,24 0,81 0,026 - 9,0 0,45 0,48 0,016 - 

Média 0,21 0,24 0,82 0,025 275,00 11,36 0,47 0,47 0,017 0,00184 
Dpadrão 0,01 0,01 0,04 0,003 35,98 2,62 0,02 0,02 0,004 0,00044 

  
Al e Ca em ppm 
demais em % em massa 

 

 

Da mesma forma para o aço SAE 8620, nos elementos C, Si, Mn, S, Cr, Ni e P, o 

desvio-padrão foi baixo, mostrando alto grau de controle de processo para tais elementos. 

Para o Al, nesse caso, manteve-se a análise padrão, pois o desvio das análises foi baixo. Para 

o cálcio, algumas repetições foram feitas para confirmação, dependendo da corrida. 

 

4.2 Estudo termodinâmico 

 

Neste tópico, primeiramente, será mostrado o perfil inclusionário usando diagramas 

ternários, cuja fonte foi o SLAG ATLAS (1995), após, dá-se prosseguimento ao estudo 

termodinâmico computacional. O objetivo foi mostrar a situação na condição industrial, 

todavia, sem relacionar com a lingotabilidade nem com o produto final. 

 

4.2.1 Aço SAE 1141 

 

As figuras 62 e 63 mostram os diagramas ternários do sistema CaO-Al2O3-SiO2 para 

as inclusões analisadas, via MEV/EDS, das amostras coletadas na planta, corridas 

relacionadas na tabela 16.  
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Figura 62 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para as corridas A1 a A3. 

 

 
Figura 63 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para as corridas A4 a A7. 

 
 

Considerando a isoterma de 1500 ºC (próximo a 1520º C, para melhor visualização), 

nas figuras 62 e 63, a maioria das inclusões está na região líquida do sistema CaO-Al2O3-

SiO2. Somente alguns pontos das corridas A4 e A5 estão fora da região líquida. As inclusões 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 
A6 

A7 
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das figuras 62 e 63 são típicas de aços semi-acalmados. O CaO é proveniente do cálcio 

adicionado e a Al2O3 tem origem no alumínio do equilíbrio entre aço e escória. 

As figuras 64 a 70 mostram os resultados da análise de inclusões em termos de média 

e desvio-padrão, via MEV/EDS, para cada corrida analisada. Podem ser visto, também, os 

resultados das simulações, via FactSage, usando duas combinações: FACT-SLAGA e FACT-

FeLQ com os subsistemas FToxid-SLAGA e FSstel-FE-L. Cada gráfico possui uma tabela 

que mostra as médias obtidas da análise via MEV/EDS e os resultados da simulação via 

FactSage. O objetivo foi comparar os resultados de simulação via FactSage com as medidas 

via MEV/EDS para a validação dos resultados simulados. 

 

 
Figura 64 - Resultado da análise de inclusões da corrida A1. 
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Figura 65 - Resultado da análise de inclusões da corrida A2. 

 

 
Figura 66 - Resultado da análise de inclusões da corrida A3. 
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Figura 67 - Resultado da análise de inclusões da corrida A4. 

 

 
Figura 68 - Resultado da análise de inclusões da corrida A5. 
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Figura 69 - Resultado da análise de inclusões da corrida A6. 

 

 
Figura 70 - Resultado da análise de inclusões da corrida A7. 

 

O sistema escolhido foi o CaO-Al2O3-SiO2. O maior desvio-padrão observado nas 

corridas A4 a A7 corresponde à maior dispersão observada no diagrama ternário, figura 63. O 

tamanho médio das inclusões das corridas do aço SAE 1141 foi de 1,5 µm com desvio de 0,4 

µm, vide ANEXO. 
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Os subsistemas FToxid-SLAGA e FSstel-FE-L apresentaram resultados mais 

próximos com relação à análise, via MEV/EDS, principalmente, segundo a presença de SiO2 

nas inclusões. São bancos de dados otimizados mais recentemente, de acordo com o FactSage 

Database Documentation (2007), por isso os resultados mais próximos. 

Existe uma tendência, em parte dos resultados, do teor de Al2O3 simulado ser maior 

que aquele da análise via MEV/EDS; o contrário ocorreu com o teor de CaO, conforme 

figuras 64 a 66 e 68. Tal fato pode ser explicado por um teor de Al no aço, na verdade, maior 

que o real. Nas figuras 67, 69 e 70, os resultados tiveram boa concordância entre si. 

As figuras 71 e 72 mostram diagramas ternários do sistema CaO-Al2O3-SiO2 a T = 

1600 oC e a T = 1520 oC, respectivamente. Tais diagramas foram calculados via Phase 

Diagram do FactSage. Os objetivos foram: a comparação dos diagramas calculados com os 

do SLAG ATLAS (1995), e a melhor visualização da área líquida e demais campos de fases. 

 

 
Figura 71 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 a T = 1600 oC, calculado via Phase Diagram 

do FactSage. 
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Figura 72 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 a T = 1520 oC, calculado via Phase Diagram 

do FactSage. 
 

Comparando-se as figuras 71 e 72, pode-se observar como a área líquida no sistema 

ternário diminui com a queda de temperatura. A T = 1520 oC, formam-se duas regiões 

líquidas: a maior para teores de SiO2 superiores a 30% (cálcio-alumino-silicatos) e a menor 

para teores de SiO2, de no máximo 15% nas inclusões (cálcio-aluminatos com traços de SiO2). 

Comparando-se os diagramas ternários, vide figuras 62 e 63, com a figura 72, pode-se 

observar que grande parte das inclusões das corridas analisadas encontra-se dentro da região 

líquida do diagrama. 

A seguir, tem-se a construção da janela de lingotabilidade ou janela líquida para o aço 

SAE 1141. A figura 73 apresenta a janela líquida para o nível de 24,5 ppm de oxigênio total 

(dado da figura 61), e considerando-se a composição do aço SAE 1141, conforme a tabela 16. 

Nessa mesma figura, também pode ser observada a relação de valores de Al e Ca para cada 

curva. A janela líquida está entre 35% de CaO (início de formação de líquido) e 5% de CaS 

(onde inicia a formação de CaS). As curvas de 30% CaO e 10% de CaS são para 

complementar a janela líquida. 
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Figura 73 - Janela líquida para o aço SAE 1141. Ototal = 24,5 ppm, T = 1520 ºC. 

 

Para o teor de alumínio total médio das corridas analisadas de 21 ppm (vide tabela 16), 

o teor de cálcio para formação de inclusões com 35% de CaO seria de cerca de 11 ppm de 

acordo com a figura 73. Esse valor é praticamente o dobro daquele obtido na planta.  

Como problemas de obstrução de válvulas não foram relatados, uma análise mais 

detalhada da janela líquida foi realizada a seguir. Levaram-se em consideração também as 

seguintes razões: 

1) Holappa et al (2003) reportaram janelas líquidas calculadas somente a partir de 100 ppm de 

alumínio no aço; 

2) Existem poucos trabalhos sobre inclusões de óxidos em aços ressulfurados tratados com 

cálcio; 

3) Seria interessante estabelecer nas janelas líquidas os percentuais de fase líquida e fase 

sólida das inclusões. Isso amplia o foco de estudo, não somente para lingotabilidade, mas 

também, para um controle mais amplo da formação de fases nas inclusões; 

4) Uma maior fração de sólidos nas inclusões de óxido pode auxiliar no controle da 

morfologia de sulfetos de manganês (MnS). Principalmente, para evitar a formação de 

sulfetos alongados (tipo II), Wakoh (1996); 
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5) Segundo Fuhr et al (2003), de acordo com resultados industriais, problemas de 

lingotabilidade ocorrem mais evidentemente quando a proporção de inclusões sólidas é maior 

que 60-70%.  

Considerando-se as razões apresentadas, uma abordagem diferente foi empregada. 

Utilizando-se somente os bancos de dados de soluções, não foi possível calcular a formação 

ou não de fases sólidas. Na nova abordagem, foram usados nos cálculos, além dos bancos de 

dados de soluções, os sólidos puros estequiométricos.  

A figura 74 mostra a junção das duas abordagens:  

1) a janela líquida do aço SAE 1141, conforme figura 73; 

2) os pontos das curvas do início de formação de fase líquida, 40% de fase líquida e 100% de 

fase líquida.  

 

 
Figura 74 - Janela líquida para o aço SAE 1141 e a formação de fase líquida.  

Ototal = 24,5 ppm e T = 1520 ºC. 
 

Pode-se observar na figura 74 que, de 10 ppm até aproximadamente 45 ppm de Al, 

existe uma grande diferença entre as curvas de formação de 35% de CaO e os pontos de 

fração líquida. A partir de 45 ppm de Al, as curvas de formação de 35% de CaO e os pontos 

de fração líquida concordam entre si. A determinação dos pontos de fração líquida foi obtida a 

partir dos gráficos de fração em massa dos óxidos nas inclusões x teor de Ca no aço. Vide 

figuras 75, 76 e 80 a 82.  
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As figuras 75, 76 e 80 a 82 mostram o percentual em massa de diversos óxidos e CaS 

nas inclusões dependendo do teor de cálcio total. Cada figura considera um teor de Al fixo. É 

possível analisar em detalhes as curvas dos óxidos sólidos e da fase líquida - para pontos 

selecionados - mostrados na figura 74. 

 

 
Figura 75 - % em massa dos óxidos e CaS nas inclusões x teor de cálcio no aço SAE 1141 

para Al = 15 ppm e Ototal = 24,5 ppm. 
 

Para um melhor entendimento de como os pontos da figura 74 foram obtidos, a tabela 

18 mostra um corte da figura 74, destacando os pontos das curvas em 15 ppm Al, como 

exemplo. Os valores de cada ponto selecionado foram lidos na figura 75. 

 

Tabela 18 - Pontos de fração de líquido para 15 ppm Al aço SAE 1141. 

 

Pontos na linha de 15 ppm Al 
Teor de Ca 

em ppm 

Início líquido A 0,9 

Primeiro mínimo 40 % de fase líquida A 3,2 

Início de 100% de fase líquida A 5,7 

Segundo mínimo 40 % de fase líquida A 9,0 

Final da fase líquida A 9,5 

Início líquido B 10,7 

Mínimo 40 % de fase líquida B 12,0 

Início de 100% de fase líquida B 14,7 
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Entre 10 ppm e pouco acima de 20 ppm de Al, existem dois picos de formação de 

100% de fase líquida, conforme figuras 75 e 76. Exatamente como no diagrama ternário, vide 

figura 72, que apresenta duas regiões de fase líquida. 

A figura 76 considera Al = 21,23 ppm, que é a média das corridas coletadas na planta. 

Existem duas regiões de fase líquida, mas a primeira (entre 4 e 8 ppm de cálcio) é menor que 

a segunda (iniciando em 13 ppm de cálcio). Na primeira região, estão situadas as corridas 

amostradas na planta, e a fase líquida coexiste com inclusões de CaO.2Al2O3. 

 

 
Figura 76 - % em massa dos óxidos e CaS nas inclusões x teor de cálcio no aço SAE 1141 

para Al = 21,23 ppm e Ototal = 24,5 ppm. 
 

A figura 77 mostra a composição da fase líquida em % em massa. Considerando-se o 

teor de Al = 21,23 ppm e Ototal = 24,5 ppm e demais condições para o aço SAE 1141. 

Comparando-se a primeira região com a segunda, ocorre o aumento do teor de CaO e a 

diminuição do teor de Al2O3, com o aumento do teor de cálcio (a partir de 17,7 ppm de Ca). O 

teor de SiO2 permanece praticamente constante. 
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Figura 77 - Composição da fase líquida para o aço SAE 1141, Al = 21,23 ppm e Ototal = 24,5 

ppm.  
 

A figura 78 mostra os teores de Ca e O dissolvidos no aço como função do teor de 

cálcio total. Na figura 78, os teores de Ca dissolvidos estão multiplicados por 100, e os teores 

de oxigênio dissolvido estão multiplicados por 10. A figura 79 mostra o teor de Al dissolvido 

no aço como função do teor de cálcio total. Nas figuras 78 e 79, consideraram-se o teor de Al 

= 21,23 ppm e de Ototal = 24,5 ppm e demais condições para o aço SAE 1141. Nas figuras 78 

e 79 - para o teor de cálcio total médio de 5,7 ppm -, os valores obtidos foram: O = 11,5 ppm, 

Ca = 0,085 ppm e Al = 10,6 ppm. 

 

 
Figura 78 - Teor de Ca e O dissolvido dependendo do teor de Ca para o aço SAE 1141, Al = 

21,23 ppm e Ototal = 24,5 ppm. 
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Figura 79 - Teor de Al dissolvido dependendo do teor de Ca para o aço SAE 1141, Al = 21,23 

ppm e Ototal = 24,5 ppm. 
 

A figura 80 (Al = 30 ppm) mostra a formação de somente uma região de fase líquida 

(a partir de 14,1 ppm de Ca), coexistindo com inclusões de um cálcio-silicato, 

2CaO.Al2O3.SiO2 (Gehlenita). 

 

 
Figura 80 - % em massa dos óxidos e CaS nas inclusões x teor de cálcio no aço SAE 8620 

para Al = 30 ppm e Ototal = 24,5 ppm. 
 

Na figura 81, para Al = 50 ppm, não há mais a formação de Gehlenita, e a fase líquida 

inicia em teores de cálcio mais baixos. Na figura 82, para Al = 80 ppm, ocorre a formação de 

CaO.Al2O3, voltando a aumentar o teor de cálcio necessário para a formação de fase líquida. 
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Figura 81 - % em massa dos óxidos e CaS nas inclusões x teor de cálcio no aço SAE 8620 

para Al = 50 ppm e Ototal = 24,5 ppm. 
 

 
Figura 82 - % em massa dos óxidos e CaS nas inclusões x teor de cálcio no aço SAE 8620 

para Al = 80 ppm e Ototal = 24,5 ppm. 
 

A extensão das regiões líquidas pode mudar dependendo dos teores de magnésio no 

aço. As inclusões de cálcio-aluminatos podem conter ainda MgO em sua composição, como 

mostrado por Pistorius et al (2006). O sistema ternário CaO-Al2O3-MgO, à T = 1520 oC pode 

ser visto na figura 83. A presença de Mg tende a aumentar quando aumenta o teor de alumínio 

no aço. A partir de 50 ppm de alumínio no aço, as inclusões passam do sistema CaO-Al2O3-

SiO2 para o sistema CaO-Al2O3. 
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Figura 83 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-MgO a T = 1520 oC, calculado via Phase Diagram 

do FactSage. 
 

A formação de MgO nas inclusões aumenta a região de inclusões líquidas até um teor 

crítico. Além desse valor crítico, inicia-se a formação de inclusões de Espinélio (MgO.Al2O3), 

que são inclusões sólidas nas temperaturas de elaboração dos aços. Isso está de acordo com os 

estudos de Pistorius et al (2006) e Fuhr et al (2003). 

A figura 84 é um corte do lado CaO-Al2O3 dos diagramas ternários CaO-Al2O3-MgO e 

CaO-Al2O3-SiO2 a T = 1520 oC. Para um teor de MgO, de cerca de 5%, muito comum em 

inclusões em aços acalmados ao alumínio, uma região com fase líquida predominante começa 

a se formar em 30% CaO. Considerando-se um teor de SiO2, de cerca de 5%, uma região com 

fase líquida predominante começa a se formar somente em 40% CaO. 
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Figura 84 - Corte do lado CaO-Al2O3 dos diagramas ternários CaO-Al2O3-MgO e CaO-Al2O3-

SiO2 a T = 1520 oC. 
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4.2.2 Aço SAE 8620 

 

A figura 85 mostra o diagrama ternário do sistema CaO-Al2O3-MgO para as inclusões 

analisadas via MEV/EDS das amostras coletadas na planta, corridas relacionadas na tabela 17, 

item 4.1.2. Somente em parte das corridas da tabela 17 foi realizada a análise de inclusões. 

 

 
Figura 85 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-MgO para as corridas do SAE 8620. 

 

Pode-se observar na figura 85 que as inclusões estão localizadas entre o CaO.2Al2O3 e 

o CaO.Al2O3. Para a maioria das inclusões no diagrama, o teor de MgO médio foi menor que 

10%. 

As figuras 86 a 90 mostram os resultados da análise de inclusões em termos de média 

e desvio-padrão, via MEV/EDS, para cada corrida analisada. O sistema escolhido foi o CaO-

Al2O3-MgO. O teor de magnésio no aço foi determinado por tentativa, ou seja, fixado de 

acordo com o resultado da simulação do teor de MgO nas inclusões. Hamoen e Tiekink 

(1998) reportam teores de Mg em aços acalmados ao SiAl em torno de 1,4 ppm. Beskow et al 

(2002) consideram o teor de Mg em um aço acalmado ao Al em 2 ppm.  

Podem ser vistos, também, os resultados das simulações via FactSage, usando-se duas 

combinações: FACT-SLAGA e FACT-FeLQ, com os subsistemas: FToxid-SLAGA e FSstel-

FE-L. Cada gráfico possui uma tabela que mostra as médias obtidas da análise via MEV/EDS 

e os resultados da simulação via FactSage. 
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Figura 86 - Resultado da análise de inclusões da corrida B1. 

 

 
Figura 87 - Resultado da análise de inclusões da corrida B2. 
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Figura 88 - Resultado da análise de inclusões da corrida B6. 

 

 
Figura 89 - Resultado da análise de inclusões da corrida B7. 
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Figura 90 - Resultado da análise de inclusões da corrida B8. 

 

Os resultados de ambos os bancos de dados apresentaram boa concordância com 

relação às análises de MEV/EDS. Exceto para as corridas B6 e B7, onde o teor de CaO nas 

inclusões obtido nas simulações foi maior do que o obtido nas análises de MEV/EDS. O 

contrário ocorreu com o teor de Al2O3 nas inclusões. Com relação ao tamanho médio, 90% 

das inclusões analisadas estão na faixa de 4 a 10 µm, conforme Bielefeldt (2005). 

A figura 91 mostra o diagrama ternário do sistema CaO-Al2O3-SiO2 a T = 1540 oC. O 

diagrama foi calculado via Phase Diagram do FactSage. 

 
Figura 91 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-MgO a T = 1540 oC, calculado via Phase Diagram 

do FactSage. 
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A figura 92 apresenta as janelas líquidas para os níveis de 18 ppm e 30 ppm de oxigênio total. Considerando-se a composição do aço SAE 

8620 conforme a tabela 17. Foram utilizados os mesmos bancos de dados e metodologia do aço SAE 1141. 

 

 
(a)          (b) 
Figura 92 - Janelas líquidas para o aço SAE 8620. a) 18 ppm O. b) 30 ppm O. 
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A figura 93 mostra a janela líquida do aço SAE 8620, considerando Ototal = 18 ppm e 

mostra também: o início da formação de fase líquida, a formação de 40% de líquido e a 

formação de aproximadamente 100% de líquido, respectivamente. Os pontos foram retirados 

das figuras 95 a 97, 101 e 102 e de outros cálculos, pela leitura da curva de líquido. A 

abordagem foi semelhante àquela aplicada para o aço SAE 1141 (figura 74).  

Na figura 93, a curva de 35% de CaO praticamente coincide com o início da formação 

de líquido. Entre 200 e 300 ppm Al, é atingido 100% de líquido na metade da janela - entre as 

curvas de 35% de CaO e 5% de CaS. Depois que se atinge cerca de 100% de líquido, esse 

percentual vai baixando proporcionalmente à formação de CaS.  

 

 
Figura 93 - Janela líquida para o aço SAE 8620, incluindo as curvas de formação de fração de 

líquido. Ototal = 18 ppm e T = 1540 ºC. 
 

A figura 94 é idêntica à figura 93, mas inclui o início da formação de 50 e 100% de 

inclusões de CaO.Al2O3 (CA). Em aços de S e Al elevados, muitas vezes não é possível a 

formação de inclusões líquidas sem a presença de CaS. Segundo Kirsch-Racine et al (2007), 

um nível de cálcio para garantir boa lingotabilidade e inclusões líquidas ou com alto teor de 

líquido está entre o CaO.Al2O3 (CA) e os óxidos líquidos. Gaye (2003) demonstra que, para 

um aço com Al = 0,05% e S = 0,035%, o teor de CaO nas inclusões é limitado a 40% para 

evitar a formação de CaS. Inclusões de CA tem cerca de 35% CaO.  

O efeito do magnésio na formação de MgO e mudanças na janela líquida podem ser 

vistos no trabalho de Bielefeldt et al (2007). 
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Figura 94 - Janela líquida para o aço SAE 8620, incluindo as curvas de formação de fração de 

líquido e de CaO.Al2O3. Ototal = 18 ppm e T = 1540 ºC. 
 

As figuras 95 a 97, 101 e 102 a seguir foram calculadas, considerando-se, além dos 

bancos de dados de soluções, os sólidos puros estequiométricos. As figuras citadas mostram o 

percentual em massa dos óxidos e CaS nas inclusões, dependendo do teor de cálcio total. 

Cada figura considera um nível fixo de alumínio total para o aço SAE 8620. Pode-se observar 

a modificação das inclusões de alumina pelo cálcio, resultando na seguinte sequência: Al2O3 -

> CaO.6Al2O3 -> CaO.2Al2O3 -> CaO.Al2O3 -> óxidos líquidos -> CaS. Isso está de acordo 

com o mecanismo de conversão de inclusões de Al2O3, proposto por Visser et al (2008). 

 

 
Figura 95 - % em massa dos óxidos e CaS nas inclusões x teor de cálcio no aço SAE 8620 

para Al = 200 ppm e Ototal = 18 ppm. 
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Figura 96 - % em massa dos óxidos e CaS nas inclusões x teor de cálcio no aço SAE 8620 

para Al = 275 ppm e Ototal = 18 ppm. 
 

 
Figura 97 - % em massa dos óxidos e CaS nas inclusões x teor de cálcio no aço SAE 8620 

para Al = 400 ppm e Ototal = 18 ppm. 
 

É possível comparar os resultados obtidos para o teor de cálcio entre a curva de 35% 

CaO na figura 92 a), com o início da formação de óxidos líquidos nas figuras 95 a 97. Existe 

pouca diferença entre as abordagens de cálculo. O máximo seria próximo de 0,5 ppm de 

cálcio para Al = 400 ppm. Na figura 92 a), 35% de CaO e Al = 400 ppm correspondem a 11,3 

ppm Ca. Na figura 97, a fase líquida inicia-se em 10,8 ppm Ca.  

A figura 98 mostra a composição da fase líquida (correspondente à curva de fase 

líquida - figura 96) em % em massa. Considerando Al = 275 ppm e Ototal = 18 ppm e demais 

condições para o aço SAE 8620. A fase líquida inicia-se com aproximadamente 38% de CaO 

e permanece praticamente constante até que não haja mais a formação de CaO.Al2O3 (em 12,7 
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ppm Ca)(figura 96). A partir daí, o teor de Al2O3 cai, enquanto o teor de CaO aumenta nas 

inclusões. 

 

 
Figura 98 - Composição da fase líquida para o aço SAE 8620, Al = 275 ppm e Ototal = 18 

ppm.  
 

As figuras 99 e 100 mostram a evolução dos teores de alumínio e cálcio dissolvidos no 

aço, dependendo do teor de cálcio total, para as condições do aço SAE 8620, Al = 275 ppm e 

Ototal = 18 ppm. As curvas possuem uma inflexão cada vez que ocorre a formação de um dos 

óxidos. O alumínio dissolvido no aço vai aumentando conforme inclusões mais ricas em 

cálcio vão sendo formadas. O cálcio aumenta com o aumento do teor total de cálcio, porém o 

teor dissolvido é sempre muito baixo. O oxigênio dissolvido cai, como observado por Larsen 

e Fruehan (1991). Considerando-se o teor de cálcio total médio de 11 ppm, os valores obtidos 

foram: Al = 261,6 ppm (vide figura 99), O = 1,9 ppm e Ca = 0,67 ppm (vide figura 100 - onde 

lê-se %Ca x 100 e %O x 10). 

. 
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Figura 99 - Teor de Al dissolvido dependendo do teor de Ca para o aço SAE 8620, Al = 275 

ppm e Ototal = 18 ppm. 
 

 
Figura 100 - Teor de Ca e O dissolvido dependendo do teor de Ca para o aço SAE 8620, Al = 

275 ppm e Ototal = 18 ppm. 
 

A figura 101 mostra o percentual em massa dos óxidos e CaS nas inclusões, 

dependendo do teor de cálcio total para Al = 100 ppm e Ototal = 18 ppm. Verifica-se a 

formação de um cálcio-silicato, 2CaO.Al2O3.SiO2 (Gehlenita), além dos cálcio-aluminatos 

conhecidos. Uma informação importante (e que não é mostrada na figura 101) é que nos 

cálculos da curva de fase líquida predominante, também apareceram a Gehlenita e o 

2CaO.SiO2. Para um teor de Al = 150 ppm, CA coexiste com a fase líquida para alguns teores 

de cálcio e, a partir de 10,5 ppm Ca, somente fase líquida e CaS são formados. 
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Figura 101 - % em massa dos óxidos e CaS nas inclusões x teor de cálcio no aço SAE 8620 

para Al = 100 ppm e Ototal = 18 ppm. 
 

 
Figura 102 - % em massa dos óxidos e CaS nas inclusões x teor de cálcio no aço SAE 8620 

para Al = 150 ppm e Ototal = 18 ppm. 
 

Pode ser feito um paralelo entre as janelas líquidas, vide figura 92, Holappa et al 

(2003) e as figuras 101 e 102. As curvas das janelas líquidas iniciam-se, normalmente, em 

teores de Al maiores que 100 ppm, pois é a partir desse valor que se torna predominante a 

formação de cálcio-aluminatos. 
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A figura 103 mostra a janela líquida do aço SAE 8620 considerando Ototal = 30 ppm 

e mostra também: o início da formação de fase líquida, a formação de 40% de líquido e a 

formação de aproximadamente 100% de líquido, respectivamente. 

Na figura 103, de 80 até 100 ppm de Al, ainda ocorre a formação de cálcio-silicatos 

(2CaO.SiO2.Al2O3 e 2CaO.SiO2), além dos cálcio-aluminatos. Em um pouco mais de 100 ppm 

de Al, inicia-se a formação de CaO.Al2O3, e não são formados cálcio-silicatos. Por essa razão, 

o início da fase líquida é atingido para teores mais baixos de cálcio. Para teores além de 175 

ppm de Al, aumenta-se o teor de alumínio nas inclusões, e o início da formação de fase 

líquida coincide com a curva de 35% CaO. 

 

 
Figura 103 - Janela líquida para o aço SAE 8620 e a formação de fase líquida.  

Ototal = 30 ppm e T = 1540 ºC. 
 

A figura 104 mostra o percentual em massa dos óxidos e CaS nas inclusões, 

dependendo do teor de cálcio total para Al = 275 ppm e Ototal = 30 ppm. Verifica-se um 

comportamento análogo ao da figura 96. O teor de cálcio para o início da formação de fase 

líquida é maior, devido ao maior teor de oxigênio total. Esse comportamento também é o 

mesmo quando se compara as curvas de janela líquida para O = 18 ppm e O = 30 ppm, vide 

figura 92. 
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Figura 104 - % em massa dos óxidos e CaS nas inclusões x teor de cálcio no aço SAE 8620 

para Al = 275 ppm e Ototal = 30 ppm. 
 

As figuras 105 e 106 mostram a evolução dos teores de alumínio e cálcio dissolvidos 

no aço, dependendo do teor de cálcio total, para as condições do aço SAE 8620, Al = 275 

ppm e Ototal = 30 ppm. As curvas variam cada vez que ocorre a formação de um dos cálcio-

aluminatos. O comportamento das curvas é análogo ao das curvas observadas nas figuras 99 e 

100. 

 

 
Figura 105 - Teor de Al dissolvido dependendo do teor de Ca para o aço SAE 8620, Al = 275 

ppm e Ototal = 30 ppm. 
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Figura 106 - Teor de Ca e O dissolvido dependendo do teor de Ca para o aço SAE 8620, Al = 

275 ppm e Ototal = 30 ppm. 
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4.3 Análises químicas das amostras obtidas nos experimentos em laboratório 

 

4.3.1 Aço SAE 1141 

 

A tabela 19 mostra os resultados da análise química dos aços para: 

a) A média e desvio-padrão das corridas coletadas na planta; 

b) A análise de uma fusão de ferro puro, componente base para as cargas utilizadas em 

laboratório.  

c) A análise para cada ensaio realizado com base no aço SAE 1141. 

Os itens b) e c) mostram o resultado da análise de 5 a 7 pontos diferentes na amostra. 

 
Tabela 19 - Resultados de análise química do aço (base SAE 1141) em % em massa. 

Média das corridas A1 a A7 
    C Si Mn P S Cr Ni Al Ca 

Corridas Média 0,40 0,16 1,52 0,019 0,101 0,17 0,078 0,0021 0,00056 

 
Dpadrão 0,01 0,01 0,03 0,002 0,009 0,01 0,019 0,0002 0,00010 

                      
Somente ferro puro 

T27 ferro Média 0,00 0,00 0,01 0,007 0,007 0,03 0,029 0,0008 0,00014 
Dpadrão 0,00 0,00 0,00 0,000 0,001 0,00 0,000 0,0012 0,00008 

                      
W1 Média 0,56 0,20 1,51 0,011 0,057 0,26 0,100 0,0020 0,00026 

Dpadrão 0,02 0,01 0,03 0,002 0,006 0,01 0,000 0,0000 0,00013 
                      

W2 Média 0,31 0,21 1,55 0,013 0,124 0,26 0,080 0,0054 0,00064 
Dpadrão 0,00 0,01 0,04 0,001 0,023 0,01 0,000 0,0005 0,00011 

W3 Média 0,41 0,23 1,50 0,015 0,105 0,22 0,050 0,0048 0,00092 
Dpadrão 0,02 0,00 0,02 0,001 0,010 0,00 0,000 0,0004 0,00011 

                      
W4 Média 0,40 0,18 1,56 0,013 0,105 0,19 0,050 0,0100 0,00100 

Dpadrão * * * * * * * * * 
W5 Média 0,40 0,20 1,67 0,016 0,096 0,19 0,050 0,0093 0,00160 

Dpadrão 0,01 0,00 0,02 0,001 * 0,00 0,000 0,0005 0,00024 
                      

W6 Média 0,39 0,18 1,64 0,013 0,103 0,18 0,060 0,0030 0,00080 
Dpadrão 0,02 0,00 0,03 0,001 0,006 0,00 0,000 0,0000 0,00015 

W7 Média 0,39 0,20 1,48 0,014 0,104 0,19 0,060 0,0032 0,00033 

 
Dpadrão 0,02 0,01 0,04 0,001 0,022 0,00 0,000 0,0004 0,00005 

W8 Média 0,42 0,20 1,53 0,015 0,102 0,18 0,060 0,0022 0,00097 
  Dpadrão 0,03 0,00 0,03 0,001 0,021 0,00 0,000 0,0004 0,00012 

W9 Média 0,40 0,19 1,55 0,015 0,113 0,17 0,060 0,0030 0,00073 
  Dpadrão 0,02 0,01 0,04 0,002 0,031 0,00 0,000 0,0000 0,00021 

* Neste caso foi fornecida somente a média das análises. 

 

O ensaio W1 foi desconsiderado, pois a composição química ficou fora da objetivada. 
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A figura 107 mostra os resultados para a análise de oxigênio total dos ensaios 

realizados em laboratório. 

 

 
Figura 107 - Resultados para a análise de oxigênio total (ppm) dos ensaios realizados em 

laboratório, Aço SAE 1141. 
 

4.3.2 Aço SAE 8620 

 

A tabela 20 mostra os resultados da análise química dos aços para: 

a) A média e desvio-padrão das corridas coletadas na planta; 

b) A análise para cada ensaio realizado com base no aço SAE 8620. 

Os itens a) e b) mostram o resultado da análise de 5 a 7 pontos diferentes na amostra. 

 

Tabela 20 - Resultados de análise química do aço (base SAE 8620) em % em massa. 
Média de 11 corridas do SAE 8620 

    C Si Mn P S Cr Ni Al Ca 
corridas Média 0,21 0,24 0,82 0,017 0,025 0,47 0,472 0,0275 0,00114 

 Dpadrão 0,01 0,01 0,04 0,004 0,003 0,02 0,015 0,0036 0,00026 
                      

W10 Média 0,18 0,25 0,86 0,015 0,035 0,51 0,476 0,0090 0,00084 

 Dpadrão 0,01 0,01 0,02 0,002 0,005 0,01 0,005 0,0006 0,00017 
W11 Média 0,20 0,21 0,90 0,015 0,041 0,52 0,488 0,0102 0,00063 

 Dpadrão 0,02 0,01 0,02 0,004 0,007 0,01 0,010 0,0008 0,00010 
W12 Média 0,18 0,24 0,87 0,015 0,022 0,51 0,483 0,0178 0,00067 

 Dpadrão 0,01 0,00 0,01 0,001 0,002 0,00 0,005 0,0010 0,00005 
W13 Média 0,18 0,27 0,87 0,014 0,023 0,51 0,476 0,0241 0,00123 

 Dpadrão 0,01 0,00 0,01 0,001 0,003 0,01 0,005 0,0007 0,00016 
W15 Média 0,18 0,27 0,87 0,015 0,019 0,51 0,476 0,0293 0,00129 

 Dpadrão 0,01 0,01 0,01 0,001 0,002 0,00 0,005 0,0029 0,00021 
 

O ensaio W14 foi excluído pois a composição da amostra não foi homogênea. 
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A figura 108 mostra os resultados para a análise de oxigênio total dos ensaios 

realizados em laboratório. 

 

 
Figura 108 - Resultados para a análise de oxigênio total (ppm) dos ensaios realizados em 

laboratório, aço SAE 8620. 
 

De acordo com a tabela 19 e a tabela 20, obteve-se um baixo desvio para todos os 

elementos, o que era desejado. A agitação do banho, devido à convecção, para a quantidade 

de amostra utilizada, foi suficiente para homogeneizar as amostras, uma vez que não foi usada 

agitação com gás inerte. 

Além disso, pode-se observar nas tabelas 19 e 20, que o desvio para a análise de Al foi 

baixo. Dessa forma, a taxa de injeção e a agitação do banho foram adequadas. Se a taxa de 

injeção fosse muito alta e a agitação do banho, demasiadamente fraca, o Al não teria tempo 

suficiente para se dissolver no aço líquido, de acordo com Beskow et al (2003). 

O teor de cálcio máximo obtido nos experimentos foi de 16 ppm. Provavelmente 

teores maiores de cálcio requerem a presença de escória nos experimentos para minimizar a 

vaporização do cálcio, aumentando-se o rendimento da liga CaSi, de acordo com Das et al 

(2005). 

Para o aço SAE 8620, o desvio na análise de oxigênio total foi menor, devido, 

provavelmente, à melhor qualidade metalúrgica da amostra desoxidada com teores mais altos 

de Al.   
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4.4 Análise de inclusões das amostras obtidas nos experimentos em laboratório 

 

Ao longo do tempo, foram retiradas amostras após a adição de CaSi. Os objetivos 

foram: verificar o tempo necessário para que o sistema atingisse o equilíbrio termodinâmico e 

constatar até que ponto a atuação de mecanismos cinéticos, ao longo do tempo, poderia ser 

determinante na modificação da composição química das inclusões.  

 

4.4.1 Aço SAE 1141 

 

As figuras 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 e 123 mostram os resultados da análise 

de inclusões via MEV/EDS, bem como os resultados obtidos das simulações via FactSage 

para os ensaios W2 a W9. Foram analisadas de 10 a 15 inclusões por amostra – podem ser 

vistos a média e o desvio-padrão para cada óxido. O sistema escolhido foi o CaO-Al2O3-SiO2 

para os resultados de MEV/EDS. Além disso, é mostrado o tempo de cada amostragem após a 

adição de CaSi. 

Ainda podem ser observados os resultados das simulações via FactSage, usando-se 

duas combinações de bancos de dados: FACT-SLAGA / FACT-FeLQ e FToxid-SLAGA / 

FSstel-FE-L. As inclusões foram consideradas no sistema CaO-Al2O3-SiO2-MnO-CaS. Cada 

gráfico possui uma tabela que mostra tanto as médias obtidas da análise via MEV/EDS, 

quanto os resultados da simulação via FactSage. 

As figuras 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122 e 124 mostram as inclusões de cada 

ensaio plotadas no diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2. 
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Figura 109 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W2. 

 

 
Figura 110 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W2. 
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Figura 111 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W3. 

 

 
Figura 112 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W3. 
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Figura 113 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W4. 

 

 
Figura 114 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W4. 
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Figura 115 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W5. 

 

 
Figura 116 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W5. 
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Figura 117 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W6. 

 

 
Figura 118 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W6. 
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Figura 119 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W7. 

 

 
Figura 120 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W7. 
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Figura 121 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W8. 

 

 
 Figura 122 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W8. 

 

 

 

 



 122

 
Figura 123 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W9. 

 

 
Figura 124 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W9. 
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Com relação à composição química das inclusões no decorrer do tempo, verificou-se 

pouca variação nos experimentos do aço SAE 1141, considerando as amostras retiradas entre 

1 e 15min após a adição de CaSi. O equilíbrio termodinâmico é atingido rapidamente, 

considerando as amostras retiradas a partir de 1 min após a adição de CaSi. Tal fato está de 

acordo com Larsen e Fruehan (1991), de que as reações entre o cálcio dissolvido e as 

inclusões são relativamente rápidas. 

Não foi possível verificar, com a metodologia utilizada, a atuação de mecanismos 

cinéticos de formação de camadas de diferentes cálcio-aluminatos, como o proposto por Ito et 

al (1996) e Ye et al (1996), nos experimentos do SAE 1141. Han et al (2006) relatam que 01 

(um) minuto após a adição de cálcio no aço, já não é mais possível detectar inclusões de 

alumina, pois o fenômeno de transformação para inclusões, parcial ou totalmente líquidas, já 

tinha ocorrido. 

O conjunto de bancos de dados FToxid-SLAGA / FSstel-FE-L apresentou resultados 

mais convergentes, principalmente, para experimentos de baixo teor de Al no aço e com 

relação ao teor de SiO2 nas inclusões. 

O resultado do ensaio W6, vide figuras 117 e 118, é idêntico ao resultado das corridas 

da planta com relação aos valores da análise de inclusões e posição no diagrama ternário 

(figuras 62 e 63). Nos dois casos, as inclusões situaram-se no interior da área líquida do 

diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2  a T = 1520 ºC. Parte das inclusões do ensaio W8 também 

estão localizadas na área líquida do referido diagrama ternário. Para os demais experimentos, 

as inclusões formadas são de cálcio-aluminatos com teores variáveis de SiO2. 

Sobre o tamanho das inclusões, ficou em torno de 1 µm com desvio de 0,4 µm para o 

aço SAE 1141, vide ANEXO, o que também foi observado por Higuchi et al (1996) em seus 

experimentos. Andersson et al (2001) afirmam que o tamanho pequeno das inclusões é 

comum em experimentos de menor escala. Para as inclusões das bolachas (amostras S, M, I), 

o tamanho médio observado foi entre 2,5 e 4,5 µm, com desvio entre 1 e 2 µm, vide ANEXO. 

O aumento do diâmetro médio nas amostras retiradas das bolachas também foi observado por 

Bielefeldt et al (2008). Esse aumento é devido à formação de (Ca,Mn)S na superfície das 

inclusões de óxido. Isso será melhor descrito no item 4.4.3, sobre os mapas de raios-x. 
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4.4.2 Aço SAE 8620 

 

As figuras 125, 127, 129, 131 e 133 mostram os resultados da análise de inclusões via 

MEV/EDS e os resultados obtidos das simulações via FactSage para os ensaios W10 a W15:  

• Foram analisadas de 10 a 15 inclusões por amostra, podem ser vistos a média e o 

desvio-padrão para cada óxido; 

• O sistema escolhido foi o CaO-Al2O3-SiO2 para os resultados de MEV/EDS. É 

mostrado o tempo de cada amostragem após a adição de CaSi; 

• Da mesma forma, podem ser observados os resultados das simulações via FactSage, 

usando-se duas combinações de bancos de dados: FACT-SLAGA e FACT-FeLQ e 

FToxid-SLAGA e FSstel-FE-L. As inclusões foram consideradas no sistema CaO-

Al2O3-SiO2-MnO-CaS. Cada gráfico possui uma tabela que mostra as médias obtidas 

da análise via MEV/EDS e os resultados da simulação via FactSage. 

As figuras 126, 128, 130, 132 e 134 mostram as inclusões de cada ensaio no diagrama 

ternário CaO-Al2O3-SiO2.  
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Figura 125 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W10. 

 

 
Figura 126 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W10. 

W10-1 
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W10-5 
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Figura 127 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W11. 

 

 
Figura 128 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W11. 

 

 

 

W11-2 
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Figura 129 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W12. 

 

 
Figura 130 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W12. 
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Figura 131 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W13. 

 

 
Figura 132 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W13. 
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Figura 133 - Resultados da análise de inclusões e simulações para o ensaio W15. 

 

 
Figura 134 - Diagrama ternário CaO-Al2O3-SiO2 para o ensaio W15. 

 

Com relação à composição química das inclusões no decorrer do tempo, verificou-se 

pouca variação nos experimentos do aço SAE 8620, considerando as amostras retiradas entre 

W15-1 

W15-3 

W15-6 
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1 e 15min após a adição de CaSi. O equilíbrio termodinâmico é atingido rapidamente, 

considerando as amostras retiradas a partir de 1 min após a adição de CaSi.  

Não foi possível verificar, com a metodologia utilizada, a atuação de mecanismos 

cinéticos de formação de camadas de diferentes cálcio-aluminatos também para o aço SAE 

8620.  

Com relação aos resultados das simulações via FactSage, as duas combinações de 

bancos de dados: FACT-SLAGA / FACT-FeLQ e FToxid-SLAGA / FSstel-FE-L mostraram 

resultados bastante próximos entre si, para o aço SAE 8620. 

O tamanho médio das inclusões ficou em torno de 0,9 µm, com desvio aproximado de 

0,2 µm, vide ANEXO.  

Os diagramas ternários mostram as inclusões entre CA6 e CA, dependendo do ensaio. 

Nas amostras coletadas na planta industrial, conforme Bielefeldt et al (2007), as inclusões 

situaram-se entre CA2 e CA com MgO < 10%. 

 

4.4.3 Mapas de raios-x 

 

Foram obtidos mapas de raios-x de algumas inclusões representativas das amostras 

analisadas via MEV/EDS, como parte da obtenção do perfil inclusionário. O objetivo geral foi 

o de verificar a distribuição dos elementos químicos nas inclusões. Essa distribuição pode 

mostrar, ou a presença de diferentes compostos, ou a homogeneidade das inclusões. 

Micrografias indicando a posição dos pontos de análise e os espectros de análise 

podem ser vistos na figura 135 a) e 135 b), para uma inclusão da amostra W6-2, aço SAE 

1141.  
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(a)      (b) 

Figura 135 - Espectros de análise de uma inclusão da amostra W6-2, aço SAE 1141.  
a) Centro, aumento 8500x. b) Periferia, aumento 11000x. 

 

A tabela 21 mostra a composição química elementar dos pontos analisados na figura 

135. 

 
Tabela 21 - Composição dos pontos a e b da inclusão W6-2, aço SAE 1141.  

% em massa Mg Al Si S Ca Mn Fe 

w6-2-a 0,26 7,01 8,66 5,34 19,46 6,21 53,05 

w6-2-b 0,05 1,84 2,20 12,42 7,78 18,85 56,86 

 

A figura 136 apresenta os mapas de raios-x característicos dos elementos analisados 

na inclusão da figura 135 e tabela 21. Podem-se observar S e Mn distribuídos mais 

marcadamente na periferia da inclusão. Visser et al (2008), Ye et al (1996) e Holappa; Helle 

(1995) indicam a formação de CaS ou MnS contendo algum CaS na periferia da inclusão de 

óxido. 
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Figura 136 - Mapa de raios-x de uma inclusão da amostra W6-2, aço SAE 1141. Aumento 

8500x. 
 

Uma micrografia indicando a posição do ponto de análise e o espectro de análise 

podem ser vistos na figura 137, para uma inclusão da amostra W5-I, aço SAE 1141. A 

amostra foi retirada do aço remanescente do cadinho. 
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Figura 137 - Espectro de análise de uma inclusão da amostra W5-I, aço SAE 1141. Aumento 

15000x. 
 

A tabela 22 mostra a composição química elementar do ponto central da inclusão da 

amostra W5-I, aço SAE 1141, conforme figura 137. A inclusão é composta de um cálcio-

aluminato e a periferia, de MnS. 

 

Tabela 22 - Composição de uma inclusão da amostra W5-I, aço SAE 1141 
% em massa Mg Al Si S Ca Mn Fe 

w15-1 0,38 35,74 1,04 17,08 13,71 27,95 4,10 

 

A figura 138 mostra os mapas de raios-x característicos dos elementos analisados da 

figura 137 e tabela 22. Podem-se observar S e Mn distribuídos na periferia da inclusão. A 

parte interna é homogênea, com traços de Mg. A formação de MnS na periferia da inclusão 

também foi observada por Yaguchi (2009) e Gaye (2003). Alguns óxidos servem como sítios 

de nucleação para a precipitação de inclusões ricas em MnS durante a solidificação do metal, 

conforme Gatellier et al (1991).  
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Figura 138 - Mapa de raios-x de uma inclusão da amostra W5-I, aço SAE 1141. Aumento 

4500x. 
 

A figura 139 mostra uma inclusão da amostra W15-1, aço SAE 8620, e seu espectro 

de análise. 

 
Figura 139 - Espectro de análise de uma inclusão da amostra W15-1, aço SAE 8620. Aumento 

15000x. 
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A tabela 23 mostra a composição química elementar de um ponto de uma inclusão da 

amostra W15-1, aço SAE 8620, conforme figura 139. A inclusão é composta de um cálcio-

aluminato com traços de SiO2 e MgO. 

 

Tabela 23 - Composição de uma inclusão da amostra W15-1, aço SAE 8620. 
% em massa Mg Al Si S Ca Mn Fe 

w15-1 0,37 15,77 0,22 1,12 7,02 0,73 74,78 

 

A figura 140 mostra os mapas de raios-x característicos dos elementos analisados da 

inclusão da figura 139 e tabela 23. A inclusão é homogênea com relação ao Al e Ca, com 

traços de S e Mg. 

   

   

  
Figura 140 - Mapa de raios-x de uma inclusão da amostra W15-1, aço SAE 8620. Aumento 

15000x. 
 

A ocorrência de ferro nas inclusões, como se pode observar nos espectros de análise, é 

resultado do contato do feixe com a matriz. De um modo geral, quanto maior a inclusão, 

menor é a possibilidade de contato do feixe com a matriz de aço. 
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O fato das inclusões serem homogêneas concorda com o observado por Park et al 

(2007). Os autores relatam que inclusões homogêneas e esféricas foram encontradas a uma 

razão (% em massa de CaO) / (% em massa de Al2O3) maior que 0,7 a 1550 ºC. Inclusões 

com uma razão (% em massa de CaO) / (% em massa de Al2O3) menor que 0,7 a 1550ºC 

tendem a ser mais quebradiças e separadas, mas ainda homogêneas, por se tratarem de 

soluções sólidas entre os diversos cálcio-aluminatos.  

Ye et al (1996) relatam que, em inclusões de pequeno diâmetro, o equilíbrio é atingido 

em toda a inclusão. Para inclusões maiores, o resultado do mecanismo de conversão são 

inclusões de núcleo homogêneo de cálcio-aluminato com uma camada externa formada por 

CaS. 
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4.5 Posição dos ensaios na janela líquida 

 

Até esta etapa do trabalho tem-se: 

a) O perfil inclusionário dos aços SAE 1141 e SAE 8620 de amostras coletadas na planta 

industrial e de experimentos em laboratório. 

b) A comparação dos resultados do perfil inclusionário e das simulações termodinâmicas.   

c) As janelas líquidas dos aços SAE 1141 e SAE 8620 para as condições estabelecidas de 

composição química do aço e de temperatura. 

Neste item, os experimentos em laboratório foram incluídos nas janelas líquidas 

calculadas. Como descrito no item 3.2, os experimentos foram planejados para cobrir toda a 

extensão da janela líquida. Nas figuras 141 e 142, pode-se observar os pontos abrangidos 

pelos experimentos, para os aços SAE 1141 e SAE 8620, respectivamente. 

O estudo de comparação dos dados experimentais com a simulação via FactSage, itens  

4.4.1 e 4.4.2, e a avaliação com dados industriais (será mostrada no item 4.6) resultaram na 

validação das janelas líquidas. 

 Nas figuras 141 e 142, pode-se observar que não foi possível atingir a região líquida 

das janelas, devido ao teor máximo de Ca atingido nos experimentos, como comentado no 

item 4.3. 

 

4.5.1 Aço SAE 1141 

 

A figura 141 mostra a janela líquida para o aço SAE 1141 - conforme as condições 

iniciais de composição química e temperatura –, as curvas de fração de líquido e a posição dos 

ensaios realizados em laboratório.  
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Figura 141 - Janela líquida para o aço SAE 1141, as curvas de fração de líquido e a posição 

dos ensaios realizados em laboratório. 
 

Somente o experimento W5 atingiu a região líquida do gráfico. A incorporação de Ca 

no aço, ou de outra forma, o controle do rendimento da liga de CaSi, é um tópico ainda em 

desenvolvimento. Isso resultou em teores entre 6 e 10 ppm na maioria dos experimentos para 

o aço SAE 1141. A incorporação de Ca no aço depende de vários fatores: 

• a temperatura e a composição do aço; 

• a presença, quantidade e composição da escória; 

• o tipo de liga utilizado como fonte de cálcio; 

• a velocidade e profundidade de injeção; 

• a altura do banho de aço líquido; 

• entre outros fatores. 

Os experimentos abrangeram uma faixa ampla de teor de alumínio, como objetivado. O 

controle do rendimento do alumínio foi menos problemático do que o controle do rendimento 

do cálcio. 
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4.5.2 Aço SAE 8620 

 

A figura 142 mostra a janela líquida para o aço SAE 8620 - conforme as condições 

iniciais de composição química e temperatura –, as curvas de fração de líquido e a posição dos 

ensaios realizados em laboratório. 

 

 
Figura 142 - Janela líquida para o aço SAE 8620, as curvas de fração de líquido e a posição 

dos ensaios realizados em laboratório. 
 

 Para os experimentos do aço SAE 8620, também não foi atingida a região líquida do 

gráfico. Nos experimentos W13 e W15 foram obtidos os maiores valores de cálcio. Os 

experimentos abrangeram uma faixa ampla de teor de alumínio, como objetivado. 
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4.6 Dados de produção da planta industrial 

 

Foram reunidos dados de produção dos aços SAE 1141 e SAE 8620 em uma aciaria 

elétrica de aços especiais, conforme tabela 24. O período abrangido foi o ano de 2008. O 

objetivo foi inserir os dados de teores de Ca e Al no aço (no distribuidor de LC) das corridas 

nas janelas líquidas e relacionar a posição das corridas nas janelas com a nota de 

lingotabilidade.  

A nota de lingotabilidade é dada em função da variação do nível dos tampões no 

distribuidor. Quando há variações, são emitidos alarmes. De acordo com a contagem dos 

alarmes ou da altura máxima variada em mm, dá-se a nota da corrida (sistema automático). 

 

Tabela 24 - Dados de produção para 2008, SAE 1141 e SAE 8620. 

 SAE 1141 SAE 8620 

n corridas seção 150x150 mm 25 53 

n corridas seção 240x240 mm 95 30 

n corridas sem registro seção 2 5 

total corridas 122 88 
 

Uma área que compreende a média e o desvio-padrão para Ca e Al das corridas foi 

inserida em cada janela líquida para os aços SAE 1141 e SAE 8620, conforme figuras 143 e 

144.  

Para o SAE 1141 os pontos estão abaixo da janela líquida e afastados das curvas de 

fração de líquido, conforme figura 143. No entanto, todas as corridas no período tiveram nota 

= 9, o que indica boa lingotabilidade. A composição química das corridas do SAE 1141 pode 

ser revista, principalmente com relação ao Al, como relatado anteriormente (item 4.1.1). Tal 

fato mudaria a posição das corridas na janela: deslocando-a para a esquerda do gráfico (figura 

143) e inserindo os pontos dentro das curvas de fração de líquido.  

Outro fato é a composição das fases formadas nas inclusões. Mesmo que não ocorra a 

formação de fase líquida significativa, a lingotabilidade pode ser estável pela formação de 

fases que não possuem tendência a obstrução das válvulas do LC. É o caso de inclusões 

formadas por Gehlenita e cálcio-silicatos. 
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Figura 143 - Janela líquida para o aço SAE 1141, média e desvio-padrão para as corridas 

realizadas em 2008. 
 

Para o SAE 8620, 5 corridas (5,7 %) tiveram nota = 7,5 (maior chance de clogging). 

Dessas corridas, 4 estiveram entre a 4ª e 6ª corrida do seqüencial. Ou seja, o acúmulo de 

depósito no tampão provavelmente se deu ao longo de todo o seqüencial, o que é considerado 

normal. Segundo Hamoen e Tiekink (1998), o nível de clogging em aços ressulfurados pode 

ser reduzido a um nível em que é possível aumentar o seqüencial de três para seis corridas. A 

vida útil da válvula torna-se o fator limitante na extensão do seqüencial.  

De 88 corridas do SAE 8620, 78 delas tiveram nota entre 8, 9 e 10 (88,6%). Das 88 

corridas, 5 não possuem registro da nota de lingotabilidade. Praticamente todas as corridas do 

SAE 8620 estão dentro da janela líquida, vide figura 144, o que mostra a boa concordância 

entre o estudo de previsão termodinâmica e os resultados obtidos na planta industrial. 
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Figura 144 - Janela líquida para o aço SAE 8620, média e desvio-padrão para as corridas 

realizadas em 2008. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Sobre o perfil inclusionário dos aços SAE 1141 e SAE 8620: 

A composição das inclusões das corridas do aço SAE 1141 foi considerada no sistema 

CaO-Al2O3-SiO2. Por sua vez, a maioria das inclusões de óxido situou-se na região da 

Gehlenita e do Coríndon. O tamanho médio das inclusões das corridas do aço SAE 1141 foi 

de 1,5 µm com desvio de 0,4 µm.  

Para os experimentos em laboratório do aço SAE 1141, os ensaios W6 e W8 

localizaram-se na região líquida do diagrama, os demais ensaios consistiram de inclusões de 

cálcio-aluminatos com teores variados de SiO2. Com relação aos tamanhos, ficou em torno de 

1 µm com desvio de 0,4 µm. Para as inclusões das bolachas (amostras S, M, I), o tamanho 

médio observado foi entre 2,5 e 4,5 µm, com desvio entre 1 e 2 µm devido a formação de 

(Ca,Mn)S na superfície das inclusões de óxido. 

As inclusões das corridas do aço SAE 8620 estão localizadas entre o CaO.2Al2O3 e o 

CaO.Al2O3. Para a maioria das inclusões no diagrama, o teor de MgO médio foi menor que 

10%. Com relação ao tamanho médio, 90% das inclusões analisadas estão na faixa de 4 a 10 

µm.  

Nos experimentos em laboratório do aço SAE 8620, os diagramas ternários mostram 

as inclusões entre CA6 e CA, dependendo do ensaio. O tamanho médio das inclusões ficou em 

torno de 0,9 µm, com desvio aproximado de 0,2 µm.  

As inclusões analisadas via mapas de raios-x são, em geral, homogêneas em relação à 

composição química, para os aços SAE 1141 e SAE 8620. Anéis de Ca-Mn-S foram 

encontrados em algumas inclusões do aço SAE 1141.  

Sobre o estudo termodinâmico: 

Os bancos de dados termodinâmicos FToxid-SLAGA e FSstel-FE-L mostraram 

resultados mais próximos da análise via MEV/EDS. Destacando-se, a presença de SiO2 nas 

inclusões de óxido – no estudo de cada corrida ou experimento individualmente. 

Foram utilizadas duas abordagens no estudo termodinâmico. A combinação delas 

permitiu um estudo mais completo da formação das inclusões de óxidos e sulfetos. 

Para o aço SAE 1141, as curvas de fração de fase líquida mostraram diferentes 

comportamentos como função do teor de alumínio total no aço. Até próximo de 25 ppm de 

Al, o comportamento é mais complexo, com a formação de duas regiões de fase líquida como 

função do teor de cálcio total. A partir de 40 ppm Al, as duas abordagens convergem com 

relação à formação de fase líquida nas inclusões. 
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Para o aço SAE 8620, as duas abordagens de cálculo termodinâmico convergem em 

praticamente toda a faixa de Al e para os teores de oxigênio total considerados. 

A presença de Mg no aço, até um determinado valor crítico (~2 ppm), tende a 

aumentar a janela líquida.  

No geral, pode-se observar uma boa concordância entre os resultados simulados via 

FactSage e aqueles obtidos por análise de MEV/EDS, principalmente para os experimentos 

com teores de Al2O3 mais elevados nas inclusões – para as duas qualidades de aço estudadas. 

Sobre os experimentos em laboratório: 

Os experimentos em laboratório para o aço SAE 1141 abrangeram diferentes regiões 

do sistema ternário CaO-Al2O3-SiO2, mostrando claramente a influência da composição 

química do aço, quanto aos teores de cálcio e alumínio. 

Os experimentos em laboratório para o aço SAE 8620 abrangeram regiões do sistema 

ternário CaO-Al2O3-MgO, entre CA6 e CA, dependendo do ensaio. 

Há certa variação na composição das inclusões, ao longo do tempo, após a adição de 

CaSi, principalmente nos experimentos do SAE 1141. Essa variação não foi significativa, 

considerando-se as condições dos ensaios (sem agitação por gás, sem escória e com atmosfera 

inerte). 

Sobre as janelas líquidas: 

Todas as corridas do SAE 1141 estão abaixo da janela líquida e afastados das curvas 

de fração de líquido. No entanto, para fins de pesquisa, a análise química das corridas do SAE 

1141 pode ser revista, com relação ao Al. Tal fato mudaria a posição das corridas na janela, 

inserindo os pontos dentro das curvas de fração de líquido. 

Todas as corridas do SAE 8620 estão, praticamente, dentro da janela líquida. Isso 

mostra a boa concordância entre o estudo de previsão termodinâmica e os resultados obtidos 

na planta industrial. 

Quanto aos objetivos propostos, pode-se concluir que: 

Adaptaram-se com sucesso as metodologias apresentadas pela literatura no estudo de 

formação e modificação de inclusões pelo cálcio para os aços SAE 1141 e SAE 8620. 

Obteve-se o perfil inclusionário para os aços SAE 1141 e SAE 8620 tratados com 

cálcio, tanto de amostras obtidas na planta quanto amostras obtidas em laboratório. Além 

disso, os resultados obtidos através de termodinâmica computacional foram validados com os 

resultados via MEV/EDS.  
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Foi possível estabelecer um estudo termodinâmico para fornecer o equilíbrio de fases 

formadas nas inclusões, para as condições de tempo de processo, composição química e 

temperatura dos aços SAE 1141 e SAE 8620. 

Foi possível verificar que o sistema atinge o equilíbrio termodinâmico em até 01 

minuto após a adição de CaSi. Para as condições experimentais adotadas, não se observou a 

influência de mecanismos cinéticos na formação e modificação de inclusões. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A realização deste trabalho permitiu que se fizessem algumas sugestões para a sua 

continuação e otimização: 

• Realizar experimentos com ligas puras para um controle mais apurado do teor de 

oxigênio total; 

• Realizar a análise de inclusões, via MEV/EDS, com um analisador automático de 

partículas, bem como comparar os resultados com o método atual; 

• Determinar o tipo de amostrador mais adequado para diminuir o ruído na análise de 

oxigênio total, além de permitir a análise simultânea de inclusões e da composição 

química do aço; 

• Avaliar experimentalmente outros pontos das janelas líquidas dos aços SAE 1141 e 

SAE 8620; 

• Estudar a nucleação e crescimento de inclusões nos estágios iniciais do tratamento de 

inclusões com cálcio; 

• Avaliar experimentalmente aços com níveis de S e Al mais elevados; 

• Avaliar experimentalmente aços com diferentes níveis de enxofre e alumínio, entre 10 

e 30 ppm; 

• Estudar a influência da escória na formação de inclusões e no rendimento do cálcio; 

• Investigar o efeito do tratamento de inclusões com cálcio nas propriedades mecânicas 

e metalúrgicas do produto final. 
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ANEXO 

Distribuição de tamanhos das inclusões analisadas via MEV/EDS em µm. 

Corridas SAE 1141 
   Experimento Nº inclusões Tamanho médio Desvio Padrão médio 

A1 18 1,87 0,28 
A2 15 1,75 0,58 
A3 14 1,75 0,29 
A4 19 1,24 0,37 
A5 19 1,58 0,60 
A6 15 1,15 0,61 
A7 14 1,29 0,37 

Média 35,13 1,52 0,44 
Desvio 8,43 0,29 - 

Experimentos SAE 1141 
   Experimento Nº inclusões Tamanho médio Desvio Padrão médio 

W1 22 0,98 0,26 
W2 21 0,80 0,24 
W3 32 1,08 0,29 
W4 42 1,21 0,76 
W5 42 0,79 0,22 
W6 41 0,96 0,45 
W7 41 0,98 0,39 
W8 40 0,70 0,26 

Média 35,13 0,94 0,36 
Desvio 8,43 0,16 - 

Experimento Nº inclusões Tamanho médio Desvio Padrão médio 
W4-S 10 2,56 1,11 
W4-M 11 3,25 1,37 
W4-I 6 1,92 0,52 

W4 - total na fatia 27 2,58 1,00 

Experimento Nº inclusões Tamanho médio Desvio Padrão médio 
W5-S 10 5,67 4,10 
W5-M 10 2,88 1,04 
W5-I 10 4,72 1,64 

W5 - total na fatia 30 4,42 2,26 

Experimento Nº inclusões Tamanho médio Desvio Padrão médio 
W6-S 7 3,58 1,81 
W6-M 11 2,30 1,55 
W6-I 10 2,20 0,34 

W6 - total na fatia 28 2,69 1,23 

Experimentos SAE 8620 
   Experimento Nº inclusões Tamanho médio Desvio Padrão médio 

W14 30 0,93 0,27 
W15 28 0,85 0,17 

Média 29,00 0,89 0,22 
Desvio 1,41 0,06 - 

 


