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RESUMO 

 
 

O lingotamento contínuo de tarugos de aço é um processo que ao longo de décadas 

é o responsável direto pela alta produtividade de aço semiacabado na siderurgia. O 

resfriamento primário pelo molde é a mais importante etapa do processo, responsável pela 

formação da casca sólida (pele) suficientemente espessa durante os instantes iniciais da 

formação do produto durante a retirada de calor do metal pela água de arrefecimento. E um 

dos problemas críticos é a formação de defeitos. Defeito de forma, com a romboidade e 

estrutural com as trincas superficiais e ambas relacionadas ao resfriamento desigual entre 

as quatro faces do tubo cristalizador. Com o mercado mundial de aço cada vez mais 

competitivo os grupos siderúrgicos estão sob constante pressão pela redução de custos e 

buscam técnicas que permeiam todo o processo como a redução de etapas intermediárias, 

desenvolvimento de matéria-prima e redução no consumo de energia. Este trabalho visa 

estudar a melhoria do resfriamento primário e a consequente redução de custos energéticos 

com o reprocessamento de produtos em não conformidade. Foi realizado com o objetivo 

geral de analisar a transferência de calor no tubo cristalizador com foco na tentativa de 

equalização dos perfis térmicos de cada face, buscando uniformidade ao longo da extensão 

do tubo a partir do seu topo. De forma mais específica o estudo priorizou a modificação da 

espessura do canal de água com acréscimos de 0,75 mm e 1,5 mm em cada face, 

estudadas em vinte combinações distintas e conhecer suas influencias no comportamento 

dos perfis térmicos das paredes do cristalizador. As simulações mostraram que modificação 

em apenas uma face é mais eficiente que em pares de faces independente do valor de 

acréscimo na espessura do canal, favorecendo a uniformidade dos perfis térmicos com o 

acréscimo de 0,75 mm na espessura do canal da face do raio externo. 

. 

 

Palavras-Chave: Lingotamento Contínuo de Tarugos. Molde Refrigerado. Tubo 
Cristalizador. Romboidade. Trincas superficiais. 
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ABSTRACT 

 

The continuous casting of steel billets is a process that for decades has been directly 

responsible for the high productivity of semi-finished steel in the steel industry. The primary 

cooling by the mold is the most important stage of the process, responsible for the formation 

of the solid shell (skin) sufficiently thick during the beginning of the product formation in the 

removal of heat from the metal by the cooling water. And the critical problems is the 

formation of defects. In shape, with rhomboidity and structural with surface cracks; and both 

related to uneven cooling between the four faces of the crystallizing tube. With the global 

steel market becoming increasingly competitive, steel groups are under constant pressure to 

reduce costs and seek techniques that permeate the entire process, such as reducing 

intermediate steps, developing raw materials and reducing energy consumption.This work 

aims to study the improvement of primary cooling and the consequent reduction in energy 

costs of reprocessing non-conforming products. It was carried out with the general objective 

of analyzing the heat transfer in the crystallizing tube with a focus on trying to equalize the 

thermal profiles of each face, seeking uniformity along the tube extension from its top. More 

specifically, the study prioritized the modification of the thickness of the water gap with 

additions of 0.75 mm and 1.5 mm on each face, studied in twenty different combinations and 

to know their influences on the behavior of the thermal profiles of the crystallizer walls. The 

simulations showed that modification in only one face is more efficient than in pairs of faces 

regardless of the increase value in the water gap thickness, favoring the uniformity of the 

thermal profiles with the increase of 0.75 mm in the thickness of the water gapl of the face 

external radius. 

 

 

 

Key words: Continuous casting of billets. Refrigerated mold. Crystallizer tube. 

Rhomboidity. Superficial cracks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria em geral busca aperfeiçoar seus processos sempre objetivando 

competividade. No setor de aços esse desenvolvimento vai além da busca por 

competitividade através de redução de custos aliada ao aumento de produtividade, lançando 

mão de aplicação de processos para a produção de semiacabados de aços o mais próximo 

do produto final, combinando produtos com ótima qualidade e maior valor agregado. 

Especificamente no lingotamento contínuo esforços têm sido empregados para estudar os 

fenômenos envolvidos na solidificação de aço e o principal objetivo é o de aumentar a 

velocidade de processo e a produção final com a respectiva redução das não conformidades 

com origem no processo. Este estudo é de suma importância visto que a qualidade do 

produto final fundido está ligada diretamente às condições iniciais do processo, ou seja, 

durante a solidificação do aço no molde. 

Um dos problemas específicos do processo de lingotamento contínuo dos aços é a 

formação de defeitos de forma ou estruturais tais como as trincas superficiais, romboidade, 

etc., os quais estão relacionados, principalmente, à capacidade desses materiais 

suportarem as deformações geradas ao longo do processo. (OLIVEIRA, 2009). 

Existem duas regiões na máquina de lingotamento contínuo que podem ser 

consideradas como críticas na formação destes defeitos: o molde e a região de 

encurvamento/desempeno do tarugo (fig. 1). Entretanto, acredita-se que a maioria dos 

defeitos se origine durante a formação inicial da pele solidificada no molde e que eles se 

propaguem nas regiões inferiores da máquina. Por este motivo, a solidificação inicial do aço 

no molde é muito importante para a qualidade final no lingotamento contínuo de tarugos 

(OLIVEIRA, 2009). 
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Figura 1 – Máquina de Lingotamento Contínuo de Tarugos – Regiões Críticas: Molde e Desempeno 

Disponível em https://docplayer.com.br/14430756-Lingotamento-continuo.html 

 

No molde, a pele de aço formada está sujeita à ação prejudicial dos seguintes 

fatores: (i) atrito com a parede de cobre, o que pode provocar a nucleação de trincas; (ii) 

tensões térmicas residuais, devido a um fluxo de calor não uniforme ao longo do veio; e (iii) 

contração do aço, intrinsecamente associada ao processo de solidificação, que pode reduzir 

significativamente o fluxo de calor pela formação do "gap" ou espaço de ar entre a pele de 

aço solidificado e o molde (OLIVEIRA, 2009). 

Os aços peritéticos, em especial, apresentam uma maior suscetibilidade à ocorrência 

de defeitos superficiais, devido à formação de uma pele irregular no molde, que se dá pela 

tendência a uma acentuada contração logo após a transformação peritética em função da 

redução de volume dada pela diferença de peso específico da microestrutura que se 

apresenta ao longo da solidificação onde a estrutura cristalina de ferrita delta se transforma 

em austenita (OLIVEIRA, 2009). 

O processo de lingotamento contínuo pode ser considerado essencialmente um 

processo de transferência de calor, onde o calor latente de fusão e o calor sensível são 

transferidos para a água de arrefecimento através do tubo cristalizador. A qualidade da água 

deve ser controlada, requerendo um sistema de alimentação em circuito fechando que 

prevê, além de elementos de filtragem, equipamentos que atuem no melhoramento de suas 
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características. Os cuidados com a água como fluido de refrigeração estão intimamente 

ligados com o fluxo de calor observado no processo e à qualidade do produto final: 

influência na formação de defeitos como profundidade de marcas de oscilação, romboidade, 

trincas nos cantos do lingote e breakouts (GARCIA et. al., 2006). 

Água de baixa qualidade, contendo partículas sólidas, óleos e gorduras apresenta 

menor capacidade de retirada de calor na interface do tubo cristalizador, causando os 

mesmos problemas e dificuldades citados na caracterização da jaqueta (GARCIA et. al., 

2006). 

Em função desses aspectos nesse estudo foi avaliada, por simulação numérica, a 

influência das condições de extração de calor pela água de arrefecimento sobre o molde de 

lingotamento, na ocorrência da reação peritética e, consequentemente, na intensidade de 

contração do aço durante a solidificação. Os resultados obtidos da simulação serão 

comparados com resultados experimentais obtidos por Taconi (2007).  

Um dos grandes responsáveis pelos problemas de falta de qualidade nos tarugos 

tais como trincas, estrias e, principalmente, a romboidade está relacionada à diferença de 

extração de calor entre as quatro faces do cristalizador (tubo de cobre), portanto a 

equalização destes perfis entre as faces é desejada; Existem estudos do comportamento 

térmico do cristalizador (tubo de cobre) tratando de variados parâmetros e suas influências 

na estrutura do mesmo: distorção, empeno, fusão, etc. Porém ainda é escasso na literatura 

o estudo do comportamento do cristalizador mediante proposições de modificações no fluxo 

ou qualidade da água de arrefecimento. 

A busca pela equalização dos perfis térmicos entre as quatro faces implica no 

aumento da qualidade do produto final devido a menor incidência de defeitos já citados, 

consequentemente reduz o volume de sucata por rejeição diante dos parâmetros de 

qualidade e, enfim, reduz os custos diretos e indiretos (logísticos, energéticos, de prazos de 

entrega, etc.) com o reprocessamento da sucata e aumentando a eficiência energética geral 

do processo. 
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1.1 RESUMOS DOS OBJETIVOS 

 

Este trabalho foi idealizado tendo como objetivo geral a análise por simulação 

numérica da transferência de calor através das quatro faces do cristalizador (tubo de cobre) 

durante a solidificação do aço no processo de lingotamento contínuo de tarugos de aço, com 

foco no perfil térmico de cada face do tubo. 

 

De forma mais específica o estudo pretende: 

 

• Validar as simulações realizadas contra os dados experimentais de TACONI 

(2007). Este será considerado o caso base. 

• Modificar as espessuras dos canais d’água de cada uma das quatro faces de 

arrefecimento e conhecer suas influencias no comportamento dos respectivos 

perfis térmicos nas faces do tubo cristalizador; 

• Realizar as simulações com as modificações propostas; 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Inicialmente serão apresentadas através de um levantamento bibliográfico, 

pesquisas realizadas no âmbito do processo de lingotamento contínuo, especialmente o de 

tarugos de aço e o papel do tubo cristalizador (tubo de cobre), responsável pelo 

resfriamento primário e formação da pele solidificada durante sua passagem pelo 

equipamento. 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO PROCESSO DE LINGOTAMENTO 

CONTÍNUO 

 

A transformação do aço líquido em produto sólido consistia no vazamento do metal 

líquido em lingoteiras de ferro-fundido, que com o tempo foram sendo projetadas em 

diferentes versões, buscando a incorporação de inovações tecnológicas que conduzissem a 

um maior rendimento do processo. Conforme ilustrado na figura 2, o aço líquido é vazado 

numa panela, à qual é transportada para o setor de lingotamento e vazado em cada 

lingoteira de forma independente (etapa 4). Após a solidificação do aço na lingoteira ocorre 

a etapa de desmolde (etapa 6), seguida do transporte desses lingotes e da acomodação dos 

mesmos em fornos de reaquecimento (etapa 9). Com a temperatura atingindo níveis 

apropriados, esses lingotes passam por etapas de laminação para transformar-se em 

produtos acabados ou semiacabados. Este é o método é denominado lingotamento 

convencional. 
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Figura 2 – Etapas de produção de aço por lingotamento convencional e Lingotamento Contínuo 

Fonte: Garcia et. al. (2006) 

 

O método de lingotamento convencional traz, como características básicas 

principais, as seguintes necessidades: 

 

• Grande investimento de capital para instalação de lingoteiras, placas de base, 

locomotivas e pontes rolantes para estripamento dos lingotes; 

• Consideráveis investimentos de capital para instalação e manutenção dos 

fornos-poços e laminadores desbastadores, equipamentos que auxiliam na preparação de 

nova forma prismática após o vazamento e; 

• Remoção do topo e base dos lingotes após laminação devido às bolsas de 

contração mecânica, contribuindo dessa forma para o baixo rendimento placa-lingote. 

 

Portanto, devido aos volumosos investimentos de capital no processo convencional, 

surgiram os primeiros esforços para o desenvolvimento de novos processos com o objetivo 

final de conformar o metal líquido na forma mais direta possível de produto ou semi-produto. 

A primeira tentativa ocorreu em 1840 através de George Sellers (1993) que utilizando 

chumbo produziu tubos através de processo contínuo. J. Sellers em 1843 e H. Bessemer em 

1846 também trabalharam neste sentido, porém voltados à produção de metais não ferrosos 
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de baixo ponto de fusão. A primeira aplicação do processo de solidificação de aços foi 

conseguida por R. M. Sellers em 1887, na Alemanha. Embora ainda fosse considerado um 

procedimento rudimentar, estas tentativas já representavam partes essenciais que integram 

hoje uma moderna máquina de lingotamento contínuo, com molde refrigerado a água e 

aberto nas partes superior e inferior, um sistema de resfriamento secundário, barra falsa 

para início de processo, rolos extratores e também o dispositivo de corte do lingote. 

Ainda na época dos primeiros desenvolvimentos considerados rudimentares, mas 

promissores, as dificuldades tecnológicas ainda eram significativas. A principal delas se 

dava pela adesão da camada solidificada à parede interna do molde e já indicava a 

necessidade de um movimento relativo entre o lingote e o molde. Foi somente em 1933 que 

S. Junghans desenvolveu e patenteou um sistema de oscilação do molde que terminou por 

alavancar industrialmente em larga escala o processo de lingotamento contínuo de aços, o 

que só acabou acontecendo – para uma máquina vertical – com o término da segunda 

guerra mundial entre os anos de 1946 e 1947 com o Reino Unido sendo o pioneiro na 

iniciativa industrial de produção do aço por esse processo e servindo como ponto de partida 

para vários equipamentos de diferentes características tecnológicas serem instalados, 

principalmente na Europa e EUA (GARCIA et. al., 2006). 

O ano de 1950 marca o início da operação na Mannesmann AG na Alemanha de 

uma máquina utilizando o sistema de oscilação proposto por Junghans. Este mesmo 

pesquisador teste neste ano o sistema SEM (Electromagnetic Stirring) para agitação do 

metal liquido por um campo eletromagnético. A primeira máquina de produção em larga 

escala de tarugos foi instalada na Inglaterra em 1952, ano que foi patenteada a configuração 

de uma máquina curva por Schaaber, colaborador de Junghans. A partir desta data um 

grande número de aperfeiçoamentos foi introduzido. 

Atualmente o lingotamento contínuo é, de longe, o principal processo de solidificação 

de aço líquido. Em 2012, 95,62% do aço bruto produzido foram solidificados pelo processo 

de lingotamento contínuo; o lingotamento convencional respondeu por 4,13% e os demais 

0,25% na fundição. No Brasil o processo de lingotamento contínuo supera a proporção 
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mundial com 97,29% do aço bruto total produzido, contra apenas 2,65% do lingotamento 

convencional, evidenciando a vocação brasileira para o primeiro tipo de processo (WORLD 

STEEL ASSOCIATION, 2013). 

 

2.2 O LINGOTAMENTO CONTÍNUO DE TARUGOS: CARACTERÍSTICAS 

GERAIS E PARTICULARES 

 

Os itens que se seguem descrevem os equipamentos que compões todo o processo 

de lingotamento. A omissão destes itens não prejudica o conteúdo e pode ser feita pelos 

que estejam familiarizados com o assunto. 

 

2.2.1 O Distribuidor de Aço líquido  

 

O distribuidor (figura 3) é o recipiente intermediário entre a panela vinda do forno e o 

molde, onde o metal começará a solidificar. O conceito básico de usar um distribuidor foi o 

de alimentar e distribuir o metal fundido para diversos moldes no equipamento (‘veios’), mas 

além dessa função, ele pode ser utilizado para separar impurezas da liga em função do 

escoamento do metal líquido ou até mesmo realizar modificações na mesma, bem como 

controlar a velocidade de lingotamento. 

 

 

Figura 3 – Representação esquemática de um distribuidor utilizado no lingotamento contínuo de aços 

Fonte: Garcia et. al. (2006) 
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2.2.2 A Mesa de Oscilação 

 

As mesas de oscilação (figuras 4-5) são os conjuntos que, ao oscilarem, transmitem 

um movimento de reciprocidade ao molde e aos cilindros inferiores conectados ao mesmo. 

Numa planta de lingotamento contínuo, a função principal de tais unidades é impedir a 

tendência do aço de se aderir às superfícies internas do tubo cristalizador durante a 

formação da “casca" ou pele do tarugo, favorecendo a ação de descida do aço e, dessa 

forma, eliminando a possibilidade do aço se prender nas paredes internas do tubo. A 

"oscilação" também desempenha um papel muito importante na formação e solidificação da 

barra produzida. 

 

 

Figura 4 – Representação técnica de mesa osciladora utilizada no lingotamento contínuo de aços 

Fonte: arquivo próprio de projeto particular 

 

 

Figura 5 – Mesa osciladora utilizada no lingotamento contínuo de aços (etapa de fabricação) aços  
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2.2.3 O conjunto Molde de Refrigeração  

 

A área de formação de tarugos é a área mais importante da planta de lingotamento 

contínuo. É chamada de resfriamento primário, sendo suas principais funções suportar a 

coluna de metal líquido até ser formar a casca sólida suficiente. (MANUAL DANIELLI, 2019) 

 

 

Figura 6 – Representação de Conjunto Molde utilizado no lingotamento contínuo de aços 

 

O molde (figuras 6-8) é um dos equipamentos mais importantes do lingotamento 

contínuo, pois a solidificação do aço é iniciada no mesmo. Desta forma, o molde é o 

principal dispositivo, mas não o único, responsável pela forma e dimensões da seção 

transversal final do produto, afetando intensamente a qualidade de superfície e exercendo 

importante influência na limpidez e no tipo de microestrutura do produto lingotado. Suas 

paredes são normalmente fabricadas em cobre com elevado grau de pureza de forma a 

conservar a sua elevada condutividade térmica, essencial na rápida transferência de calor 

entre o aço líquido e a água de resfriamento que circula na face externa do molde oposta 

àquela que está em contato com o aço líquido. A elevada condutividade térmica do cobre 

também explica porque o molde não se funde, apesar da temperatura de fusão desse metal 

(1.085 °C) ser menor que a temperatura do aço líquido na entrada (1.500 °C a 1.600 °C) 

(RIZZO, 2006). 
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Figura 7 – Molde utilizado no lingotamento contínuo de aços  

 

A função do molde é receber o jato de aço líquido vindo do distribuidor, que se 

encontra logo acima, e solidificá-lo por meios de refrigeração indireta através de água de 

circulação. Ao deixar o molde, o aço líquido lingotado terá experimentado uma perda 

suficiente de calor de forma a permitir que o mesmo se solidifique e obtenha a forma da 

barra na seção interna do molde. (MANUAL DANIELLI, 2019) 

 

 

Figura 8 – Representação de Conjunto Molde utilizado no lingotamento contínuo de aços 

 

Durante o processo de lingotamento o molde é submetido a uma oscilação vertical, 

que facilita o "enchimento" de aço na barra. A oscilação é realizada pela Mesa de Oscilação, 

já apresentada no texto. Existe um molde para cada veio de lingotamento e um de seus 

componentes essenciais é o cristalizador. O cristalizador é construído de cobre puro, que é 

um bom condutor de calor e, assim sendo, é capaz de transferir para o fluido circundante 

(água de arrefecimento) uma maior quantidade de calor do que é possível com outros 

metais (MANUAL DANIELLI, 2019). 
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O sistema de refrigeração é do tipo "indireto" por camisa d’água e o elemento de 

cobre tubular (cristalizador) se encontra no interior de uma carcaça metálica adequada 

(distribuidor de ferro fundido) no qual a água pode circular com diferentes velocidades e/ou 

ser fornecida em função da largura do espaço entre a parede externa do molde e a parte 

interna do distribuidor de água (MANUAL DANIELLI, 2019). 

 

2.2.4 O Tubo Cristalizador 

 

O tubo cristalizador (tubo de cobre) é revestido internamente com uma camada de 

cromo com espessura de alguns centésimos de milímetro; este tipo de revestimento 

proporciona uma superfície muito lisa e dura, o que reduz o atrito e aumenta a vida útil do 

cristalizador. A refrigeração da barra no molde é considerada como refrigeração primária; o 

sentido do fluxo d’água na cavidade se dá de baixo para cima (MANUAL DANIELLI, 2019). 

 

 

Figura 9 – Tubo Cristalizador (tubo de cobre) utilizado no lingotamento contínuo de aços  

Fonte: arquivo próprio 

 

A liga de cobre da qual o tubo é fabricado é um importante fator para a minimização 

de distorções permanentes no molde, que são responsáveis, na maioria das vezes, por 

problemas de romboidade, além da formação de trincas longitudinais e transversais nos 

cantos e breakouts. Aketa et al. (1962) demonstraram que aquecimento assimétrico 

verificado nas diferentes faces do tubo cristalizador leva a distorção da geometria geral da 

peça, ou seja, perfis térmicos divergentes sendo uma das causas essenciais. Então é 
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plausível concluir que essa alteração no perfil do tubo afete a transferência de calor no 

cristalizador e é responsável por alguns defeitos apresentados nas peças obtidas por 

lingotamento contínuo, tais como: romboidade e trincas longitudinais de quina (TACONI, 

2007). 

 

 

Figura 10 – Variação do perfil do tubo de cobre a partir de sua utilização (efeito da distorção) 

Fonte: Aketa et al. (1962) 

 

A romboidade está intimamente ligada ao surgimento de trincas off-corner nos cantos 

do tarugo, especialmente onde os ângulos das arestas são obtusos. Em casos de 

romboidade acentuada as trincas off-corner pode se propagar na direção dos grãos 

colunares no centro do tarugo através da linha que forma a maior diagonal na seção da 

peça. Essas trincas podem propagar-se até o centro do tarugo, dando lugar a trinca diagonal 

completa, em alguns casos onde a romboidade é muito grande. A figura 11 traz aos diversos 

graus de romboidade e trincas. 
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Figura 11 – Graus de romboidade e avanço de trincas off-corner. À esquerda apenas romboidade, ao 

centro com romboidade e trincas off-corner e à direita com romboidade e trinca diagonal completa) 

Fonte: MADIAS (2012) 

 

Para amenizar a questão problemática do amolecimento do cobre e a considerável 

escala de distorção, alguns elementos podem ser adicionados à composição do material a 

ser usado na fabricação do molde como a adição de fósforo (200 a 300 ppm), sendo esse 

processo denominado DHP (High Phopsphous) ou com baixo fósforo (chamado DLP Low 

Phosphorus) ou até mesmo a adição de prata em torno de 1000ppm para cobre com alta ou 

baixa porcentagem de fósforo (Silver-Bearing). Adições de Cromo entra 0,5% a 1,5%, 

zircônio entre 0,03% a 0,5% e titânio entre 0,03% a 2% e peso são adicionados para 

aumentar a resistência mecânica da liga (acima de 400 Mpa) e a dureza superficial entre 

100 e 500 HB, além de apresentarem temperatura de amolecimento acima de 500 °C e boa 

condutividade térmica nestas temperaturas (GARCIA et. al., 2006). 

A tabela 1 apresenta valores do limite de escoamento para moldes de lingotamento 

contínuo de tarugos. 

 

TEMPERATURA LIMITE DE ESCOAMENTO 

(°C) [Mpa] 

25 187 

100 183 

200 166 

300 141 

400 119 

Tabela 1 – Relação entre limite de escoamento e temperatura para tubo cristalizador DLP 120+Ag. 

Fonte: Garcia et. al. (2006) 
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Estudos realizados por Samarasekera, Brimacombe (1982) permitiram observar que 

a maior distorção (≈ 0,1 a 0,3 mm em relação às paredes) ocorre a aproximadamente 90 

mm abaixo do menisco e acontece principalmente n o meio das faces laterais. Nessa região 

o limite de escoamento é localmente reduzido, devido às altas temperaturas. 

(SAMARASEKERA, 1982). 

 

 

Figura 12 – Valores típicos de distorções permanentes em moldes retos e curvos 

Fonte: Samarasekera, Brimacombe (1982) 

 

2.2.4.1 Espessura da parede 

 

No projeto de um molde, quatro aspectos com relação à espessura da parede de 

cobre devem ser ressaltados: (i) a espessura é fator crítico na região do menisco devido ao 

aumento abrupto da temperatura do primeiro contato do aço proveniente do distribuidor, (ii) 

todas as faces do molde devem ter a mesma espessura, o que deve ser observado 

principalmente em moldes curvos, sendo este parâmetro decisivo para a não utilização de 

moldes restaurados, (iii) existe relação direta entre produtividade e espessura da parede, 

principalmente no que diz respeito à extração de calor e (iv) há também a relação entre 

qualidade e espessura (GARCIA et. al., 2006). 
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Além da questão do alcance de temperaturas elevadas nas paredes do molde, 

próximas à temperatura de amolecimento do cobre, outro ponto crítico a ser observado é o 

alcance pela face externa – a que se encontra em contato com a água de arrefecimento – 

pois se essa temperatura for significativamente alta pode causar a formação de bolhas junto 

à superfície, dando à camada de água naquela região a condição bifásica, o que diminui 

sensivelmente a capacidade de retirada de calor do sistema por essa massa de água no 

sistema, caso se forme uma camada. Esta situação é mais crítica na região do menisco, 

mais precisamente 80-100 mm abaixo desse, conforme pode ser visto no gráfico da figura 

13 abaixo, onde se têm três diferentes espessuras de molde e sendo o comportamento 

térmico para as superfícies do molde em contato com o fluido de refrigeração e como o 

metal calculado por modelo matemático de comprovada eficiência (GARCIA et. al., 2006). 

 

 

Figura 13 – Influência da espessura da parede nas faces fria (externa) e quente (interna) do tubo 

cristalizador.  

Fonte: Samarasekera (1982) 

 

2.2.4.2 Conicidade 

 

Como a formação de um “gap de ar” entre a parede do tubo de cobre e o metal 

devido ao efeito da contração do aço surge à medida que a pele solidificada surge, este é 

responsável pela considerável restrição de retirada de calor no sistema. Para amenizar este 
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efeito, lança-se se mão de paredes do tubo de cobre com certa conicidade para o interior da 

cavidade por onde o aço líquido é vazado e, com isso, minimiza-se restrição ao fluxo de 

calor buscando a homogeneização da extração de calor ao longo do tubo, propiciando 

maiores espessuras de pele solidificada e também velocidades de processo maiores. 

 

 

Figura 14 – Conicidade Tripla em Tubo de Cobre - Vista Parcial 

Fonte: desenho técnico particular 

  

2.2.4.3 A Jaqueta em aço inoxidável 

 

O tubo de cobre, por ser o responsável pela conformação da pele do aço lingotado, é 

envolvido por uma jaqueta também de seção quadrada confeccionada em aço inoxidável 

com suas faces interiores afastadas do tubo em 3,25 mm, proporcionado assim folga pela 

qual a água de refrigeração percorrerá em contato com as duas superfícies – do tubo e da 

jaqueta – durante o processo de retirada de calor, conforme figuras 15 e 16 abaixo. 
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Figura 15 – Jaqueta em aço inoxidável (esquerda) e montagem no tubo de cobre (centro e direita). 

Fonte: Arquivo próprio 

 

 

Figura 16 – Seção transversal de montagem Jaqueta + Tubo de Cobre para formação do canal.  

 

As tolerâncias nas dimensões da jaqueta são da ordem de ± 0,5 mm e as dimensões 

externas do tubo de cobre da ordem de ± 0,25 mm. Assim, na pior hipótese, sempre se 

trabalha com variações menores que 1,0 mm na espessura nominal do canal (GARCIA et. 

al., 2006). A montagem do sistema também deve ser criteriosa e precisa, pois, se os tubos 

estiverem fora de centro ou desalinhados, haverá regiões ou faces com canais mais 

espessos do que as outras faces causando não uniformidade no resfriamento e a formação 

de defeitos como romboidade e trincas nos cantos dos lingotes (GARCIA et. al., 2006). 

 

2.2.5 Características físico-químicas da água de arrefecimento 

  

As superfícies em contato com a água de resfriamento que formam o canal – face 

externa do tubo de cobre e face interna da jaqueta de aço inox – devem apresentar-se, na 

medida do possível, livres de depósitos de materiais. Água contendo cálcio e magnésio 
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pode contaminar as paredes do canal, criando uma película que dificulta a sua 

“molhabilidade” além de causar certa turbulência no fluxo próximo da parede, podendo gerar 

bolhas devido a maior restrição ao fluxo de calor. 

 Conforme Brimacombe (1993), espessuras de depósito de aproximadamente 20µm já 

introduzem certa resistência térmica à condução de calor. (GARCIA, 2006). A presença de 

depósitos implica ainda em que a temperatura do tubo de cobre aumenta com a tendência à 

redução de sua vida útil (TACONI, 2007). 

Samarasekera et al (1994), em pesquisa sobre a busca da qualidade em tarugos de 

aço, ao estudar a quantidade total de depósitos de partículas sólidas expressas em partes 

por milhão (ppm), observando também sua aparência  como a coloração, acreditam que as 

melhores condições para avaliação da água de refrigeração a ser usada é um índice 

máximo 5 ppm de partículas e aparência isenta de sujeira (GARCIA et. al., 2006). 

Quimicamente a água recebe classificações, sendo a água dura ou mole dependendo 

da quantidade de sais minerais em sua mistura. A dureza da água é então a propriedade 

relacionada com a concentração de íons de determinados minerais dissolvidos nesta 

substância. Essa classificação química não modifica as propriedades físicas da água como, 

por exemplo, a sua viscosidade ou a sua compressibilidade, mas interfere diretamente no 

resultado esperado no processo industrial (AQUINO, 2012). 

Abrandamento é o nome que se dá ao processo de retirada de cálcio (Ca2+) e 

magnésio (Mg2+) da água dura. O abrandamento por troca iônica consiste em a água 

atravessar um leito de resina catiônica e trocar os íons de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) 

presentes na água por íons de sódio (Na). É o método mais usado no processo de 

lingotamento. (AQUINO, 2012). 
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Figura 17 – Estação de abrandamento de Água de Refrigeração de molde de lingotamento contínuo 

Fonte: http://www.cleanwaterwtc.com.br/site/solucoes/abrandador/ 

 

2.3 A Solidificação do aço 

 

A solidificação de materiais pode ser considerada um processo de transferência de 

calor em regime transitório. A transformação líquido/sólido é acompanhada por liberação de 

energia térmica, com fronteira móvel separando as duas fases de propriedades termofísicas 

distintas (GARCIA, 2001).  

O vazamento de aço líquido em moldes ou lingoteiras é prática consolidada e é 

realizado com o material a uma temperatura acima da sua temperatura de transformação de 

fase, ou seja, acima da temperatura de solidificação. Esta opção se dá pela necessidade de 

o aço líquido, ao percorrer condutos e válvulas, não perca energia e se solidifique antes de 

passar pelo tubo de cobre, permitindo então o perfeito acomodamento neste último e 

evitando assim o entupimento ao longo do trajeto antes do tubo. Dá-se à temperatura acima 

da temperatura de solidificação o nome de Temperatura de Vazamento (Tv) e a diferença 

entre ela e a temperatura de solidificação (TT) o nome de Super-Heat ou Superaquecimento, 

através da qual o calor latente é liberado na fronteira sólido/líquido (GARCIA, 2001). 

Durante o processo de solidificação, todos os modos de transferência de calor podem 

ocorrer isolados ou simultaneamente, conforme figura 18 acima, dentre os quais podem ser 

citados (GARCIA et. al., 2006). 

• Convecção e condução, no metal líquido enquanto há superaquecimento; 

http://www.cleanwaterwtc.com.br/site/solucoes/abrandador/
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• Condução na cama de metal solidificada; 

• Convecção, radiação e condução na cama de separação física entre o metal e 

o molde (gap): transferência Newtoniana; 

• Condução através das paredes do molde e; 

• Convecção, radiação e condução na superfície externa molde/meio ambiente. 

 

 

Figura 18 – Representação esquemática do perfil térmico do sistema metal/ambiente, destacando as 

formas e seus coeficientes de transferência de calor nas interfaces. 

Fonte: Garcia (2001). 

 

2.3 1 A contração volumétrica do aço durante a solidificação 

 

O aço líquido, ao tocar a parede do molde e experimentar a extração de calor daquela 

região, tem sua temperatura reduzida de modo suficiente para que haja a transformação de 

fase e se solidifica. Em se tratando de aços peritéticos como no presente caso, essa 

transformação se faz da fase δ (delta) para a fase γ (gama). De acordo com Samarasekera 

(1984), essa transformação de fase δ com estrutura cristalina de cúbica de corpo centrado 

(CCC) para γ com estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC) é acompanhada de 

redução de volume que resulta na contração do aço dentro do tubo cristalizador, conforme 

figura 19.  
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Figura 19 – Gráfico de transformação de fases para aços-carbono 

Fonte: Lyman (1961) 

 

Durante a contração a pele solidificada sofre uma pressão contrária denominada 

“pressão ferrostática” da região do aço líquido e esta região solidificada é impulsionada a 

tocar na parede interna do tubo de cobre. Como o veio está em movimento, esta situação 

(contato intermitente ou cola-descola) se repete devido ao reaquecimento pela região líquida 

e resfriamento pelo toque na parede do tudo até o momento que a pele se torna 

suficientemente espessa e resiste à pressão ferrostática, formando um espaço de ar 

denominado gap de ar, conforme figura 20. 

 

 

Figura 20 - Resistência térmica do sistema lingote/tubo cristalizador e representação do efeito “cola-

descola” durante a formação do gap próximo ao menisco. 

Fonte: Garcia et. al. (2006). 
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2.4 A simulação CFD  

 

A CFD (Computational Fluid Dynamics) ou Fluidodinâmica Computacional é a área 

de conhecimento que tem a mecânica dos fluidos e o cálculo numérico como disciplinas se 

interagindo e trata da simulação numérica de escoamentos de fluidos e transferência de 

calor. Os complexos escoamentos são regidos por equações da mecânica dos fluidos e 

podem ser simulados e resolvidos por diversos métodos de discretização. Dentre as 

diversas equações que regem o comportamento dos fluidos em geral em escoamentos, a 

equação geral de transporte é a principal equação resolvida pela CFD.  

O ponto de partida do método de volumes finitos é a decomposição do domínio em 

pequenos volumes de controle (VCs), onde as variáveis vão alojar os nós. Usualmente, os 

volumes de controle e os nós são definidos com uma grade numérica, a malha (Fig. 21). Os 

nós, onde se guardam as variáveis a serem resolvidas, se localizam nos vértices desta 

malha ou nos centros dos volumes, e é a referência com a que se conta para aproximar a 

solução no resto do domínio. O conjunto de todos os elementos de volume é chamado de 

malha. Com isso, a cada parte solução, uma equação resolvida numericamente forma um 

sistema de equações que corresponde à solução para a malha. (MALISKA, 2016). 

 

 

Figura 21 – Nós nos vértices nos volumes de controle à esquerda e nó nos centros dos volumes de 

controle à direita, para uma malha quadrilátera. 

 

Depois de ter definido os volumes de controle, as equações de conservação são 

descritas em sua forma integral para cada volume. Neste processo, o teorema da 

divergência de Gauss é usado para converter integrais de volume sobre operadores de 
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divergência e gradiente às integrais de superfície. Por exemplo, a equação de transporte 

geral. (MALISKA,2016). 

 

 

Sendo,  

 

 

 

Onde ϕ é a variável transportada através de um meio de densidade ρ, v e a constante de 

difusão Γ que se move a uma velocidade V com um termo fonte e Sϕ. A equação apresenta 

a estrutura com seus termos que a compõe, conforme acima. (MALISKA, 2016). 

Para que tenhamos, por fim, um sistema algébrico de equações as integrais são 

aproximadas. As volumétricas são aproximadas pelo cálculo de variações nos nós e as 

superficiais são aproximadas pelo balanço nas faces dos volumes de controle. (MALISKA, 

2016). Por fim, a forma geral das equações é: 

 

 

 

A variável de interesse que torna a equação geral acima numa equação de 

conservação específica, como a da conservação da massa onde o valor de Ø é igual a 1,0 e 

os termos de difusão e de fonte são nulos. Em linhas gerais, CFD é a fluidodinâmica com 

suas várias equações analíticas nas quais são aplicados os conceitos de cálculo numérico 

executados por um computador a partir de cálculos iterativos para resolver tais equações 

(LAGE, 2001). 
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O método envolve, em geral, os seguintes passos durante sua aplicação a cada 

grandeza: 

 

• Decompor o domínio em volume de controle; 

• Formular as equações integrais de conservação para cada volume de controle 

contido no domínio; 

• Aproximar numericamente as integrais; 

• Aproximar os valores das variáveis nas faces e as derivadas com a informação 

das variáveis nodais; 

• Montar e resolver, de forma iterativa, o sistema algébrico obtido. 

 

2.4.1 A capacidade do software de reproduzir a física do modelo 

 

Para a realização das simulações foi utilizado o ANSYS FLUENT versão 18.1, que é 

um software baseado no método dos volumes finitos para a solução de problemas da 

dinâmica dos fluidos computacional (CFD – Computational Fluid Dynamics). O domínio 

escolhido é dividido em volumes de controle. As equações de conservação de massa, de 

quantidade de movimento, energia e das grandezas de turbulência são discretizadas e 

resolvidas utilizando-se métodos iterativos para cada volume de controle. Além destes 

pontos, o software permite escolher modelos de turbulência e simular o escoamento nos 

estados estacionário e transiente. (ALVES, 2014). 

Além disso, o software é usado para a solução das RANS (Reynolds Average Navier-

Stokes equations), com transferência de calor e solidificação. O ANSYS Fluent usa, para o 

trabalho da solidificação, o fato de não rastrear a frente sólido-líquido explicitamente, mas 

sim através de uma formulação da técnica de entalpia-porosidade, técnica apresentada por 

VOLLER (1989). A zona pastosa líquido-sólido é tratada como uma zona porosa com 

porosidade igual à fração líquida, e termos de dissipação de momento apropriados são 
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adicionados às equações de momento para considerar a queda de pressão causada pela 

presença de material sólido (ANSYS GUIDE, 2019). 

As equações que regem os fenômenos de escoamento e transferência de calor com 

solidificação estão descritas a seguir (1 a 8). De forma simultânea à solução do escoamento, 

a equação de balanço de energia (entalpia) é resolvida, onde no termo fonte S é inserida a 

liberação de calor latente que ocorre durante a mudança de fase entre liquidus e solidus. 

 

 

 

onde, H = h + ΔH e h = Cp.T 

 

A liberação de calor latente pode ser expressa em termos do calor latente de 

solidificação (L) e a fração líquida (β): 

 

ΔH = β.L                                           (2) 

 

A fração líquida (β) é definida como β = 0 para T ≤ Tsolidus e β = 1 para T ≥ Tsolidus, 

sendo,  

 

  (3) 

 

para Tsolidus < T < Tliquidus.  

 

Em paralelo ao processo de solução da equação da energia o software resolve as 

equações de escoamento e do modelo de turbulência selecionado. Neste contexto as 

equações da continuidade, momentum e do modelo de turbulência são conforme estruturas 

abaixo. 
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Onde ρ é a massa específica do fluido e ѵ é a velocidade. Sm é a massa adicionada a fase 

contínua à partir da segunda fase dispersa. 

 

 

 

Onde p é a pressão estática,  é o tensor de tensão,  e são as forças gravitacionais. 

 

 

 

 

Nestas equações 6 e 7, Gk representa a geração de energia cinética da turbulência devido 

aos gradientes médios de velocidade. Gb é a geração de energia cinética da turbulência 

devido à flutuabilidade. YM representa a contribuição da dilatação flutuante na turbulência 

compressível para a taxa de dissipação geral. C2 e C1ε são constantes. σk e σε são os 

números turbulentos e Prandtl para k e ε, respectivamente. Sk e Sε são termos definidos 

pelo usuário. 

Voltando a visão sobre a região pastosa (Mushy Zone) a quantificação da fração 

líquida se dá através da variação numérica entre 0 e 1. Este zona é modelada como um 

“virtual” meio poroso e tem a progressão da solidificação dos elementos é traduzida pela 

variação da porosidade entre e no sentido de 1 para 0, originando um aumento da 

viscosidade e da densidade, reduzindo as velocidades. Para incluir este efeito na região da 

casca, um termo fonte para a equação de momentum é considerado: 
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sendo a velocidade de lingotamento,  e δ constantes. Um termo similar é 

aplicado para as equações de turbulência. 

No processo real de solidificação o contato térmico entre a interface metal/molde, 

devido à contração volumétrica do metal conforme citado anteriormente, não é perfeito. De 

acordo com a proposição de Newton, o processo de transferência de calor pode ser 

encarado como sendo unicamente realizado por transferência Newtoniana através de um 

filme fino gasoso que preenche o espaço entre as superfícies, como já fora exposto na parte 

teórica (ANDRADE, 1999). 

Essa contração do metal, e consequentemente o processo de transferência de calor, 

não é considerada no ANSYS Fluent que entende contato perfeito entre os metais (aço e 

cobre) e transferência de calor apenas por condução, sendo a convecção tratada apenas na 

interface entre o molde e o meio que o envolve. (ANDRADE, 1999). 

Buscando a solução para o problema para este espaço de ar, Andrade (1999) no 

estudo de simulação de ligas metálicas utilizando o método dos elementos finitos considerou 

a presença de um terceiro material entre o metal e o tubo de cobre, sendo este material um 

sobremetal do próprio tubo de cobre, porém de espessura bem reduzida e cujo coeficiente 

de transferência de calor Newtoniano foi transformado em condutividade térmica gerando 

assim a seguinte correção entre condução e convecção: 

 

 

 

Obtendo, então: 

(10) 

(09) 
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Ao passo de cada momento ao longo da solidificação e da altura do tubo de cobre, o 

coeficiente convectivo hi é visto (transformado) em condutividade térmica pela relação acima 

e que é atribuída como uma das propriedades deste terceiro material considerado no 

modelo. Essa relação foi introduzida na rotina do programa através das funções definidas 

pelo usuário. 

Através das rotinas do programa a simulação considera os recursos abaixo como 

parâmetros para a reprodução do processo de solidificação/fusão: 

• Cálculo da solidificação líquido-sólido/fusão em metais puros, bem como ligas 

binárias; 

• Modelagem de processos de fundição contínua (isto é, “tiragem” de material 

sólido para fora do domínio); 

• Modelagem da resistência térmica de contato entre o material solidificado e as 

paredes (por exemplo, devido à presença de um espaço de ar); 

• Modelagem de transporte de espécies com solidificação/fusão; 

• Pós-processamento de quantidades relacionadas à solidificação/fusão (ou seja, 

fração líquida e velocidades de tração). 

 

Com o fim do processo de discretização parte-se então para a fase de pré-

processamento iniciando-se pela modelagem física do problema definindo-se as equações 

pertinentes tais como de movimento, turbulência, troca de calor e as condições transitórias 

do escoamento bem como as propriedades dos materiais envolvidos - fluidos e sólidos – e 

os valores dos parâmetros tais como temperatura, pressão e vazão.  

No pós-processamento, feito após a fase anterior, as equações serão calculadas 

através de inúmeras iterações limitadas a um determinado erro residual na diferença entre o 

cálculo do momento e o anterior, sendo a ordem de grandeza de 10-4 o resíduo mais 
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aceitável em CFD. Já na fase de resultados são extraídos em formas de gráficos e imagens 

e são analisadas suas plausibilidades bem como entender o comportamento do escoamento 

a fim de confirmar ou realizar alterações na simulação que o modifique para que seja 

coerente com o esperado. (WILCOX, 2006). 
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3. METODOLOGIA  

 

Este capítulo tem a finalidade de descrever o procedimento e os passos seguidos 

para a aplicação da simulação numérica ao processo de lingotamento contínuo estudado. 

No presente trabalho foi empregada a CFD através do software ANSYS FLUENT a fim de 

estudar o processo de arrefecimento do tubo de cobre de lingotamento contínuo de tarugos 

de uma usina siderúrgica brasileira. A geometria original do equipamento medido 

fisicamente foi reproduzida em modelo 3D no software ANSYS FLUENT e conta com a 

fidelidade dimensional pertinente, além dos materiais empregados em sua fabricação. 

 

3.1 CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS ESTUDADAS 

 

A figura 22 mostra o molde de lingotamento contínuo em seu arranjo original tal qual 

é operado atualmente. Sua alimentação com água para refrigeração se dá pelo lateral no 

topo, com entrada em ângulo que favorece a formação de vórtices descendentes. 

A passagem da água se dá através do canal de 3,25 milímetros formado pelo espaço 

entre o externo do tubo de cobre e o interior da jaqueta de aço inoxidável que o envolve, 

sendo a passagem da água na direção vertical, sentido da base para o topo. 

 

 

Figura 22 – Molde de Lingotamento Contínuo de Tarugos. Vista geral e em corte. 
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Com a finalidade de atingir uma melhor distribuição de fluxo de calor entre as quatro 

faces do tubo de cobre, a geometria original sofrerá modificações que busquem facilitar o 

direcionamento de água com vazões e pressões semelhantes entre si para as quatro 

entradas dos canais de cada face. 

 

3.2 CONFIGURAÇÃO DO ANSYS FLUENT 

 

O modelo matemático utilizado pelo ANSYS Fluent resolve as equações de 

conservação de massa, momentum e energia tanto no aço líquido quanto da água de 

refrigeração. A turbulência é modelada pelo modelo k-ε Realizable. O modelo de 

Solidificação & Melting do software também é habilitado. 

A simulação do escoamento da água de arrefecimento na carcaça e canal de água 

poderá ser realizada considerando duas configurações assim descritas, na ordem 

apresentada:  

 

➢ Configuração 01 – Conjunto da Carcaça (câmara interna, camisa de aço inox e tubo 

de cobre) atual sem modificadores de geometria e/ou de fluxo; 

➢ Configuração 02 – Conjunto com alterações apenas nas dimensões internas da 

jaqueta de aço inox com a finalidade de aumento da espessura do canal de água nas 

faces para aumentar o arrefecimento de forma(s) única(s) e/ou combinada(s); 

 

3.2.1 Considerações observadas para a qualidade da malha 

 

Como sabemos, para toda a qualquer simulação numérica, o usuário deve utilizar 

modelos com geometrias e tamanhos ideais de elementos para serem avaliados nos 

cálculos, e a qualidade destes elementos é crucial para o nível de precisão e estabilidade do 

cálculo numérico. A qualidade da malha é essencial e por isso deve ser mensurada 

independente do tipo de elemento em sua composição. Tal qualidade é mensurada por 
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vários critérios já consagrados na área tais como a Qualidade Ortogonal, o Jacobiano e o 

Skewness, além da relação de aspecto. Os intervalos de valores aceitáveis para as medidas 

destes critérios dependem, essencialmente, da discretização usada e é muito importante 

que entender que as medidas de ortogonalidade, expansão e razão de aspecto estão muito 

relacionadas às aproximações discretas consideras pelo solver utilizado. (ANSYS Guide. 

2019). 

 

 

Figura 23 – Qualidade ortogonal – vetores utilizados para o cálculo da qualidade.  

Fonte: ANSYS Guide 

 

3.2.1.1 Critério de Skewness (Torção ou Assimetria) 

 

O critério de Skewness, ou torção, ou assimetria, é considerado o mais fiel para se 

perceber a qualidade da malha e nos diz quão próximo está o elemento em relação a sua 

forma ideal e consequentemente o quanto ele está distorcido em relação ao este ideal. A 

escala que traduz a proporção entre a forma real e a ideal varia entre 0 e 1, sendo o valor 

nulo aquele que representa a melhor qualidade e ao se aproximar de da unidade representa 

a redução da qualidade e os nós deixam de serem coplanares. Elementos distorcidos 

devem ser evitados, pois podem induzir a resultados imprecisos se comparados com os 

elementos equilaterais e equiangulares. (ANSYS Guide. 2019). A Tabela 2 a seguir fornece 

os valores de referenciais de assimetria da malha e que servem de balizamento da 

qualidade da malha gerada para simulação. 
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SKEWNESS QUALIDADE CELULAR 

  

1,00 DEGENERADO 

0,9 – < 1,00 RUIM 

0,75 – 0,90 POBRE 

0,50 a 0,75 ADEQUADA 

0,25 a 0,50 BOA 

> 0,00 – 0,25 EXCELENTE 
 

Tabela 2 - Faixa de Valores para o critério Skewness (Torção) 

 Fonte: Ansys Guide (2017) 

 

A determinação da qualidade ortogonal se dá pelo cálculo de vetores normal ao 

elemento em análise, o vetor que liga o centroide desse elemento ao centroide do elemento 

logo adjacente e o vetor do centroide de cada uma das faces para o primeiro elemento. 

Como indicado, recomenda-se que a ortogonalidade esteja entre 0,25 a 0,50 (boa). 

 

3.2.1.2 Critério Jacobiano 

 

Já o critério Jacobian, diferentemente dos critérios anteriores que verificam 

distâncias e aberturas angulares entre os nós buscando quantificar o quão estão 

deformados, este critério quantifica o espaço ocupado pelo elemento que está deformado 

(Fig. 24). A alta proporção neste caso implica diretamente na baixa confiabilidade 

computacional e impacta diretamente nos pontos de integração, aqueles que conectam os 

elementos (ANSYS Guide, 2019). 

 

 

Figura 24 - Valores de Jacobian para a deformação (aspectos representativos) 

Fonte: Ansys Guide (2019) 
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3.2.1.3 Critério da relação de aspecto 

 

Um terceiro e importante balizador da qualidade da malha é a relação de aspecto, 

pela qual os elementos tetraédricos têm uma de suas arestas ligadas ao ponto médio da 

borda imediatamente oposta e interceptando a reta que liga os pontos médios das outras 

duas bordas restantes, como pode ser visto na figura 25a. Posteriormente cada uma das 

linhas traçadas em (a) será usada para a construção de dois retângulos tendo o retângulo 

criado a partir da reta que parte do vértice do elemento a sua altura igual à distância deste 

vértice ao centro da borda oposta e a largura deste retângulo passando pelas extremidades 

da reta que liga os pontos médios das duas bordas restantes indicadas na parte (a). Com 

isso, seis retângulos menores são criados e a proporção entre o maior lado e o menor lado 

de cada retângulo será verificada (ANSYS GUIDE, 2019). 

  

 

 

 

  

 
Figura 25 – Demonstração da geometria utilizada para obter a relação de aspecto.  
Fonte: (ANSYS FLUENT GUIDE, 2017) 
 

A relação de aspecto será, então, a razão do maior valor de proporção verificada 

para os seis retângulos e a raiz quadrada de 3, gerando, portanto, a tria. Sendo assim, a 

melhor relação de aspecto, ou tria, será a unidade (valor 1) e, por consequência, resultados 

tanto maiores que 1 indicam maior desvio do equilátero. Em resumo, relações maiores que 1 

significam que as bordas diferem do comprimento. 

 

 

 

(a)  (b) 
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3.2.1.4 O parâmetro adimensional Y+ 

 

Nas simulações, algumas geometrias apresentam particularidades que interferem na 

busca pela qualidade da malha que vá representá-la. Uma destas particularidades é a 

presença de regiões críticas que precisam ser tratadas com maior atenção, exigida pela 

CFD para que sejam representadas com confiabilidade razoável tais como quinas, curvas e 

próximo a paredes onde o escoamento turbulento dos fluidos possui características 

específicas. Especificamente no caso de escoamento próximo a paredes, as funções do 

CFD são muito úteis, mas também limitadas em termos computacionais. O parâmetro Y+ é a 

variável adimensional que representa a distância entre esta parede e o primeiro elemento da 

malha. O conhecimento dos valores do Y+ é obtido apenas no pós-processamento das 

simulações e, com isso, é possível verificar em quais das regiões simuladas é necessário o 

refinamento, ou não, da malha em questão. Seu valor, adimensional, é o resultado da 

relação entre o produto da velocidade na parede mais próxima do nó estudado, y é a 

distância até a parede mais próxima em relação ao nó da malha e a viscosidade cinemática 

local  do escoamento, conforme a equação 11. (ANSYS Fluent Guide, 2019). 

 

 

 

 
Os valores de Y+ são comumente utilizados na teoria da camada limite. Em geral, 

recomendam-se valores de Y+: 

 

Valores recomendados para Yplus 

Modelo Valores 

SST (Shear Stress Transport): modelagem de 
parede próxima: formulação de baixo Reynolds 

Y+ < 1 

k-omega (formulação de baixo Reynolds) Y+ < 1 

k-epsilon (funções de parede) Y+ > 11  

RSM (funções de parede) Y+ > 11  

Tabela 3 - Valores recomendados de Y+  

Fonte: ANSYS Guide (2017) 

(11) 
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Como em simulações numéricas os recursos computacionais respondem por grande 

parte da condição para processamento e obtenção dos resultados, a resolução da malha 

também tem seus requisitos. Logo, a decisão pelo conjunto de características como 

quantidade de elementos, progressão de seus tamanhos, níveis de distorção, etc, depende 

muito também da sensibilidade do usuário em avaliar a incerteza numérica do parâmetro de 

interesse com as características da malha proposta, sendo a natureza da simulação outro 

item importante a ser considerado. 

 

3.2.2 Condições de Contorno e Parâmetros Numéricos. 

 

Para a configuração das simulações, as seguintes considerações foram aplicadas: 

 

➢ Fluxo unidirecional de calor na direção do raio; 

➢ Ausência de correntes convectivas no metal líquido; 

➢ Propriedades termofísicas (condutividade térmica, densidade e calor específico) 

constantes para o material do tudo (cristalizador); 

➢ As temperaturas de transformação (solidus e liquidus) da liga são parâmetros 

dependentes das propriedades do aço; 

➢ Os valores de velocidade de lingotamento (Vling) e temperatura de vazamento (Tv) 

são utilizados para simulação correspondem aos valores médios ponderados no 

tempo, uma vez que, o sistema apresenta oscilações desses valores ao longo da 

corrida; 

➢ A temperatura de vazamento é considerada igual à temperatura do aço no 

distribuidor; 

➢ A temperatura de entrada da água de arrefecimento adotado no setup do software foi 

assumida dada por Ta = 27 °C; 

➢ Efeito de oscilação do molde, deformações do molde, segregação e flutuação do 

nível do metal no menisco foram ignoradas; 
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➢ Superfícies do topo e da base do tubo consideradas isoladas, sem perdas térmicas; 

➢ A transferência de calor entre a jaqueta do molde e a água de refrigeração é 

negligenciada. As propriedades dos materiais presentes em cada componente do 

molde de refrigeração foram aplicadas conforme tabela 05, inclusive para a água de 

refrigeração. 

➢ A carcaça do molde troca calor com o ambiente externo através da convecção 

natural, com temperatura ambiente Ta = 27 C°; 

 

Propriedades do aço líquido 

PROPRIEDADE VALOR 

Calor latente de solidificação (L) 203.500,00 J/kg 

Peso específico do aço (ρaço) 7500 – 1,2 (Ti-Tliq) 

Viscosidade do aço líquido (µaço) 0,00553 kg/m.s 

Condutividade térmica do aço líquido (k) 666 + 0,17 (Ti – 273,15) W/m.K 

Calor específico do aço líquido (Cpaço) 13,86 + 0,01113 (Ti – 273,15) J/kg.K 

Tabela 4. Propriedade do Aço Líquido.  

Fonte: Angus (1976) 

 

3.2.3 Definições para a malha 

 

 A malha para este estudo foi definida baseando-se em 05 (cinco) regiões de controle 

específicas, a saber: carcaça de aço carbono, água de arrefecimento, jaqueta em aço 

inoxidável, tubo cristalizador em cobre e aço líquido. Para as regiões sólidas como o tubo 

cristalizador, jaqueta e a carcaça a escolha por elementos predominantemente tetraédricos 

e/ou prismáticos. Já para a região o aço elementos tetraedros e também hexaedros 

predominaram. E, por fim, para a região da água elementos hexa, tetra e prismáticos 

mesclaram a composição do volume.  

 Na região de controle da água de arrefecimento, em especial no trecho do canal de 

água entre o tubo cristalizador e a jaqueta, devido ao dimensional reduzido da espessura e 

longo comprimento, o refinamento foi necessário já que é a região de maior interesse no que 
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diz respeito ao estudo do comportamento do tubo cristalizador. Tamanhos de elementos de 

até 1/20 da espessura do canal foram usados bem como o refinamento junto às paredes 

com elementos concordando com a altura do primeiro elementos recomendado pelo Y+ 

próximo de 11, sendo o valor de 0,0165mm. O método utilizado foi o Inflation com o 

crescimento da malha a partir das paredes do canal considerando o primeiro elemento 

(opção First Layer) igual a 0,0165mm e complementando o restante da espessura com os 

demais elementos totalizando 16 camadas. Na região de controle do aço líquido, também 

nas proximidades das paredes foram escolhidos elementos crescentes a partir destas, num 

total de 15 camadas até o centro da seção transversal iniciando com elementos de 1,0 mm. 

 

 

Figura 26 – Malhas nas regiões do aço líquido, tubo cristalizador, canal de água e jaqueta. 
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Figura 27 – Regiões do aço líquido, tubo cristalizador, canal de água e jaqueta: Destaque para o 

canal de água. 

 

 A malha que apresentou melhor distribuição e parâmetros de qualidade retornou os 

seguintes valores: 

 

Item Descrição 
Referência Resultado da malha 

Ideal Aceitável mínimo médio máximo 

1 Skewness 0 < 0,75 3,2x10-4 0,239 0,623 

2 Qualidade ortogonal 1 > 0,20 1,51x10-3 0,352 0,983 

3 Aspect Ratio 1 < 35 1 : 20,8 1 : 15,3 1 : 27,6 

4 Jacobian 1 < 0,60 0,184 0,286 0,882 

Tabela 5. Valores dos parâmetros de qualidade para a malha gerada.  

 

3.2.4 Definições dos parâmetros para a simulação numérica 

 

 Os dados utilizados para a simulação proposta consideram também, fielmente, os 

dados utilizados e coletadas durante o experimento de TACONI (2007). As condições de 

VC aço líquido 

VC tubo 

VC canal d’água 

VC jaqueta 
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contorno levam em consideração aspectos reais e também considerações conforme citado 

em 3.2.2. 

 As propriedades dos materiais tais como do tubo cristalizador em cobre, da carcaça 

em aço carbono, da jaqueta em aço inoxidável AISI 316L são carregados pela própria 

biblioteca do software ANSYS FLUENT bem como da água de arrefecimento nas 

temperaturas e pressões inseridas. As propriedades do aço líquido inseridas concordam 

com o indicado na tabela 05 anterior. Dados de entrada e saída de fluxos são destacados 

abaixo: 

 

PARÂMETROS DE ENTRADA E SAÍDA 

Item Descrição Local Parâmetro(s) Valor 

01 
Água de 

Arrefecimento 
Entrada 

Vazão mássica 31,0 kg/s 

Temperatura 27,0 °C 

Pressão 7,0 bar 

02 
Água de 

Arrefecimento 
Saída 

Vazão mássica 31,0 kg/s 

Temperatura (backflow) 36,0 °C 

03 Aço líquido Entrada 
Velocidade 0,062 m/s 

Temperatura (Tv) 1.545,0 °C 

04 Aço líquido Entrada 
Velocidade 0,062 m/s 

Temperatura (backflow) 1.540,0 °C 

Tabela 6 - Parâmetros de Entrada e Saída de Fluxos de Fluidos. (Condições de Contorno) 

 

As simulações foram executadas seguindo: 

 

• Regime permanente; 

• 3000 iterações a cada simulação; 

• Modelos habilitados: Energy, Viscous e Solidification & Melting; 

  

Para os efeito da turbulência foi escolhido o modelo de turbulência k-epsilon Realizable, com 

tratamento de proximidade de parede por funções padrão (Standard Wall Functions). Já 
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para o modelo de Solidificação e Fusão como trata-se simulação de lingotamento contínuo 

foi incluída também a opção de velocidade de tração do material solidificado, através da 

qual o mesmo é retirado do volume de controle continuamente.  

 Para a solução da simulação o método escolhido foi o algoritmo SIMPLE (Semi- 

Implicit Linked Equations) que trabalha cada variável com formulação implícita, mas a 

solução é segreda, ou seja, resolve segregadamente as equações acopladas 

(Pressão/Velocidade). No processo de solução o método realiza iterativamente de dois 

passos: determinação das velocidades que satisfazem a massa e no passo seguinte há a 

correção da pressão. (MALISKA, 2014). 

 Para os controles da solução foram usados, para algumas propriedades, os fatores 

de sub-relaxação como a seguir: 

 

 

Figura 28 – Controles da Solução Numérica – Fatores de sub-relaxação 

 

3.3 DADOS EXPERIMENTAIS DE REFERÊNCIA 

 

Os resultados obtidos da simulação foram comparados com resultados 

experimentais obtidos por Taconi (2007) para fins de validação das simulações propostas. O 

estudo realizado consistiu na análise do comportamento térmico de um molde de 

lingotamento contínuo de tarugos a partir de medições de temperaturas nas paredes do tubo 

cristalizador e na energia extraída pela água de refrigeração do molde. Durante o 

experimento algumas condições foram observadas, tais como: 
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• As medições de temperatura ocorreram a cada 4 segundos; 

• A temperatura visada de lingotamento (Tv) do aço em teste é 1541 °C; 

• O superheat visado do aço A27 é 35 °C com limites de ± 15 °C; 

• Durante o lingotamento das 08 corridas, o superheat variou em ± 5 °C; 

• Velocidade de lingotamento visada 3,5 m/min; 

• As medições foram realizadas com o molde inicialmente novo; 

 

O teste, realizado para um único veio central da máquina de LCT, permitiu obter o 

perfil térmico do molde durante o lingotamento do aço SAE 1027 na bitola de 130x130 

milímetros. As características gerais da máquina de lingotamento contínuo são 

apresentadas abaixo, bem como as características do tubo cristalizador. 

 

3.3.1 A instrumentação do tubo cristalizador 

 

Foram instalados, no total, 24 termopares dispostos nas faces das paredes do tubo 

de forma que o perfil térmico pudesse ser determinado de forma consistente e coerente com 

o já declarado na literatura sobre diversos outros experimentos já realizados.  

 

 

Figura 29 – Montagem dos termopares no tubo de cobre  

Fonte: Taconi (2007) 

 

Os sensores foram instalados, em cada face, tendo como referência o topo do tubo 

de cobre, passando pela região do menisco a aproximadamente 125-150 milímetros 
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chegando até o final do trecho escolhido a 500 milímetros abaixo do topo do molde, 

totalizando 06 (seis) pontos na direção vertical, sentido topo para base. 

 

 

Figura 30 – Esquema de posicionamento dos termopares no tubo de cobre  

Fonte: Taconi (2007) 

 

Tipo de máquina de lingotamento contínuo Curva 

Tipo de lingotamento Protegido 

Raio de lingotamento da base 9m/16m 

Veios de lingotamento 06 (seis) 

Seção de lingotamento 130 x 130 [mm] 

Velocidade de lingotamento (Temp. visada) 3,70 m/min 

Aço lingotado SAE 1027 

Tabela 7 – Características gerais da máquina de lingotamento contínuo 

 

Diâmetro da Câmara de Refrigeração 780,0 mm 

Altura do conjunto 1.059,00 mm 

Altura do tubo cristalizador 1.000,0 mm 

Seção Transversal do tubo cristalizador 130 x 130 mm 

Tabela 8 – Características gerais do molde refrigerado 

 

Vazão de alimentação (Q) 1.850,0 l/min 

Espessura do canal (e)  3,25 mm 

Massa Específica da água (ρ) 993,0 kg/m³ 

Viscosidade Dinâmica da água (µ) 0,0008 N.s/m² 

Velocidade da Água (V) 14,85 m/s 

Tabela 9 – Dados operacionais e característicos do molde de refrigeração. 
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3.3.2 Os resultados do experimento 

 

O experimento apresentou gráficos de perfis de temperaturas que concordam com o 

experimento realizado por Pinheiro et al. (Figura 27). 

 

 

Figura 31 – Comparação das temperaturas médias medidas nas quatro faces do tubo cristalizador. 

Fonte: Samarasekera & Pinheiro (2000) 

 

Abaixo, para fins de identificação e orientação, tubo cristalizador com as faces 

indicadas. 

 

 

Figura 32 – Tubo Cristalizador – Vista Isométrica – Identificação das faces.  
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Conforme pode ser visto nas figuras 33 e 34 abaixo, as maiores temperaturas 

registradas se dão na região do menisco (a 150 mm abaixo do topo do tubo), sendo a maior 

dentre elas a de 165,2 °C no raio externo (lado curvo), bem como no lado paralelo R (lateral 

do tubo) onde a segunda temperatura mais alta (158,9°C) fora registrada. Isto vale, também, 

por consequência, para o fluxo de calor. A maior retirada de calor no lado raio externo se 

explica pelo maior contato do aço líquido pelo componente do vetor peso naquela direção. 

 

 

Figura 33 – Perfis de distribuição Lado Raio Externo: (a) Temperatura; (b) Fluxo de Calor.  

Fonte: Taconi (2007) 

 

 

Figura 34 – Perfis de distribuição Lado Raio Interno (a) Temperatura; (b) Fluxo de Calor.  

Fonte: Taconi (2007) 

 

Podemos perceber pelos perfis apresentados nas figuras 35 e 36 o decréscimo da 

temperatura local conforme a posição termopar em relação ao topo do tubo de cobre e 

descreve claramente a influência da abertura gradativa do gap de ar na diminuição também 

gradativa da transferência de calor. 
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Figura 35 – Perfis de distribuição Lado Paralelo C. (a) Temperatura; (b) Fluxo de Calor. 

Fonte: Taconi (2007) 

 

 

Figura 36 – Perfis de distribuição Lado Paralelo R. (a) Temperatura; (b) Fluxo de Calor.  

 

As temperaturas localizadas no mesmo plano transversal do tubo de cobre também 

apresentam o mesmo perfil individual de cada face, porém de forma mais uniforme em 

relação aos comportamentos individuais de cada face. 

 

 

Figura 37 – Perfis de distribuição no Plano. (a) Térmico; (b) Fluxo de Calor.  

Fonte: Taconi (2007) 
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A figura 38 nos mostra que o raio interno apresenta menores valores para fluxo de 

calor em relação ao raio externo, sendo estas faces as que apresentam a maior diferença 

relativa. Já as faces dos lados R e C, paralelas entre si, apresentam menor diferença geral. 

Apesar de todas possuírem perfil de comportamento característico aos experimentos 

consagrados na área, demonstram claramente o resfriamento desigual do lingote. 

 

 

Figura 38 – Perfis de distribuição nas 04 (quatro) faces do tubo cristalizador. 

 

Esta relação desigual de retirada de calor do aço deixa evidente, através do 

resultado do lingotamento do aço durante o experimento onde as seções transversais dos 

tarugos caracterizam romboidade acentuada com diferença de até 7mm na diagonal, 

afetando a qualidade final do produto. 

 

 

Figura 39 – Amostra de seções transversais de tarugos durante lingotamento da oitava corrida 

Fonte: Taconi (2007) 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Validação 

 

Com o objetivo de validar as simulações propostas para o problema, um caso teste 

foi configurado. Os diversos resultados obtidos são apresentados a seguir.   

A figura 40 mostra que o fluxo da água de arrefecimento segue a configuração 

esperada como na situação real: um caminho descendente em espiral iniciando-se na 

admissão de água fria e seguido para a abertura do canal na base da carcaça (formado pela 

montagem do conjunto jaqueta de aço inox e tubo cristalizador, ver figura 16). 

 

  
Figura 40 – Simulação de fluxo no domínio da água na região da câmara de admissão. Vista Geral. 
 

 

As velocidades simuladas apresentaram-se com valores 5,0 m/s para o escoamento 

dentro da câmara de admissão e de 16 a 18 m/s dentro do canal de água de 3,25 mm, 

conforme figura 41. A velocidade no canal concorda com as velocidades recomendadas por 

Samarasekera (1978) para evitar o borbulhamento e minimizar as distorções mecânicas no 

tubo, o que aumenta a resistência térmica com o aumento do gap de ar entre parede e aço. 
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Figura 41 – Simulação de fluxo no domínio do canal de água de 3,25mm. Destaque para a velocidade 
do escoamento. 

 

A figura 42 mostra que o lingote (aço líquido) apresenta temperaturas cada vez 

menores na vertical, iniciando-se no topo com 1791K (1518 °C) e atingindo a 923K (650 °C) 

na base do tubo cristalizador onde se dá a saída do lingote. As temperaturas abaixo da 

temperatura solidus (1470 °C) sinalizam a formação de pele no tarugo, portanto podemos 

notar a formação de pele desde a região do menisco (-125 mm), e seu avanço até a base do 

tubo. O mesmo acontece na direção da face do Lado C até a face do Lado R (figura 43). 

 

Figura 42 – Região do aço líquido - Perfil Longitudinal na direção X (do Raio Interno ao Externo) 
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Figura 43 – Região do aço líquido - Perfil Longitudinal na direção Z (do LC ao LR). 

 

Nas figuras 44 e 45 nota-se que a distribuição de temperaturas do aço apresentou o 

comportamento esperado na direção da seção transversal do tarugo. Em cada seção, 

percebe-se que a temperatura aumenta das extremidades para o interior do tarugo, com 

regiões frias localizadas nos cantos, onde existe um fluxo bidirecional de calor. Essa 

distribuição se reproduz ao longo do comprimento do lingote, com o núcleo quente 

reduzindo-se cada vez mais em direção à saída.  

 

 

Figura 44 – Região do aço líquido – Seções transversais no lingote (EL. -125, -150, -340, -420, -500) 
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Figura 45 – Saída do Aço – Região da Base do Tubo Cristalizador (EL. -628) 

 

As temperaturas simuladas para o tubo cristalizador, conforme as figuras 45-51, 

também indicam coerência com os aspectos esperados. As maiores temperaturas estão 

localizadas no centro de cada face, reduzindo-se gradativamente para os cantos, sendo que 

as maiores temperaturas simuladas ocorrem no primeiro terço do tubo cristalizador a partir 

do topo (~125-150 mm abaixo do topo, região do menisco). Comparando as figuras 46-49 

com as figuras 50-52 percebe-se que há pouca variação de temperatura ao longo da 

espessura da parede do tubo, como era de se esperar devido à elevada condutividade 

térmica do material. Uma exceção digna de nota é a região do menisco, na figura 51.  

 

 

Figura 46 – Parede Externa do Tubo Cobre – Vista Isométrica (em destaque Raio Interno e Lado C) 



72 
 

 

 

Figura 47 – Região do Tubo Cristalizador – Parede Externa – Vista Isométrica (em destaque Raio 

Externo e Lado R) 

 

 

Figura 48 – Região do Tubo Cristalizador – Parede Externa – Face Lado R 
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Figura 49 – Região do Tubo Cristalizador – Parede Externa – Face Lado C 

 

 

 

Figura 50 – Região do Tubo Cristalizador – Perfil Longitudinal na direção X (R. Externo ao R. Interno). 
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Figura 51 – Região do Tubo Cristalizador – Perfil Longitudinal na direção Z (Lado C ao Lado R) 

 

 

 

Figura 52 – Região do Tubo Cristalizador – Seções transversais (EL. -125, -150, -340, -420, -500) 

 

A simulação mostra que a água na seção de saída do canal de refrigeração (fig. 53 a 

56) também apresenta valores coerentes. As temperaturas variam entre 27°C (300 K) na 

entrada do canal e 37°C (310 K) na região do menisco, concordando com o experimento, 

que indicou um delta de temperatura médio de 9°C e os menores nos quatro cantos da 

seção, explicadas pelo fluxo bidirecional de calor e um gap de ar mais significante. 
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Figura 53 – Região do Canal de água de 3,25mm – Perfil Longitudinal na direção X (R. Externo ao R. 

Interno). 

 

 

 

Figura 54 – Região do Canal de água de 3,25mm – Perfil Longitudinal na direção Z (Lado C ao Lado 

R) 
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Figura 55 – Região do Canal de água de 3,25mm (Saída na EL. -100 mm) na direção Raio Externo ao 

Raio Interno (eixo dos X). 

 

 

 

Figura 56 – Região do Canal d’água de 3,25mm (Saída na EL. -100 mm) na direção Laco C ao Lado 

R (eixo dos Z). 
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Os resultados simulados para o perfis de temperatura apresentaram diferenças entre 

-9,49% e 3,43%, com média geral de 2,87%, conforme figuras 57-62 e tabela 10. Os pontos 

na região do menisco (pontos -125 a -150 mm), onde há uma grande dificuldade de 

reprodução do fenômeno “cola-descola” ou “efeito sanfona” do aço (figura 20), as diferenças 

situaram-se entre -9,49% e 1,20%. Já os pontos na região onde o experimento finaliza a 

captação através de termopares (ponto -500 mm) situaram-se entre -3,15% e 3,43%, 

indicando convergência de assertividade crescente na direção do fluxo do processo de 

lingotamento. 

 

 

Figura 57 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Simulação Base 
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Figura 58 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Simulação Base e o 

Experimento. 

 

 

Figura 59 – Comparação entre os perfis térmicos da face Raio Externo: curva da Simulação (SIM) e 

curva do Experimento (EXP). 
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Figura 60 – Comparação entre os perfis térmicos da face Raio Interno: curva da Simulação (SIM) e 

curva do Experimento (EXP). 

 

 

Figura 61 – Comparação entre os perfis térmicos da face Lado C: curva da Simulação (SIM) e curva 

do Experimento (EXP). 
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Figura 62 – Comparação entre os perfis térmicos da face Lado R: curva da Simulação (SIM) e curva 

do Experimento (EXP). 

 

RAIO EXTERNO RAIO INTERNO 

Posição Tsim Tsim Texp Texp Δ Posição Tsim Tsim Texp Texp Δ 

(mm) (K) (°C) (K) (°C) (%) (mm) (K) (°C) (K) (°C) (%) 

-125 169,85 443 164,5 437,65 -1,22 -125 169,35 442,5 131 404,15 -9,49 

-150 162,85 436 165,2 438,35 0,54 -150 157,35 430,5 151 424,15 -1,50 

-220 139,85 413 141,8 414,95 0,47 -220 135,35 408,5 109,1 382,25 -6,87 

-340 111,85 385 115,4 388,55 0,91 -340 118,35 391,5 101,1 374,25 -4,61 

-420 103,35 376,5 114,4 387,55 2,85 -420 108,05 381,2 98,1 371,25 -2,68 

-500 99,35 372,5 109,5 382,65 2,65 -500 102,35 375,5 90,9 364,05 -3,15 

LADO C LADO R 

Posição Tsim Tsim Texp Texp Δ Posição Tsim Tsim Texp Texp Δ 

(mm) (K) (°C) (K) (°C) (%) (mm) (K) (°C) (K) (°C) (%) 

-125 160,90 434 123,8 396,95 -9,33 -125 166,85 440 146,9 420,05 -4,75 

-150 150,85 424 156 429,15 1,20 -150 161,65 434,8 158,9 432,05 -0,64 

-220 143,85 417 137,4 410,55 -1,57 -220 132,85 406 124,8 397,95 -2,02 

-340 117,65 390,8 119 392,15 0,34 -340 111,35 384,5 118,3 391,45 1,78 

-420 107,05 380,2 115 388,15 2,05 -420 103,55 376,7 108,1 381,25 1,19 

-500 98,25 371,4 109,8 382,95 3,02 -500 99,55 372,7 112,8 385,95 3,43 
 

Tabela 10 – Dados para perfis térmicos das quatro faces: Raio Externo, Raio Interno, Lado C e Lado 

R no Experimento (EXP) e na Simulação (SIM). Tsim = Temperatura do ponto na simulação. Texp = 

Temperatura do ponto no experimento de referência. Δ = Diferença percentual entre SIM e EXP, com 

base nas temperaturas na escala Kelvin. 
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A figura 63 mostra que além das proximidades de comportamento da curva através 

das pequenas diferenças em valores absolutos dos pontos, as curvas que resultaram da 

simulação apresentaram considerável coerência com experimentos realizados por 

Samarasekara (2000) e Chow (2002) como demonstrado na figura 30 acima. Comparando-

se o experimento de Samarasekera et. al. com o resultado da simulação presente, podemos 

perceber que ao longo da extensão do molde partindo-se do ponto de elevação -150 mm até 

o ponto de elevação -500 mm pode ser ver o mesmo comportamento de tendência da curva. 

 

  

Figura 63 – Perfil característico de temperatura (à esquerda) e curvas de perfis térmicos da 

Simulação Base (à direita). 

 

Conclui-se, portanto, que a presente simulação apresenta condição é validada pelos 

dados experimentais, estando apta a descrever o processo de troca térmica em foco. Esta 

simulação será denominada Simulação Base. 

 

4.2 MODIFICAÇÕES NAS ESPESSURAS DO CANAL DE ÁGUA 

 

A fim de estudar o comportamento do tubo cristalizador diante de modificações 

geométricas específicas, estudamos a modificação da espessura do canal de água de cada 

face. Inicialmente a modificação se deu com o acréscimo de 0,75 mm e em seguida de 1,5 
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mm. No primeiro teste foi realizado o acréscimo de 0,75 mm de forma individual, ou seja, 

cada canal correspondente à face de estudo teve espessura final de 4,00 mm. Na primeira 

rodada do primeiro teste, a cada simulação, apenas uma face teve a espessura do canal 

alterada para 4,00 mm e ficando as demais com os mesmos 3,25 mm.  

Já na segunda rodada do primeiro teste o acréscimo de 0,75 mm, em cada 

simulação, foi realizado em pares de canais ficando então com espessuras finais de 4,00 

mm. O mesmo procedimento foi elaborado no segundo teste com o acréscimo de 1,5mm, 

concedendo aos canais a espessura final de 4,75 mm. Abaixo as tabelas 11 e 12 de 

combinações. 

 

  COMBINAÇÃO 

FACE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Raio Externo 4,00 3,25 3,25 3,25 4,00 3,25 3,25 4,00 4,00 3,25 

Raio Interno 3,25 4,00 3,25 3,25 4,00 4,00 3,25 3,25 3,25 4,00 

Lado C 3,25 3,25 4,00 3,25 3,25 4,00 4,00 4,00 3,25 3,25 

Lado R 3,25 3,25 3,25 4,00 3,25 3,25 4,00 3,25 4,00 4,00 

Tabela 11 – Combinações simuladas (01 a 10) – Acréscimo de 0,75 mm 

 

  COMBINAÇÃO 

FACE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Raio Externo 4,75 3,25 3,25 3,25 4,75 3,25 3,25 4,75 4,75 3,25 

Raio Interno 3,25 4,75 3,25 3,25 4,75 4,75 3,25 3,25 3,25 4,75 

Lado C 3,25 3,25 4,75 3,25 3,25 4,75 4,75 4,75 3,25 3,25 

Lado R 3,25 3,25 3,25 4,75 3,25 3,25 4,75 3,25 4,75 4,75 

Tabela 12 – Combinações simuladas (11 a 20) – Acréscimo de 1,50 mm 

 

Os dois testes foram realizados com os mesmos parâmetros do experimento. A vazão de 

alimentação do equipamento foi mantida em 1.850 litros/min por quatro motivos: (i) evitar 

aumento de consumo de água em valores nominais; (ii) evitar aumento do desperdício de 

água devido aos índices de vazamentos inerentes ao sistema de bombeamento, em torno 

de 3%; e (iii) evitar aumento de perda por evaporação nas torres de resfriamento, em torno 

de 3%. Os três requisitos são em favor da sustentabilidade do meio ambiente. E, por fim, (iv) 

evitar o aumento de consumo de energia no sistema de bombeamento existente. 
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 Os resultados gráficos extraídos em cada combinação trazem, na grade de valores, 

curvas que delimitam faixas de valores importantes nas análises. Foi inserido um par de 

curvas relacionadas aos valores mínimo e máximo de temperaturas encontradas na 

Simulação Base. Estes valores foram usados para determinar o range de temperaturas a 

partir do qual foi analisado valor das temperaturas nos mesmos pontos de elevação para 

cada combinação simulada. 

 Já a terceira curva inserida na grade trata-se do valor máximo recomendado para a 

temperatura na parede do tubo cristalizador. A escolha pelo valor de 200 °C se dá pelo fato 

de que as temperaturas máximas na parede para o experimento foi de 165, 20 °C e a da 

Simulação Base foram de 169,85 °C ficando, portanto, este o próximo valor de temperatura 

da tabela 1 (GARCIA, 2006) ainda não alcançado e correspondente ao limite de escoamento 

de 166 MPa. Com isso o limite de escoamento de 166 MPa é o real limite para as curvas, 

porém  de forma extensiva. 
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4.2.1 Resultados do 1° Teste (acréscimo de 0,75 mm na espessura do canal de água): 

Combinações 1 a 10. 

 

A figura 64 (Combinação 1) nos mostra que, com o acréscimo de 0,75mm na espessura do 

canal de água original, a menor temperatura se dá no ponto de elevação -500 mm da face 

do raio externo com 93,55 °C, valor este que ultrapassa a curva de referência inferior (98,25 

°C). Já o maior valor registrado se apresentou na elevação -125 da face do Lado R com 

174,9 °C, ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C). O ponto de elevação -125 

mm da face do Lado R também ultrapassou a curva referência superior com valor próximo 

ao valor registrado pela curva do Lado R. É importante notar que nenhum ponto atingiu a 

curva limite superior (200 °C). O conjunto de curvas tem comportamento similar tanto para a 

região do menisco (-125 mm) quanto para o último ponto simulado (-500 mm): com deltas de 

temperaturas similares. 

 

 

Figura 64 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 01 
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 A figura 65 (Combinação 2) aponta que o acréscimo de 0,75mm na espessura do canal 

de água original leva a menor temperatura se dar no ponto de elevação -500 mm da face do 

Raio Interno com 100,75 °C, não ultrapassando a curva de referência inferior (98,25 °C). Já 

o maior valor registrado se apresentou na elevação -125 mm da face do raio externo com 

175,15 °C ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C). O ponto de elevação -125 

mm da face do Lado R também ultrapassou a curva referência superior. É importante notar 

que novamente nenhum ponto atingiu a curva limite superior (200 °C). O conjunto de curvas 

tem comportamento convergente de temperaturas ao longo da parede iniciando-se na região 

do menisco (-125 mm) com delta de temperatura da ordem de menos de 12 °C e reduzindo 

drasticamente o delta de temperaturas na ordem de 5,0 °C no último ponto simulado (-500 

mm), ainda que nenhuma curva tenha apresentado valores menores do que o valor de 

referência inferior (98,25 °C). O afastamento gradativo das curvas se inicia na região do 

ponto de elevação -340 mm. 

 

 

Figura 65 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 02 
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 A figura 66 (Combinação 3) traz que o acréscimo de 0,75mm na espessura do canal de 

água original a menor temperatura registrada é no ponto de elevação -500 mm da face do 

Lado C com 99,95 °C, ligeiramente maior que a curva de referência inferior (98,25 °C). Já o 

maior valor registrado foi na elevação -125 mm da face Raio Externo em 177,9 °C, 

ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C). No ponto de elevação -125 mm as 

faces Raio Interno e Lado R também ultrapassara a curva referência superior com valores 

muito próximos entre si. Nenhuma curva atingiu a curva limite superior (200 °C). O conjunto 

de curvas tem comportamento divergente na elevação -125 mm com delta de 13,95 °C, 

porém na região do último ponto simulado (-500 mm) a proximidade de valores de 

temperatura apresenta menor delta (4,65 °C). A aproximação das curvas se inicia na região 

do ponto de elevação -340 mm. 

 

 

Figura 66 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 03 
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 A figura 67 (Combinação 4) mostra que a menor temperatura registrada é no ponto de 

elevação -500 mm da face do Lado C com 99,05 °C, ligeiramente maior que a curva de 

referência inferior (98,25 °C). Já o maior valor registrado foi na elevação -125 mm da face do 

Raio Externo em 176,7 °C, ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C). No ponto 

de elevação -125 mm a face Raio Interno também ultrapassou a curva referência superior. 

Nenhuma curva atingiu a curva limite superior (200 °C). O conjunto de curvas tem 

comportamento divergente na elevação -125 mm com delta de 10,35 °C, porém na região do 

último ponto simulado (-500 mm) a proximidade de valores de temperatura apresenta menor 

delta (4,80 °C). A aproximação das curvas se inicia na região do ponto de elevação -340 

mm. 

 

 

Figura 67 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 04 
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 A figura 68 (Combinação 5) indica a menor temperatura ocorrendo no ponto de elevação 

-500 mm da face do Raio Externo com 96,35 °C ultrapassando a curva de referência inferior 

(98,25 °C). Já o maior valor registrado foi na elevação -125 mm da face do Raio Externo em 

173,8 °C, ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C). No ponto de elevação -125 

mm a face Raio Interno também ultrapassou a curva referência superior. Nenhuma curva 

ultrapassou a curva limite superior (200 °C). O conjunto de curvas tem comportamento 

divergente na elevação -125 mm com delta de 8,25 °C. Interessante notar que as curvas 

tendem a se aproximarem na primeira metade do trecho de tubo, porém a partir da elevação 

-375 mm as mesmas iniciam a tendência de afastamento até chegarem no ponto de 

elevação -500 mm com delta de temperatura na ordem dos 6,0 °C. 

 

 

 

Figura 68 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 05 
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 A figura 69 (Combinação 6) mostra que a menor temperatura registrada é no ponto de 

elevação -500 mm da face do Lado C com 97,60 °C ultrapassando a curva de referência 

inferior (98,25 °C). Já a maior temperatura registrada foi na elevação -125 mm da face do 

Raio Externo em 175,5 °C, seguida da curva Raio Interno ligeiramente menor com ambas 

ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C) e nenhuma curva ultrapassando a 

curva limite superior (200 °C). O conjunto de curvas tem comportamento divergente mais 

severo em relação às combinações até aqui analisadas na elevação -125 mm, com delta de 

14,90 °C e na região do último ponto simulado (-500 mm) a proximidade de valores de 

temperatura apresenta menor delta (4,65 °C). A aproximação das curvas se inicia 

tardiamente na região do ponto de elevação -420 mm. 

 

 

 

Figura 69 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 06 
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 A figura 70 (Combinação 7)  mostra que a menor temperatura registrada é no ponto de 

elevação -500 mm da face do Lado C com 96,0 °C ultrapassando a curva de referência 

inferior (98,25 °C). Já a maior temperatura registrada foi na elevação -125 mm da face do 

Raio Externo em 178,2 °C, seguida da curva Raio Interno (174,8 °C) com ambas 

ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C) e nenhuma curva ultrapassando a 

curva limite superior (200 °C). O conjunto de curvas tem comportamento divergente ainda 

mais severo em relação às combinações até aqui analisadas na elevação -125 mm, com 

delta de 21,5 °C e na região do último ponto simulado (-500 mm) a proximidade de valores 

de temperatura apresenta menor delta (8,25 °C). Podemos notar que as curvas não 

demonstram tendência de aproximação significativa ao longo da altura do tubo. 

 

 

Figura 70 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 07 
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 A figura 71 (Combinação 8)  traz a menor temperatura registrada no ponto de elevação -

500 mm da face do Raio Externo com 94,7 °C e ultrapassando a curva de referência inferior 

(98,25 °C). Já a maior temperatura registrada foi na elevação -125 mm da face do Lado R 

em 176,2 °C, seguida da curva Raio Interno ligeiramente menor com ambas ultrapassando a 

curva referência superior (169,85 °C) e nenhuma curva ultrapassando a curva limite superior 

(200 °C). O conjunto de curvas tem comportamento divergente ainda considerável na 

elevação -125 mm com delta de 17,35 °C e na região do último ponto simulado (-500 mm) a 

diferença nos valores de temperatura também significativa com delta de 9,90 °C. Podemos 

notar que as curvas não demonstram tendência de aproximação significativa ao longo da 

altura do tubo. 

 

 

 

Figura 71 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 08 
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 A figura 72 (Combinação 9)  nos mostra que a menor temperatura foi registrada no ponto 

de elevação -500 mm da face do Raio Externo com 92,9 °C e ultrapassando a curva de 

referência inferior (98,25 °C). Já a maior temperatura registrada foi na elevação -125 mm da 

face do Raio Interno em 174,35 °C, seguida da curva Raio Interno ligeiramente inferior com 

ambas ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C) e nenhuma curva 

ultrapassando a curva limite superior (200 °C). Nenhuma curva atingiu a curva limite 

superior (200 °C). O conjunto de curvas tem comportamento divergente ainda considerável 

na elevação -125 mm com delta de 11,5 °C e na região do último ponto simulado (-500 mm) 

a diferença nos valores de temperatura semelhante, com delta de 10,35 °C. Podemos notar 

que as curvas não demonstram tendência de aproximação significativa ao longo da altura do 

tubo. 

 

 

Figura 72 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 09 
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 A figura 73 (Combinação 10) nos mostra que a menor temperatura foi registrada no 

ponto de elevação -500 mm da face do Raio Externo com 99,25 °C e ultrapassando a curva 

de referência inferior (98,25 °C). Já a maior temperatura registrada foi na elevação -125 mm 

da face do Raio Externo em 176,10 °C ultrapassando a curva de referência superior (169,85 

°C). Nenhuma curva atingiu a curva limite superior (200 °C). O conjunto de curvas tem 

comportamento divergente ainda considerável na elevação -125 mm com delta de 9,25 °C e 

na região do último ponto simulado (-500 mm) a diferença nos valores de temperatura com 

redução significante, com delta de apenas 3,75 °C. As curvas demonstram tímida tendência 

de aproximação no último terço do tubo próximo à sua base. 

 

 

Figura 73 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 10 
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4.2.2 Resultados do 2° Teste (acréscimo de 1,50 mm na espessura do canal de água): 

Combinações 11 a 20. 

 

 A figura 74 (Combinação 11) traz que a menor temperatura foi registrada no ponto de 

elevação -500 mm da face do Raio Externo com 91,9 °C e ultrapassando a curva de 

referência inferior (98,25 °C). Já a maior temperatura registrada foi na elevação -125 mm da 

face do Raio Externo em 176,90 °C seguida da curva Raio Interno ligeiramente menor com 

ambas ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C) e nenhuma curva atingiu a 

curva limite superior (200 °C). O conjunto de curvas tem comportamento divergente ainda 

considerável na elevação -125 mm com delta de 17,2 °C e na região do último ponto 

simulado (-500 mm) a diferença significante nos valores de temperatura, com delta de 13,4 

°C. As curvas demonstram ausência de ao longo de toda extensão do tubo. 

 

 

Figura 74 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 11 
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 A figura 75 (Combinação 12) indica a menor temperatura ocorrendo no ponto de 

elevação -500 mm da face do Raio Externo com 97,45 °C e ultrapassando a curva de 

referência inferior (98,25 °C). Já a maior temperatura registrada foi na elevação -125 mm da 

face do Raio Externo em e Lado R se confundindo ao redor do valor de 176,70 °C, ambas 

ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C) e nenhuma curva atingiu a curva limite 

superior (200 °C). O conjunto de curvas tem comportamento divergente ainda considerável 

na elevação -125 mm com delta de 14,45 °C e na região do último ponto simulado (-500 

mm) a diferença significante nos valores de temperatura, com delta de 6,15 °C. As curvas 

demonstram tímida tendência de aproximação entre si a partir da elevação -340 mm, porém 

o a redução da temperatura na curva do raio interno comprometeu a convergência no terço 

final do tubo. 

 

 

Figura 75 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 12 
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 A figura 76 (Combinação 13) aponta a menor temperatura localizada no ponto de 

elevação -500 mm da face do Raio Externo com 95,8 °C e ultrapassando a curva de 

referência inferior (98,25 °C). Já a maior temperatura registrada na elevação -125 mm da 

face Lado R em 181,95 °C. Além da curva do Lado R, as curvas Raio Externo e Raio Interno 

ultrapassam a curva referência superior (169,85 °C). Nenhuma curva atingiu a curva limite 

superior (200 °C). O conjunto de curvas tem o comportamento divergente mais severo 

dentre as combinações até aqui analisadas na elevação -125 mm com delta de 25,45 °C e 

na região do último ponto simulado (-500 mm) a diferença significante nos valores de 

temperatura, com delta de 10,85 °C. As curvas demonstraram tendência de aproximação 

entre si até a elevação aproximada de -275 mm, porém retornou a divergir se afastando 

gradativamente até a base do tubo. 

 

 

Figura 76 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 13 

 



97 
 

 A figura 77 (Combinação 14) indica a menor temperatura localizada no ponto de 

elevação -500 mm da face do Raio Externo com 97,0 °C e ultrapassando a curva de 

referência inferior (98,25 °C). A maior temperatura foi registrada na elevação -125 mm da 

face do Raio Externo, com 179,2 °C, seguida da curva do Raio Interno e ambas 

ultrapassando a curva de referência superior (169,85 °C). Nenhuma curva atingiu a curva 

limite superior (200 °C). O conjunto de curvas tem o comportamento divergente na elevação 

-125 mm com delta de 15,7 °C e na região do último ponto simulado (-500 mm) a diferença 

significante nos valores de temperatura, com delta de 8,8 °C. As curvas não demonstraram 

tendência de aproximação entre si ao longo de toda extensão do tubo. 

 

 

Figura 77 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 14 
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 A figura 78 (Combinação 15) nos mostra que a menor temperatura localiza-se no ponto 

de elevação -500 mm da face do Raio Externo com 96,75 °C e ultrapassando a curva de 

referência inferior (98,25 °C). A maior temperatura foi registrada na elevação -125 mm da 

face do Lado R, com 178,25 °C seguida da curva do Lado C, com ambas ultrapassando a 

curva de referência superior (169,85 °C). Nenhuma curva atingiu a curva limite superior (200 

°C). O conjunto de curvas tem o comportamento divergente na elevação -125 mm com delta 

de 16,0 °C e na região do último ponto simulado (-500 mm) a diferença significante nos 

valores de temperatura, com delta de 8,7 °C. As curvas não demonstraram tendência de 

aproximação entre si ao longo de toda extensão do tubo. 

 

 

Figura 78 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 15 
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 A figura 79 (Combinação 16) nos mostra que a menor temperatura localiza-se no ponto 

de elevação -500 mm da face do Raio Externo com 96,75 °C e ultrapassando a curva de 

referência inferior (98,25 °C). A maior temperatura foi registrada na elevação -125 mm da 

face do Lado R, com 185,75 °C seguida da curva do Raio Externo, com ambas 

ultrapassando a curva de referência superior (169,85 °C). Nenhuma curva atingiu a curva 

limite superior (200 °C). O conjunto de curvas tem o comportamento mais divergente das 

séries combinadas até aqui analisadas, na elevação -125 mm com delta de 29,0 °C e na 

região do último ponto simulado (-500 mm) a diferença também mais severa das séries com 

valores de temperatura com delta de 14,25 °C. As curvas demonstraram tendência de 

aproximação entre si a partir da elevação aproximada de -300 mm, porém a curva da face 

do Lado R sofreu aquecimento progressivo capaz de divergir do grupo de curvas que 

convergiram para a região da curva referência inferior (98,25 °C). 

 

 

Figura 79 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 16 
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 A figura 80 (Combinação 17) aponta que a menor temperatura foi registrada no ponto de 

elevação -500 mm da face do Raio Externo com 93,4 °C e ultrapassando a curva de 

referência inferior (98,25 °C). A maior temperatura foi registrada na elevação -125 mm Raio 

Externo e Raio Interno se confundindo ao redor do valor de 178,3 °C, ambas ultrapassando 

a curva referência superior (169,85 °C) e Nenhuma curva atingiu a curva limite superior (200 

°C). O conjunto de curvas tem o comportamento divergente ainda severo, na elevação -125 

mm com delta de 26,45 °C e na região do último ponto simulado (-500 mm) a diferença 

também mais severa das séries com valores de temperatura com delta de 12,7 °C. As 

curvas não demonstraram tendência de aproximação entre si. 

 

 

Figura 80 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 17 
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 A figura 81 (Combinação 18) nos indica que a menor temperatura foi registrada no ponto 

de elevação -500 mm da face do Raio Externo com 92,35 °C e ultrapassando a curva de 

referência inferior (98,25 °C). A maior temperatura foi registrada na elevação -125 mm na 

face Lado R e Raio Interno se confundindo ao redor do valor de 176,8 °C, ambas 

ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C) e nenhuma curva atingiu a curva limite 

superior (200 °C). O conjunto de curvas tem o comportamento divergente na elevação -125 

mm com delta de 20,4 °C e na região do último ponto simulado (-500 mm) a diferença 

também mais severa das séries com valores de temperatura com delta de 12,15 °C. As 

curvas não demonstraram tendência de aproximação entre si. 

 

 

Figura 81 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 18 
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 A figura 82 (Combinação 19) nos mostra que a menor temperatura foi registrada no 

ponto de elevação -500 mm da face do Raio Externo com 94,3 °C e ultrapassando a curva 

de referência inferior (98,25 °C). A maior temperatura foi registrada na elevação -125 mm na 

face Raio Interno com 174,65 °C, ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C), 

porém não atingindo a curva limite superior (200 °C). O conjunto de curvas apresenta 

comportamento divergente moderado na elevação -125 mm com delta de apenas 9,35 °C e 

na região do último ponto simulado (-500 mm) a diferença foi mais acentuada, com delta de 

8,9 °C. Portanto as curvas não demonstraram tendência de aproximação entre si, pelo 

contrário, apresentando afastando na mesma direção do lingotamento. 

 

 

Figura 82 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 19 
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 A figura 83 (Combinação 20) aponta para a menor temperatura localizada no ponto de 

elevação -500 mm da face do Raio Externo com 96,35 °C e ultrapassando a curva de 

referência inferior (98,25 °C). A maior temperatura foi registrada na elevação -125 mm na 

face Raio Externo com 175,0 °C, ultrapassando a curva referência superior (169,85 °C), 

porém não atingindo a curva limite superior (200 °C). O conjunto de curvas apresenta 

comportamento divergente moderado na elevação -125 mm com delta de apenas 15,05 °C e 

na região do último ponto simulado (-500 mm) a diferença foi menos acentuada, com delta 

de 6,65 °C. Portanto as curvas demonstraram tendência de aproximação entre si a partir da 

elevação -220 mm convergindo para um delta de temperaturas 55% menos que no topo. 

 

 

Figura 83 – Perfis Térmicos das quatro faces do Tubo Cristalizador para a Combinação 20 
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 A tabela 13 traz dados do comportamento das curvas ao longo do tubo para as 

elevações de referência. A elevação -220 mm é a região onde a maioria das combinações 

sugere o início da convergência de valores e elevação -500 mm é o ponto final investigado 

no experimento de referência. As elevações -125 mm e -150 mm foram desconsideradas 

pela proximidade com a região do menisco, que apresenta grandes flutuações de valores. 

 

 

Tabela 13 – Comportamento das curvas em conjunto para cada combinação simulada. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho o processo de lingotamento contínuo de tarugos de aço foi estudado 

através da simulação numérica com foco nos perfis térmicos das paredes do tubo 

cristalizador, também conhecido com “tubo de cobre” do molde de refrigeração na região de 

resfriamento primário. O estudo teve como referência o experimento realizado por TACONI 

(2007), no qual a análise do comportamento térmico do tubo cristalizador foi pesquisada 

através de medições de temperaturas em suas quatro faces para o aço SAE 1027. 

O estudo se dividiu nas seguintes etapas: (i) reprodução em modelo 3D do 

equipamento; (ii) realização e validação da Simulação Base; (iii) simulação das vinte 

combinações referentes às modificações das espessuras do canal de água e; (iv) análise 

dos resultados. 

 As conclusões gerais obtidas após percorrer todas as fases acima, foram: 

 

• Os gráficos referentes às vinte combinações de modificações de espessura do 

canal de água (figuras 64 a 83) indicam que os perfis térmicos das paredes do 

tubo cristalizador estão coerentes tanto com os perfis térmicos da simulação base 

quanto aos perfis térmicos do experimento, e também com os perfis térmicos 

destacados nas literaturas de experimentos consagrados; 

• A temperatura de pico entre as vinte combinações simuladas é de 185,75 °C 

ocorrendo na elevação -125 mm que é a região do menisco, porém insuficiente 

para atingir o limite superior de referência de 200°C que sinaliza o valor referente 

ao limite escoamento do material do tubo cristalizador fixado neste estudo. 

Portanto a peça mantém sua resistência mecânica sem grandes prejuízos a sua 

integridade geométrica; 

• A temperatura de menor valor encontrada dentre todas as vinte combinações 

simuladas é de 91,90 °C ocorrendo na elevação -500 mm que é o último ponto 
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investigado no experimento de TACONI (2007), sendo menor que a temperatura 

mínima encontrada na simulação base e fixada como referência, demonstrando 

que as modificações resultaram em maior extração de calor em relação à 

configuração original do equipamento; 

• Os valores para os deltas de temperaturas entre faces, tanto para a região de topo 

(EL. -125 mm) quanto para a região da EL. -500 mm a princípio não apresentam 

comportamentos semelhantes entre si dentre as vinte combinações; 

• As modificações de espessura de canal de água feitas em pares de faces não 

retornaram resultados significativos em relação às modificações individuais; 

• Em 55% das combinações (11 combinações) as faces Lado R e Raio Externo 

ultrapassaram a curva referência superior (169,85 °C), sendo estas as faces 

críticas do tubo cristalizador;  

 

E, por fim, é importante destacar que dentre as vinte combinações de modificações 

realizadas na espessura do canal de água, a configuração da combinação 02 (figura 75) 

sugere o retorno de melhor resultado para a melhoria do processo, pois: 

 

• Com apenas o acréscimo de apenas 0,75 mm na espessura do canal de água da 

face do raio interno, este e os demais perfis partem do topo do tubo cristalizador 

para a base do tubo com comportamentos convergentes visando a temperatura de 

aproximadamente 100,75 °C. Esta convergência acontece justamente no sentido 

do fluxo do lingotamento demonstrado pela proximidade de valores de 

temperaturas entre as quatro faces do tubo à medida que o ponto medido 

decresce e podemos considerar como uma razoável equalização dos perfis ao 

longo do tubo, de forma progressiva; 

• A modificação de apenas um parâmetro geométrico (espessura de canal) além de 

permitir melhorar o comportamento conjunto dos perfis térmicos, indica uma 
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revisão no projeto do equipamento com menores custos visto que a tendência é 

modificar apenas as dimensões da jaqueta e aperfeiçoar seu sistema de fixação 

com elementos de mecânica fina para evitar perda da eficiência da modificação 

por desvios devido a erros de montagem e/ou vibrações, etc. 

 

Com a melhoria indicada há a possibilidade de melhoria da qualidade do produto já que os 

perfis térmicos sugerem que a extração de calor é mais uniforme entre as quatro faces ao 

longo de tubo cristalizador. Esta melhoria da qualidade se dá pela minimização das 

distorções no tubo devido às baixas diferenças de temperaturas e a consequente redução 

dos índices de reprocessamento por não conformidades como romboidade e trincas 

superficiais ou off-corner.  
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3. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Após o estudo realizado por este trabalho e observando os resultados obtidos, podemos 

sugerir alguns trabalhos futuros que podem contribuir para aumentar o entendimento do 

comportamento do processo de lingotamento contínuo de tarugos, estudando alternativas 

tais como: 

• Realizar modificações geométricas diversas que possibilitem o direcionamento da 

água de arrefecimento de maneira melhor distribuída até chegar a entrada do canal; 

• Se possível, melhorar as propriedades termo físicas da água através da aplicação de 

nano-fluidos a fim de maximizar a extração de calor; 

• Compatibilizar as simulações deste trabalho com combinações diversas de variações 

de vazão; 

• Modificar a entrada de alimentação da água fazendo-a mais próxima da base da 

carcaça a fim de reduzir os efeitos do caos do escoamento existente; 

• Uso de geradores de turbulência e outros obstáculos ao escoamento para buscar 

melhorar a troca de calor. 
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