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Resumo 
 
O presente artigo  tem como objetivo   revisar a literatura técnica de fundição  e 
avaliar  quais são   as mais modernas e melhores técnicas de fusão, refino,   
desoxidação e controle de impurezas  dos aços fundidos  fabricados em fornos 
de indução, a fim de produzir-se aços de boa qualidade em microfusões, 
fundições  de aço com moldagem em areia, fundições  de  aço centrifugado , etc. 
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Abstract 
 

The present paper  aims to review the technical  Foundry Literature and  evaluate 
the most  up-dated   Melting practices, refining, deoxidation and  control of 
impurities  in   steelmaking for Steel castings  produced  in induction furnaces , 
with the  main goal of obtain steels of good quality for  Investment casting, sand  
and Centrifugal  Steel  Foundries, etc. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
A partir dos anos 70 houve um tendência  das fundições brasileiras  em utilizar 
fornos de indução nos seus processos de fabricação de aços fundidos, devido 
principalmente as suas vantagens: boa homogeinização do banho devido a 
forças eletromagnéticas; Falicilidade do uso da técnica de desoxidação; grande 
versatilidade; facilidade de operação comparada a fornos à arco,  pois exige 
menos técnica; Baixa poluição sonora e do ar; facilidade do controle de 
temperatura, etc. 
 
 
A fig. 1 apresenta um foto ilustrativa de um forno à indução. 
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              Fig. 1 – Forno a indução(10) 
 

Em geral, os fornos de indução não são fornos muito apropriados a operações 
de refino , assim serão discutidas alternativas para evitar problemas na 
qualidade dos aços e peças fundidas produzidas  nestes equipamentos.  
 

    
1.1 Objetivos 
 
O objetivo deste trabalho é divulgar aos fundidores de aço brasileiros, 
microfusões, fundições em areia, fundições centrífugas, etc,  as mais modernas 
práticas de fabricação de aços fundidos  em fornos de indução a fim de obter-se  
peças com  baixo nível  de defeitos, aços mais limpos  com baixo custo de 
produção. 
Neste trabalho não será discutido o uso de Fornos de indução à vácuo. 
  
1.2 Revisão Bibliográfica 
 
Foram revisados e avaliados diversos  livros e artigos técnicos nacionais e 
internacionais  relacionados a fabricação de Aços Fundidos em fornos à indução. 
 
2 IMPUREZAS NOS AÇOS   
 
As principais impurezas nos aços Fundidos são:  
 
1. Fósforo 
2. Enxofre 
3. Oxigênio 
4. Nitrogênio 
5. Hidrogênio 
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Estas impurezas causam defeitos metalúrgicos nas peças fundidas de aço, que 
muitas vezes precisam ser recuperadas por solda ou mesmo sucateadas, 
gerando custos para a Fundição. Assim, estas impurezas precisam ser 
combatidas(1,2,3,7).  
 
2.1.  Impurezas, Inclusões e suas Morfologias -  Efeitos nas peças Fundidas 
de Aço 
 
2.1.1. Propriedades Mecânicas  

 
As propriedades dúcteis (alongamento e extricção) e a tenacidade (resistência 
ao impacto) são extremamente sensíveis à contaminação por impurezas, 
particularmente o Enxofre e o Nitrogênio, conforme mostra a tabela I.  
A razão está associada às inclusões e sua morfologia. 

Tabela I: Efeito do teor de Enxofre sobre as propriedades mecânicas de aço 
temperado e revenido. 

 
COMPOSIÇÃO DO 

AÇO 
Limite de 

escoamento 
MPa 

Alongamento 
% 

Extricção 
% 

Resistência 
ao impacto 

J %C %Mn %S 

0,27 
0,27 
0,27 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

1,08 
1,06 
1,06 
1,44 
1,46 
1,45 
1,43 

0,005 
0,008 
0,011 
0,024 
0,030 
0,044 
0,053 

508 
534 
534 
534 
523 
528 
528 

25,6 
24,8 
24,0 
24,4 
22,1 
19,5 
19,5 

71,7 
70,8 
69,2 
64,0 
55,3 
37,9 
37,5 

258 
190 
190 
75 
34 
20 
14 

 
O Oxigênio, o Enxofre e o Nitrogênio se encontram, ao menos em parte, na forma 
de inclusões no aço solidificado. Estas inclusões atuam como descontinuidades 
na matriz, prejudicando as propriedades mecânicas do aço. As propriedades 
dúteis são particularmente sensíveis às inclusões, o grau de sensibilidade 
dependendo da quantidade, da forma e da distribuição das inclusões.  
A morfologia das inclusões de sulfetos depende do grau de desoxidação e da 
presença de determinados elementos no aço líquido. Com teor de Oxigênio 
residual elevado, são formadas inclusões de óxi-sulfetos de formato 
arredondado e mais ou menos distribuídas no aço solidificado. São denominadas 
de inclusões de sulfetos do tipo I. Essas inclusões têm pouco efeito sobre as 
propriedades mecânicas dos aços, todavia o elevado teor de oxigênio residual 
resulta em peças com grande ocorrência de porosidades devidas a desoxidação 
insuficiente. 
Em aço com maior nível de desoxidação, o oxigênio deixa de participar da 
inclusão, e na ausência de teor apreciável de fortes desoxidantes residuais, são 
formadas inclusões de sulfetos do tipo II concentradas em contornos de grão, 
que prejudicam as propriedades de dutilidade.  
Com teores residuais mais elevados de fortes desoxidantes, as inclusões de 
sulfetos passam a ter novamente uma morfologia mais favorável, são poligonais 
e distribuídas ao acaso, sendo denominadas de sulfetos do tipo III(2). 
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As Figuras 2, (a),(b) e (c)  apresentam  a aparência típica dessas inclusões(2). 
 

                                          

 
 
Fig. 2 - Inclusões de Sulfetos em aço carbono com 0.35% de Carbono, 
0,39% de Silício e 0.74% de Manganês, (a)  Inclusão de sulfeto tipo II, (b) 
Inclusão de Sulfeto tipo III, (c) Inclusão de sulfeto tipo I.  
Aumento de 500 x(26). 
 
A desoxidação somente pelo Alumínio não garante completa 
transformação para inclusões do tipo III. Assim, para a transformação 
completa há  necessidade de adição de um elemento com maior poder de 
fixação do Enxofre,  sendo este o Cálcio.  
O Cálcio normalmente é adicionado na  forma de ferro ligas como Cálcio 
Silício, Cálcio Silício Manganês, Calcio  Silício Bário, etc. 
Além da modificação da morfologia das inclusões de sulfeto para 
morfologias mais favoráveis o Cálcio transformará as inclusões de 
Alumina  formadas na desoxidação com Alumínio em Aluminato de Cálcio, 
que em altas temperaturas são líquidas, ao invés de sólidas . Desta forma 
estas inclusões de aluminato de Cálcio  tendem a subir mais facilmente 
para a Escória, tornando o aço mais “limpo” com menor quantidade de 
inclusões, melhorando sua  fluidez e suas propriedades 
mecânicas(1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,16,29). 
 
Com relação ao Nitrogênio, conforme Finardi, de uma  maneira geral as 
fundições de aço não dão a devida importância ao Nitrogênio. O motivo 
principal está relacionado com a dificuldade de analisar este elemento. Os 
equipamentos apropriados são relativamente caros e específicos, e sua 
aquisição é difícil de ser justificada. Como consequência, não é fácil 
corrigir defeitos atribuidos ao Nitrogênio e, por outro lado, utilizar suas 
potencialidades benéficas(15).  
Na fabricação de aços fundidos em fornos de indução geralmente não é 
realizada nenhuma operação de refino de gases, incluindo o Nitrogênio, 
somente refusão. Nestes fornos ocorre forte contaminação de Nitrogênio 
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do ar durante a fusão do aço e seu teor tende a crescer com a constante  
reutilização de canais de retornos e refusão de peças refugadas. 
 
A seguir serão discutidos os Efeitos do Nitrogênio nas Propriedades 
mecânicas dos Aços Fundidos ao Carbono, médio Manganês,  Baixa Liga,  
austeníticos:  Manganês e inoxidáveis,   inoxidáveis alto Cromo (7,8,10,15). 

 
1. Aços  Carbono , médio manganês e baixa liga 

 
Geralmente as fundições utilizam o Alumínio como principal 
desoxidante na fabricação de aços  ao carbono, médio manganês e 
baixa liga ajudando a evitar defeitos de porosidade. Em caso de 
excesso de Nitrogênio  e alumínio,  durante a solidificação das peças 
fundidas, principalmente as espessas,  ocorre a precipitação de uma 
fase (nitreto de alumínio)  quase que contínua no contorno de grão, 
resultando em fragilidade. Tratamentos térmicos de solubilização não 
são eficientes na eliminação desta fase. 
A eliminação da fragilização por nitreto de Alumínio pode ser feita com 
cuidadoso controle dos teores residuais de Alumínio e Nitrogênio. A 
adição de Zircônio ou Titânio modifica a morfologia (dispersas na 
matriz) e o tipo de inclusões de nitreto, no caso formando 
preferenciamente nitreto de Zircônio ou nitreto de Titânio, evitando a 
fragilidade por nitreto de Alumínio, mesmo com excesso de Nitrogênio.  
 

2. Aços   Austeníticos –  Manganês e Inoxidáveis  
 
A literatura mostra (16)  que a precipitação de partículas de nitreto de 
alumínio reduz a ductilidade de aço manganês austenítico 
solubilizado. Com teores elevados de nitrogênio e alumínio, ocorre a 
precipitação de nitretos de alumínio em contornos de grão podendo 
gerar fragilidade. Este nitretos não são dissolvidos durante tratamento 
térmico de solubilização.  
Já os aços inoxidáveis austeníticos recebem tratamento térmico de 
solubilização a alta temperatura a fim de dissolver carbonetos em 
contornos de grão formados durante a solidificação , assim eventuais 
nitretos de alumínio que venham a ter se formado também são 
dissolvidos.   O risco de fragilização é reduzido.  

 
3. Aços  inoxidáveis  -  Alto Cromo  

 
O Cromo em aços inoxidáveis  com alto Cromo   aumenta a 
solubilidade do nitrogênio em  altas temperaturas (1.600 C). Quando 
o nitrogênio dissolvido no banho excede teores da ordem de 200 ppm 
, as peças fundidas  podem apresentar problemas de porosidade 
devido a este gas. Por exemplo,  o aço inoxidável  da classe CA6NM 
(13% Cr 4% Ni 0.06% max Carbon),  muito utilizado em aplicações 
estruturais onde se necessita boas propriedades de resistência a 
tração,  tenacidade e corrosão quando  desoxidados com alumínio tem 
grande chance de apresentar  fragilidade devido a precipitação de 
nitretos de alumínio em contornos de grão. Adições de Zircônio em 
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teores de 0.1% na panela foram suficientes para evitar problemas de 
porosidade e evitar problemas de fragilidade, pois as propriedades 
mecânicas não foram muito afetadas. Adições maiores apresentaram 
queda considerável nas propriedades mecânicas. O problema de 
aumento do teor de Nitrogênio durante a fabricação de aços 
martensíticos de alto cromo é severo em fundições operando fornos 
de indução, onde há contaminação progressiva por nitrogênio, devido 
a refusão de canais de retorno. Assim , deve-se evitar o reuso de um 
percentual alto de retornos  na carga metálica. Mesmo aços fundidos 
fabricados a partir de retornos oriundos de conversor AOD sendo 
constantemente refundidos apresentam baixas propriedades 
mecânicas(4,5,14,17) . 

 
 

O Fósforo, apesar de não formar inclusões intergranulares no aço, afeta a 
dutilidade e tenacidade dos aços fundidos. O Fósforo provoca fragilidade por 
mecanismo de solução sólida nos aços concentrando-se junto as inclusões, 
assim aumentando o efeito nocivo destas. 

   
Em virtude de o fósforo reduzir as propriedades mecânicas por      mecanismo 
de        endurecimento por solução sólida, o seu efeito é mais sensível em aços 
com maior dureza.  
Normalmente o Fósforo não pode ser reduzido (refinado) em fornos de indução 
ou modificado em inclusões não prejudiciais como o Enxofre. 
Assim,  durante a  fabricação   de aços fundidos em fornos de indução  o seu 
controle  deve ser feito através do uso de sucatas classificadas que já contenham 
baixo teor em sua composição. Em aços com maior limite de resistência é 
importante controlar o teor de Fósforo  de preferência abaixo de 0,025%(1,2,7,8).  
 
 A Seguir, A figura 3 detalha  as dimensões do Corpo de Prova Fundido para          
realização de Ensaios  Mecânicos  em Peças Fundidas de Aço, conforme norma 
ASTM. Corpos de prova também podem ser removidos da peça fundida(11). 
 

 
 
Fig. 3 – Dimensões do corpo de prova  para aços fundidos  moldado em areia(11). 
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.  
 
 
2.1.2. Defeitos  
 
Neste trabalho não serão discutidos defeitos provenientes do molde  ou do 
vazamento, somente defeitos relacionados à fabricação do aço. 
  
2.1.2.1. Porosidades 
 
As porosidades muitas vezes são conhecidas como “pin holes” na literatura 
inglesa, mas este termo em inglês também é muito utilizado pelo fundidor 
brasileiro para identificar este  defeito superficial. 
As porosidades proveniente de gases no metal são resultantes da diferença de 
solubilidade dos gases no metal líquido e sólido. 

                                
Os elementos de liga, incluindo o carbono, alteram a solubilidade dos gases no 
ferro líquido como mostram as Figuras  4 e 5. Por exemplo, a solubilidade do 
nitrogênio é maior em um aço contendo elevado teor de cromo. Assim os aços 
inoxidáveis  martensíticos são sujeitos a porosidades e a  precipitação de 
nitretos(17). 
Já os aços inoxidáveis, os aços refratários austeníticos e os aços ao Manganês 
austeníticos (aços Hadfield), são pouco sujeitos a porosidades devido ao 
Hidrogênio e ao Nitrogênio(2). 
                                                                                                                                                                

                                        
    

 
Figura 4 - Efeito dos elementos de liga sobre a solubilidade do Nitrogênio 
no ferro líquido(2). 
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Figura 5 -  Efeito dos elementos de liga sobre a solubilidade do Hidrogênio 
no ferro líquido(2). 

 
Em virtude do baixo peso molecular do hidrogênio, a contaminação por este 
elemento é muito mais representativa na formação de porosidades. Alguns 
autores consideram apenas o nível de Hidrogênio como determinante da 
formação de porosidades em aços fundidos, uma vez que o Nitrogênio e o 
Oxigênio normalmente são  fixados respectivamente por elementos como Zr, Ti 
e  Al, Ca. A tabela II apresenta esses valores(2). 

Tabela II: Tendência a porosidades em peças fundidas em função do teor em 
hidrogênio no aço líquido(2) . 

 

TIPO DE AÇO 
PEÇAS SEM 

POROSIDADES 
ZONA DE 

INCERTEZA 
PEÇAS COM 

POROSIDAES 
AÇOS AO 
CARBONO 

6 ppm 6 a 7,5 ppm 7,5 ppm 

AÇOS  
BAIXA LIGA 

6,5 ppm 6,5 a 8 ppm 8 ppm 

AÇOS 
INOXIDÁVEIS 

FERRÍTICOS E 
MARTENSÍTICO

S 

9 ppm 9 a 11 ppm 11 ppm 

AÇOS 
INOXIDÁVEIS 

AUSTENÍTICOS 
11 ppm 11 a 12,5 ppm 12,5 ppm 

 
As principais fontes de Nitrogênio e Hidrogênio são o ar atmosférico, materiais 
de carga contaminados: sucatas contaminadas com óleo, materiais orgânicos, 
tintas, umidade, etc. 
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Com relação ao  Oxigênio , o seu excesso no aço líquido (oxidação),  incorporado 
do ar ou  oriundo de materiais de carga oxidados ( sucatas) por exemplo, 
resultará   no aparecimento de porosidades nas peças fundidas durante a 
solidificação. 
De uma maneira geral, a primeira finalidade da desoxidação é obter peças 
isentas de porosidades(1,2,34,5,7,10). 
 
Abaixo, pode ser vista na fig.6 peça fundida em aço apresentando defeito 
porosidade superficial  devido à Desoxidação ineficiente. 
 

                       
 
                                  Fig.6 – Defeito de porosidade (19) 
 
Nem sempre a desoxidação com Silício e Manganês é eficiente para garantir 
uma boa desoxidação a fim de evitar peças com porosidade, bem como em 
alguns aços a composição química final do Sílicio é limitada e o Mn é um 
desoxidante fraco.  
Assim , geralmente os fundidores de aço utilizam o Alumínio (99,9%) para 
garantir a eficiência da desoxidação, pois ele  é um forte desoxidante, e evitar os 
defeitos de porosidade devido ao oxigênio.  
O produto da desoxidação com Alumínio são inclusões sólidas de alumina no 
aço fundido líquido a 1600 graus Celsius, que geram efeitos colateriais como 
baixa fluidez e diminuição das propriedades mecânicas. 
Estes efeitos Colaterais resultantes da desoxidação com o Alumínio podem ser  
neutralizados através da redução do teor de Enxofre no aço  utilizando-se 
materiais de carga  com baixo Enxofre ou  com a modificação da forma das 
inclusões de sulfeto para tipos mais favoráveis com a adição de 
Cálcio(1,2,3,3,4,5,6,7,8,10,12,13,18). 
 
Portanto, de maneira geral a moderna tecnologia de fabricação dos aços 
fundidos em fornos de indução visa a obtenção de aços com um mínimo   teor 
de impurezas  gasosas  bem como controlá-las através de  morfologias mais 
favoráveis.  
 
2.1.2.2. Juntas Frias, Peças incompletas, Acabamento superficial grosseiro 
– Fluidez  
 
 A morfologia e a quantidade das inclusões em suspensão no aço líquido são  
importantes  sobre a fluidez.  As inclusões sólidas em suspensão reduzem a 
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fluidez, conforme mostra a Figura 7. A  redução da fluidez sendo proporcional à 
quantidade de inclusões. 
 

 

 
 

Figura 7 - Efeito da quantidade e do tipo de inclusão sobre o decréscimo 
de fluidez no ferro a 1600ºC. A fluidez está relacionada com a distância 
percorrida pelo metal em um tubo de quartzo(9). 
 

A  elevação necessária de temperatura do aço para obter-se a mesma fluidez  
pode ser visto na tabela III. 

 

Tabela III: Temperaturas do ferro líquido para obter a mesma fluidez em aço 
contendo 0,01% em peso de diferentes inclusões, comparativamente ao aço 
limpo a 1600ºC(2). 
 

INCLUSÃO 
TEOR 

EQUIVALENTE 
TOTAL 

TEMPERATURAS 
EQUIVALENTES 

Aço limpo 0 1480ºC 
SiO2 53 ppm 1600ºC 

Al2O3 47 ppm 1650ºC 
ZrO2 15 ppm, 1680ºC 
MnO 40 ppm 1700ºC 

 
Como já comentado , a  desoxidação com desoxidantes fortes como o Alumínio 
gera inclusões sólidas  o que diminuiu sua fluidez , pois somente as inclusões no 
estado sólido afetam a fluidez do aço.  
Assim é necessário  a transformação de inclusões sólidas em inclusões líquidas 
para se aumentar a fluidez.  
Pesquisas  mostram que adições de cálcio em aços  desoxidados com  Alumínio 
são eficientes para modificar  as inclusões de óxido de alumínio e de óxido de 
cromo em inclusões líquidas. Na Figura 8 pode-se concluir que  que uma adição 
adequada  de cálcio transforma as inclusões sólidas de alumina em inclusões 
líquidas de aluminato de cálcio, que não afetam a fluidez e flotam para a 
escória(2,9).  
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                       Figura 8 - Diagrama de fases CaO-Al2O3(9). 
 

Com relação aos aços inoxidáveis austeníticos refratários, devido ao seu alto 
teor de cromo são geradas inclusões sólidas de cromita  com consequente  baixa 
fluidez. Como pode ser visto na fig.9, adições de Cálcio nestes aços mostram 
aumento de fluidez  em testes de espiral. A adição de cálcio equivale a um 
acréscimo de temperatura de vazamento de até cerca de 150ºC.  A máxima 
fluidez é obtida com adições entre 0,6 e 0,8% de Cálcio Silício. 

 
 Figura 9 -  Efeito da desoxidação por CaSi sobre a fluidez de aço AISI HH,  
com 26% de Cromo e 12% de Níquel elaborado em forno de indução(2,9) . 
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O  controle e o aumento da fluidez do aço líquido pelo processo de desoxidação 
com o Cálcio  permite a redução da temperatura de vazamento das peças e 
conseqüentemente resulta em um melhor acabamento superficial, redução de 
juntas frias, melhor  preenchimento de detalhes das peças fundidas,  menor 
ocorrência de peças incompletas,  menor sinterização, menor  reação metal 
molde,  menor quantidade de trincas de solidificação, etc. 
Por fim , o aluminio forma inclusões que dificultam o polimento e a usinagem em  
aços inoxidáveis. Novamente, adições de Cálcio são extremamente úteis neste 
sentido(2,6,7,9, 19). 
 
2.1.2.3.  Fratura Conchoidal  - Intergranular 
  
A fratura conchoidal (em Português) é uma ruptura frágil causada pelo nitreto de 
Alumínio(8). Na literatura inglesa é conhecida como “Rocky Candy Fracture”. 
Durante o resfriamento da peça fundida, dependendo dos teores de alumínio e 
nitrogênio, pode ocorrer a precipitação do alumínio em contorno de grão, a qual 
pode levar a fragilização da peça e consequente ruptura. A aparência da fratura 
é caracterizada por grãos grosseiros e facetados conforme pode ser visto na 
fig.10.  
 

                                  
 
                                 Fig.10 – Ascpecto de fratura conchoidal(24). 
 
  
Portanto, a suscetibilidade do aço à fratura frágil é controlada por três variáveis: 
teor de Nitrogênio, teor de Alumínio e velocidade de resfriamento (espessura da 
peça). 
Como visto anteriormente, para controlar as porosidades  e propriedades 
mecânicas (evitar a ocorrência de inclusões de sulfeto do tipo II) é conveniente 
um elevado teor de alumínio residual nos aços. Por outro lado, à medida que 
aumenta o teor de alumínio aumenta a tendência à fratura intergranular. A 
solução consiste em utilizar elementos de adição que evitem a precipitação de 
nitretos de alumínio em contornos de grão durante o resfriamento da peça já 
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solidificada, neste caso, principalmente adições de Titânio  ou 
Zircônio(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,19,20). 
  
Existem testes práticos para detecção de fratura conchoidal.  
Inicialmente é confeccionado  um corpo de Prova    plano ou cilindrico  com 
entalhe para  posteriormente ser   executado  ensaio de flexão para observação 
da fratura (macro).  
A Fig. 11  apresenta  o  desenho do corpo de prova   e desenho do dispositivo 
utilizado no ensaio  de fratura conchoidal  (8,20,22).    
 
 

 
 
               Fig. 11 - Corpo de prova (diam. 100mm) e dispositivo utilizados no 
ensaio de Fratura Conchoidal  (20,22). 
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A fig. 12 apresenta o aspecto da  fratura de corpo de prova  sem  fratura 
conchoidal. 
 

                        
 
                               Fig. 12 – Aspecto da Fratura de corpo de Prova(22).  
 
Outra forma de avaliação da ocorrência de  nitreto de alumínio  é descrita  pela 
norma ASTM  A 703/703 M através do ataque químico com ácido clorídrico a fim 
de revelar a severidade dos precipitados.   
A fig. 13 apresenta  a escala de  severidade variando de 1(menor)  a 10(maior). 
 

 
 
Fig.13 - Referência fotográfica da macroestrutura do aço mostrando os 10 níveis.  
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Uma vez identificado o problema de precipitação nos testes, não há formas de 
recuperação, ou seja, as peças estarão rejeitadas.           
 
2.1.2.4. Trincas de Solidificação  
 
As trincas de solidificação são possivelmente um dos defeitos mais comuns e 
que mais impactam as peças fundidas de aço, pois geram refugo ou grande 
quantidade de recuperação por solda. A literatura inglesa denominou este defeito 
como  “Hot Tears”, que na tradução em português seria “Trincas a quente”, mas 
neste trabalho serão simplesmente denominadas trincas de solidificação, 
conforme Finardi (23).  
 
A fig. 14 apresenta peça com trincas de solificação. 
 

                 
 
 
                Fig. 14 – Trincas de solidificação em peça fundida de aço(24). 
 
A trinca de solidificação ocorre porque o metal em solidificação não consegue 
resistir às tensões de tração resultantes do processo de solidificação no molde. 
 
Existem basicamente 3  fatores que causam trincas de soldificação, geometria 
da peça, fatores tecnológicos e metalúrgicos.  
Serão discutidos  apenas os fatores metalúrgicos. As causas metalúrgicas que 
influem sobre a tendência as trincas de solidificação estão relacionadas à 
composição do aço (influi no intervalo de soldificação) , às impurezas existentes 
e à quantidade e morfologia das inclusões. 
Um grande intervalo de solidificação e impurezas, que segregam nos contornos 
de grão , contribuem para o trincamento. O enxofre e o fósforo são as duas 
impurezas mais prejudiciais. 
A redução da temperatura de vazamento  diminui o intervalo de solidificação o 
quê   produz uma estrutura com grãos menores e com maior distribuição das 
impurezas que segregam para os contornos de grão, o que aumenta a 
resistência ao trincamento(2,23).  
Aços com elevado teor em cromo e Carbono tem grande intervalo de 
solidificação e, portanto, grande sensibilidade ao trincamento durante a 
solidificação, principalmente quando aumenta o índice de contaminação. A 
adição de ligas de Cálcio também tem se mostra vantajosa para estes tipos de 
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aços(2,8,23,24). Além disto ,  o Cálcio forma sulfetos estáveis do tipo I e III, o quê  
reduz a segregação do enxofre nos contornos de grão  aumentando a resistência 
ao trincamento durante a solidificação.  O Cálcio, como já explicado 
anteriormente, aumenta a fluidez permitindo a  redução da temperatura de 
vazamento.  
A adição  de refinadores de grão em baixos teores,  Titânio  no  aço manganês 
e de Vanádio em aços ao carbono e baixa liga  ajudam a diminuir  a tendência 
ao trincamento.   
                                                     
3 DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA FABRICAÇÃO  DE AÇOS 
FUNDIDOS EM FORNOS DE INDUÇÃO  
 

Os fornos de indução não são  tão  propícios para  refino das impurezas 
contidas nos aços como os fornos à Arco.  
Nos fornos à arco,  devido a sua configuração,  pode-se realizar a etapa de refino 
oxidante,  por exemplo,  com a injeção de oxigênio em alta pressão que  oxida 
impurezas como o Fósforo   levando-as para a escória, bem como refinar 
(diminuir a concentração) de  gases  como Nitrogênio e Hidrogênio por arraste 
pelo CO gerado na descarburação (fervura) , ou  dessulfurar. 
A prática de fabricação de aços fundidos em fornos de indução deve 
principalmente visar,  não só a manutenção deste elementos a um nível baixo, 
mas principalmente transformar as fases contendo estas impurezas em 
morfologias que não afetem sensivelmente as propriedades mecânicas nem 
gerem defeitos nas peças fundidas. 
A técnica mais conhecida de elaboração de aços fundidos em fornos de indução 
é denominada  “Dead Melting”  em inglês ou “ Refusão” em Português. 
Neste processo é realizada a refusão  de  matérias primas como sucatas , 
correção com  ferro ligas seguida de desoxidação,  normalmente não havendo 
etapas de refino de impurezas. 
Existe  ainda uma variação desta prática,  no qual pode-se fazer durante a fusão 
uma  etapa de refino oxidante, conhecida como fervura leve (em português) ou,   
“moderate Boil” (em inglês), adicionando-se pequena quantidade de óxido   à 
carga metálica  para agir como oxidante. A injeção de oxigênio a altas pressões 
não pode ser realizada em fornos à indução devido a sua configuração, podendo 
gerar  insegurança aos operadores causada pela extrema turbulência do metal 
durante a descarburação/fervura do aço líquido. 

Um incoveniente a ser enfatizado no uso de fornos a indução na fabricação de 
aços fundidos seria a necessidade do  uso de matérias primas (sucatas)  
classificadas, de baixo teor de impurezas , devido a não poder-se realizar o refino 
das mesmas. Estas sucatas  são mais caras e mais difíceis de se encontrar no 
mercado  
 
A seguir serão apresentadas recomendações  para a fabricação em fornos 
de indução  das  seguintes classes de aços fundidos: 

(1,2,3,4,5,6,7,8,10,13,14,15,16,17,18,19,22,23,26,27,28,29,30,31 
 
1.Aços ao Carbono  e médio Manganês 
2.Aços Baixa Liga 
3.Aços Alta Liga  
4. Inoxidáveis austeníticos e alto cromo  
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5. Aços ao Manganês – Hadfield  
 

1. Refusão (Dead Melting) 
 
Na  Refusão,  o processo  é descomplicado.  Sucatas classificadas e 
elementos não oxidáveis são carregados juntos. Uma pequena 
quantidade de Ferro Silício é adicionada na carga fria a fim de ajudar a 
evitar a oxidação do banho. Os elementos oxidáveis são adicionados mais 
tarde quando a carga já está fundida e a agitação indutiva rapidamente  
os dissolve obtendo-se  rendimentos metálicos na ordem de 95% em 
muitos casos. 
Deve-se tomar cudidado para que  a sucata e as ferros ligas sejam isentas 
de humidade, oxidação excessiva, sujeiras como tintas, óleos de 
usinagem, graxas, terra, etc a fim de evitar contaminação de impurezas , 
principalmente. As matérias primas devem ser armazenadas em prédio 
coberto preferencialmente  a fim de evitar  exposição à a chuvas e 
interpéries. 
O uso de grandes proporções  de retornos  e peças refugadas, e certos 
tipos de sucata, particularmente de alto cromo na carga metálica devem 
ser evitados devido a sua tendência a aumentar  a contaminação de gases  
o quê pode gerar defeitos nas peças fundidas, como já comentado 
anteriormente. 
O uso de um limite de 50% de retornos na carga metálica são aceitáveis.  
Para ligas os  que são sensíveis à fragilidade e trincamento ao Hidrogênio 
, particularmente aços baixa liga  ao Ni-Cr, e Ni-Cr-Mo, esta precaução 
pode não ser suficiente. Para estas ligas,  o uso de um  limite  do uso de 
retornos  menor do quê 50% e a utilização de um refino moderado com 
adição de pequena quantidade  óxido de ferro na carga pode ser 
necessário. 
O uso de sucata de aço muito oxidada pode ser perigoso devido a 
possibilidade de formação de  processo de oxidação/fervura natural  com 
consequente  agitação violenta  do banho metálico para fora do forno. 
Desta forma, por segurança, barras de alumínio devem ficar a disposição 
do forneiro   para o caso de se precisar fazer urgente acalmagem do aço. 
Se a fundição operar com outros tipos de fornos, como Arco ou Conversor   
AOD, os retornos devem ser separados por origem (indução, Arco, AOD). 
Os retornos oriundos de Conversor AOD e fornos à Arco são preferidos 
como material de carga na fabricação de aços em fornos a indução, 
devido a seu menor teor de gases e impurezas. 
A contínua refusão de retornos em fornos de indução, mesmo que tenham 
origem de vaso AOD leva a um aumento gradativo do teor de gases, o 
quê pode levar a diminuição das propriedades mecânicas. 
 
No caso da fabricação de aços inoxidáveis em fornos de indução ao ar, a 
escolha de sucatas  classificadas não está somente relacionada ao 
controle de  impurezas , mas também ao custo envolvido na fabricação 
destes aços. A fabricação de aços inoxidáveis em fornos de indução a 
partir de sucatas de baixo carbono com a adição de cromo e Níquel na 
forma de ferro ligas ou elementos na forma metálica(puro) é muita mais 
custosa do quê fabricar os mesmos aços adquirindo-se sucatas 
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classificadas de aços inoxidáveis da mesma liga  a ser obtida corringindo-
se a composição química  do banho com pequenas adições de ferro ligas 
e materiais metálicos  que não alterem significativamente os teores de 
Carbono, Enxofre e Fósforo. 
A formação de escória e fornos de indução depende do tipo do refratário 
utilizado e as condições de limpeza da carga metálica. Os retornos devem 
ser jateados para remoção de areia, a fim de reduzir-se a formação de 
grande quantidade de escória que pode inclusive atacar o refratário 
básico ou neutro. A escória ajuda a isolar o banho metálico do ar , 
evitando contaminações de gases como Hidrogênio, Oxigênio e 
Nitrogênio, bem como perdas de calor. Fornos com tampa também 
ajudam neste sentido. 
A fim de fluidizar a escória e facilitar sua remoção antes do vazamento 
são utilizados aditivos, como cal em pó. 
Nos fornos de indução,  a carga metálica é rapidamente fundida e a 
seguir, se realiza a checagem da composição química por espectômetro, 
correção da composição química, teste prático  de desoxidação,   
aumento da temperatura para  transferência  do metal  para a panela de 
vazamento e por fim, vazamento do metal nos moldes.  
O teste prático de desoxidação nada mais é do que vazar-se uma  
pequena quantidade de aço oxidado em um molde de areia aberto, no 
qual se observará a solidificação. Se pequenas bolhas de gas surgirem 
na superfície em solidificação, o metal esta oxidado e deverá ser 
desoxidado no forno com Alumínio na quantidade de 1/2 kg de alumínio 
por tonelada de aço. Um  novo teste teste de desoxidação deverá ser 
realizado,  se não mais surgirem bolhas de gás na superficie , o metal 
poderá ser transferido  para a panela de vazamento onde novo processo 
de desoxidação deverá ser realizado.  
 
A sequência e    quantidade    da  adição dos desoxidantes   na panela 
para aços Carbono, médio Manganês, baixa liga ,  Manganês Hadfield, 
inoxidáveis ao Cromo  e austeníticos é  a seguinte: 
 
1.  Alumínio – Adicionar Alumínio,   na quantidade de 1 kg/ton de aço 

para peças finas e  ½ kg/ton de aço para peças espessas de aços  
carbono, médio manganês, baixa liga e Manganês, objetivando um 
residual entre 0,05 – 0,07%. Teores menores de Alumínio podem  
gerar peças fundidas com porosidade. Teores maiores , 
principalmente em peças espessas  podem gerar fragilidade, trincas e 
fraturas conchoidais devido ao  nitreto de Alumínio. Adicionar metade 
da quantidade de alumínio no fundo da panela antes da transferência, 
posteriormente adicionar a outra metade da quantidade de alumínio 
quando a panela estiver cheia pela metade. No caso de aços 
inoxidáveis  ao Cromo adicionar 1kg/ton de Alumínio para peças finas 
e ½ kg/ton para peças espessas. O Alumínio deve ser  puro (99,9%) e 
na forma de barras para uso em panelas maiores ou em pequenos fios 
cortados no caso do uso de  panelas pequenas. 
 

2. Cálcio Silício – Adicionar CaSi65% , preferencialmente na forma de 
CaSiMn ou CaSiBa (que são mais densos e fornecem resultados mais 
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repetitivos), na quantidade de 3kg/ton de aço para aços carbono, 
médio Manganês, baixa liga e Manganês. O CaSi deverá ser 
adicionado progressivamente após a adição do Alumínio final.  No 
caso de aços inoxidáveis ao Cromo  adicionar 6kg/ton de CaSi  
posteriormente ao Alumínio para a máxima fluidez. 
Aços inoxidáveis austeníticos refratários não precisam ser 
desoxidados com Alumínio, somente com CaSi na quantidade de 
6kg/ton para máxima fluidez. Aços inoxidáveis austeníticos  do tipo 
CF8M também não precisam ser desoxidados com alumínio, somente 
com CaSi na quantidade de 3 – 6  kg/ton de aço.  Adicionar metade da 
quantidade no fundo da panela e a outra metade quando a panela 
estiver cheia pela metade.   
O Calcio Silício deve estar na forma de ferroliga  e na granulometria 
adequada ao tamanho da panela a ser utilizada. 

 
3. FeSiZr – Adicionar FeSiZr, na quantidade de  1,5  kg/ton de aço 

(objetivando residual de 0,03%Zr) juntamente ou após a adição do 
Cálcio Silício para aços ao carbono, médio manganês, baixa liga e 
manganês. Se o FeSiZr for adicionado muito antes , pois poderá haver 
queima do Zircônio e   assim não haverá  teor residual deste para fixar 
o Nitrogênio. Deve ser evitado excesso de adição de Zircônio , pois 
isto pode afetar as propriedades mecânicas. Aços inoxidáveis 
austeníticos não precisam da adição de Zircônio pois não são 
sensíveis a fratura frágil por nitretro de Alumínio. Já aços inoxidáveis 
ao cromo devem sofrer a adição de Zircônio na forma de FeSiZr ao 
redor de 0,1%, objetivando teores residuais entre 0,04 e 0,07%.  
O FeSiZr deve estar na forma de ferroliga e na  granulometria 
adequada ao tamanho da panela a ser utilizada. 

 
2. Refusão com Refino em Fornos de Indução 

 
2.1. Refusão com Refino oxidante  

 
Neste processo ocorre uma etapa de refino oxidante moderado 
com adição de óxidos sólidos, que podem ser óxido  de Ferro 
(minério de ferro sólido na ordem de 1 – 3 kg/ton), de Níquel ou 
Molibdênio, visando pequena eliminação de gases Hidrogênio e 
Nitrogênio através da leve descarburação do Carbono.  O refino  
do  Fósforo e Enxofre  é bastante difícil de ser realizada em fornos 
a induação, devido a necessidade de forte oxidação e redução bem 
como a  necessidade de reação metal escória.  
Neste processo, o  Ferro Silício  não é adicionado no 
carregamento.  Em caso de se utilizar sucatas muito oxidadas não 
deve-se adicionar minério no carregarmento, pois a sucata já 
conterá o Oxigênio necessário à descarburação. Para aços 
inoxidáveis com Níquel e aços baixa liga com Molibdênio ,  podem 
ser adicionados além do  óxido de ferro os  óxidos de Níquel   e de 
Molibdênio. 
Todo o restante do processo   será igual ao da Refusão. 
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2.2. Refusão com refino por desgaseificação 
Neste processo ocorre uma etapa de refino  por desgaseificação 
com  a injeção de um gás inerte, normalmente o Argônio. Após a 
fusão do metal e correção com ferro ligas se faz a injeção do gás 
com lança  dentro do banho fundido em alta pressão por alguns 
minutos. O objetivo da injeção de  argônio é diminuir os teores dos 
gases Hidrogênio e Nitrogênio. Todo o restante do processo  será 
igual ao da Refusão. 
Este processo de injeção de gases dentro do banho metálico é 
conhecido como  Rinsagem.  
Além do processo de Rinsagem  existem processos onde o argônio 
e insuflado por cima da carga metálica durante a fusão e sobre o 
banho líquido a fim de isolar a carga ou o banho do ar, evitando 
contaminação com Hidrogênio, Nitrogênio e Oxigênio.          

 
2.3. Refusão em Forno à indução com refino em Conversor AOD 

Neste processo, que é  muito mais sofisticado do que os anteriores, 
inicialmente é realizada  a refusão das matérias primas no forno de 
indução com posterior transferência do  aço fundido  para o 
Conversor AOD , onde etapas de refino oxidante/ descarburante, 
desgaseificação com argônio e dessulfuração são realizadas. 
O AOD , ou  Argon Oxygen Descarbaration em inglês pode ser 
traduzido para o português como Descarburação com oxigênio e 
Argônio. O AOD  na verdade não é um forno mas sim um conversor 
sem aquecimento. As reações de descarburação  realizadas são 
exotérmicas gerando aquecimento da carga fundida. 
O processo de fabricação de aços fundidos em forno de indução 
com refino em  Conversor AOD é chamado de processo Duplex. 
O Processo Duplex é um processo muito adequado do ponto de 
vista econômico para a fabricação de aços fundidos em geral, mas 
principalmente na fabricação de aços  inoxidáveis  austeníticos 
com baixíssimos teores de carbono (0,03% máx) , devido ao fato 
de poder-se produzir estes aços  a partir de matérias primas de 
menor custo tais como: sucatas sem muita classificação,  
contaminadas com  alto carbono, sujeiras,  gases, etc,  ferros ligas 
de alto carbono , do uso de maior quantidade de retornos na carga 
metálica e da menor necessidade do uso de materiais metálicos na 
forma metálica (99,9% de pureza).  
 
As Vantagens  técnicas do uso do  AOD em conjunto com o Forno 
à indução na fabricação dos aços fundidos são: 
 
1.  Aços com melhores propriedades mecânicas devido aos 

baixos teores residuais obtidos de Enxofre, Nitrogênio, 
Hidrogênio e inclusões. 

2. Altos indíces de descarburação (C:0,01% máximo) 
3. Aços Duplex e Superduplex com teor controlado de gás 

Nitrogêgio 
4. Maior fluidez  
5. Maior Flexibilidade operacional 
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6. Menor nível de refugo e retrabalho nas peças fundidas 
7. Possibilidade de se produzir  matéria prima na forma de lingotes 

ou retornos refinados que podem ser apenas refundidos em 
fornos de indução na fabricação de peças da própria fundição. 

8. Oportunidade de negócio  para fundições que possuem AOD 
em  venda de lingotes de ata qualidade metalúrgica para 
refusão em fundições ou microfusões de aço fundido . 
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