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Resumo 

O modelo proposto é uma associação de cálculos termodinâmicos para dissolução de ligas, 

adição de formadores de escória e reação de desoxidação no aço líquido com dois modelos de 

redes neurais artificiais (RNA) treinados com dados industriais para prever a variação da 

temperatura do aço líquido do final do sopro no BOF até a primeira medição de temperatura 

na metalurgia secundária. Para calcular a energia associada à desoxidação, foi realizado um 

experimento para estabelecer os parâmetros para a partição de oxigênio entre os desoxidantes, 

sendo o momento de adição de alumínio durante a etapa de vazamento o principal parâmetro. 

O controle da temperatura na fase de vazamento apresentou um desvio padrão para o erro de 

predição de 5,46 oC, para a etapa de transporte da estação de borbulhamento de argônio 

(EBA) para a metalurgia secundária de 2,79 oC e a associação de todos os cálculos apresentou 

um desvio padrão do erro de predição de 7,49 oC. A validação operacional apresentou uma 

precisão superior em relação ao método atual de controle de temperatura, resultando na 

redução do consumo de alumínio para aquecimento na metalurgia secundária, com economia 

potencial de US $ 4,07 milhões por ano para uma planta siderúrgica com capacidade de 

produção de 5 milhões de toneladas de aço anualmente. O modelo de rede neural artificial 

confirmou sua capacidade de modelar um processo multivariado complexo e a separação do 

cálculo termodinâmico proporciona uma melhor adaptabilidade a diferentes classes de aços 

com diferentes estratégias de produção. 
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Abstract 

The proposed model is an association of thermodynamic calculations for dissolution of alloys, 

slag formers and deoxidation reaction in the molten steel with twoartificial neural networks 

(ANN) models trained with industrial data, to predict the molten steel temperature drop from 

the blowing end at BOF until the first measurement at secondary metallurgy. To calculate the 

associated energy for deoxidation, an experiment was designed to set up the parameters for 

oxygen partitioning among deoxidants, with the aluminum timing of addition during teeming 

being the main parameter. The temperature control in the teeming stage presented a standard 

deviation for the error of prediction of 5.46 oC, for transportation from rinsing station to the 

secondary metallurgy of 2.79 oC and the association of all calculations presented an error 

standard deviation of 7.49 oC. The operational validation presented a superior accuracy 

compared with the current method for controlling the temperature, resulting in a reduction in 

the aluminum consumption for heating at secondary metallurgy with a potential economy of 

U$ 4.07 million per year for a steel shop producing 5 million tons of steelyearly. The artificial 

neural network model confirmed its capacity for modeling a complex multivariable process 

and the separation of thermodynamic calculation provides a better adaptability to different 

steel grades with different teeming strategies. 
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1. Introdução 

As perdas de calor durante a produção de aço são inevitáveis, mas devem ser tão 

pequenas e previsíveis quanto possível. Temperaturas extremas durante o lingotamento 

contínuo podem levar a defeitos relacionados à segregação e ao tamanho do grão/distribuição 

da forma, e possivelmente ao rompimento da camada superficial de aço solidificado 

(Breakouts). Uma temperatura de final de sopro muito alta do Forno de Básico a Oxigênio 

(BOF) implica em maior consumo de energia, fundentes para a desfosforação no BOF e 

perdas refratárias no BOF e panela de vazamento. 

O acerto da temperatura objetivada no distribuidor do lingotamento contínuo está 

relacionada à precisão da estimativa das perdas térmicas do aço após o fim de sopro no BOF 

até a o vazamento do aço para o distribuidor do lingotamento continuo. As estações de refino 

secundário (AHF e RH) possuem a capacidade de aquecer o aço por aluminotermia ou resfriar 

pela adição de sucata de aço, porém, essas práticas devem ser minimizadas por questões 

econômicas e relacionadas à qualidade do aço. 

O cálculo da variação da temperatura do aço líquido a partir da medição da 

temperatura de fim de sopro do BOF até a medição da primeira temperatura no distribuidor do 

lingotamento contínuo está associado ao processo de transferência de calor do aço líquido 

para sua vizinhança que ocorre através da camada de escória e carcaça da panela, para os 

refratários da panela, desgaseificador RH, BOF e distribuidor do lingotamento contínuo. 

Deve-se considerar também a energia para aquecer o gás inerte injetado ao longo do processo 

e a energia gerada ou consumida na dissolução de elementos de ligas, adição de formadores 

de escória e desoxidação do aço líquido. 

A precisão do cálculo de variação de temperatura do aço líquido após o final do sopro 

no BOF até a primeira temperatura medida no distribuidor pode ser obtida pela comparação 

entre temperaturas medidas e calculadas na estação de borbulhamento de argônio (EBA), 

estações de refino secundário e distribuidor do lingotamento contínuo.  

O desenvolvimento de um modelo com melhor acurácia consiste em aprimorar os 

cálculos das perdas térmicas do aço em cada uma das etapas do processo, do vazamento até a 

primeira medição de temperatura na EBA, da primeira medição de temperatura do EBA até a 

primeira medição de temperatura no refino secundário, perdas durante o tratamento do refino 

secundário, perdas após a medição da ultima temperatura no refino secundário até a primeira 

temperatura medida no distribuidor. 
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Como já destacado por outros autores, a complexidade do processo de produção de 

aço e a relação não linear entre as variáveis do processo dificultam a modelagem dos 

parâmetros dos processos siderúrgicos (Laha,2015). Devido a esta característica, modelos 

estatísticos e redes neurais artificiais (RNA) foram estudados para modelar uma variedade de 

processos complexos. Processos siderúrgicos típicos como o controle de temperatura em um 

Forno Panela, Tian (2008) e Sampaio (2006); o controle dinâmico do sopro no BOF para o 

acerto do carbono e/ou temperatura objetivados foi realizado por Wei (2016), Liu (2014), 

Wang (2012), Bing-Yao (2011), Rajesh (2010) e Meradi (2008); a predição do teor de fósforo 

nos momentos finais do sopro do BOF foi desenvolvida por Wang (2014). Diferentes 

estratégias foram aplicadas de acordo com os dados operacionais disponíveis para o processo 

de treinamento, medições através de sub-lança, características visuais de chama, análise de 

gases, etc. Um modelo híbrido, definido como um modelo térmico baseado transferência de 

calor, no qual os parâmetros de ajuste foram calculados por um algoritmo inteligente, foi 

apresentado por Tian (2008) para controlar a temperatura do aço líquido em um forno panela. 

Fei et al (2014) descrevem um modelo híbrido construído para prever a temperatura do aço a 

partir do BOF, passando por uma Estação de Borbulhamento e um Forno Panela, tanto para 

frente quanto para trás; seu modelo avalia o estado térmico da panela definido pelo 

rastreamento dos dados operacionais da panela, integrando-a com a RNA treinada com outros 

fatores operacionais, como a adição de materiais. 

O modelo híbrido proposto neste trabalho emprega uma combinação de cálculos 

termodinâmicos com Redes Neurais Artificiais (RNA) para cada estação metalúrgica. As 

variações de temperatura do aço líquido resultantes da adição de ligas, formadores de escória 

e desoxidação podem ser estimadas através de cálculos termodinâmicos. A RNA é treinada 

com outros fatores operacionais correlacionados com a perda de temperatura do aço líquido 

que apresentam alta complexidade matemática, como a transferência de calor do aço líquido 

para revestimentos refratários da panela e do BOF e através da camada de escória. A figura 

1.1 mostra um esquema das rotas de produção de aço estudadas. A rota principal parte do 

BOF, passando pela estação de borbulhamento de argônio (EBA), metalurgia secundária no 

desgaseificador a vácuo (RH) ou a Estação de Aquecimento por Aluminotermia (AHF), a 

Máquina de Lingotamento Contínuo (LC); a chamada rota direta é Forno Básico de Oxigênio 

(BOF), vazamento, estação de borbulhamento de argônio (EBA), Máquina de Lingotamento 

Contínuo (LC). 
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Figura 1.1: Rotas de produção de aço na aciaria 

 

Este trabalho trata do controle de temperatura entre o final do sopro no BOF e a 

primeira medição de temperatura realizada na EBA após a etapa de vazamento do aço líquido 

na panela, T2 - T1; e também o controle de temperatura entre a partida da EBA e chegada à 

metalurgia secundária (RH, AHF), T3-T2. Uma melhor previsão de ambos os T2-T1 e T3-T2 

leva a uma temperatura de lingotamento mais previsível e a uma menor temperatura de final 

de sopro no BOF. Em ambos os casos, um modelo híbrido de Redes Neurais-Termodinâmico 

será empregado. O desenvolvimento deste modelo requer: 1- estimar os efeitos térmicos das 

adições de formadores de escória e elementos de liga usando os princípios da termodinâmica; 

2- estimar a partição de oxigênio entre os desoxidantes em função do momento de adição e da 

proporção da massa adicionada em cada momento através de uma série de experimentos 

controlados e, posteriormente, estimar o efeito térmico para a desoxidação do aço; 3- treinar 

as redes neurais artificiais após descontar os efeitos térmicos conhecidos e validar o modelo 

com novos dados operacionais. 

As panelas de vazamento da aciaria A comportam em média 340 toneladas de aço 

líquido e a variação média de temperatura (T2-T1) varia significativamente em função da 

família de aço, sendo que os aços ultra baixo carbono típicos apresentam variações médias de 

-62,6 oC e os aços baixo carbono ligados típicos de -49,5 oC.  A diferença pode ser explicada 

pela energia gerada na reação de desoxidação dos aços baixo carbono ligados. 

Os valores médios típicos para a variação de temperatura do aço na panela T3-T2 é de 

29,3 oC ou uma taxa média de 0,95oC/min. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo Geral 

Desenvolver um modelo matemático para calcular a variação de temperatura do aço 

líquido para o período que cobre a medição de temperatura após o fim de sopro dos BOF até a 

primeira medição de temperatura no refino secundário para a otimização da temperatura 

visada no final do sopro do BOF, de forma a minimizar as correções de temperatura 

realizadas na metalurgia secundária. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Estimar os efeitos térmicos das adições de formadores de escória e elementos de 

liga usando os princípios da termodinâmica;  

• Estimar a partição de oxigênio entre os desoxidantes em função do momento de 

adição e da proporção da massa adicionada em cada momento através de uma série 

de experimentos controlados e, posteriormente, estimar o efeito térmico para a 

desoxidação do aço;  

• Treinar as redes neurais artificiais após descontar os efeitos térmicos conhecidos e 

validar o modelo com novos dados operacionais. 
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3. Revisão Bibliográfica 

A determinação da temperatura visada no final de sopro dos BOF é um problema 

dinâmico que necessita de tempos de resposta rápidos frente às mudanças constantes nas 

variáveis de processo, tais como, tempos planejados, variações nos tipos e quantidades de 

materiais calculados para a adição na etapa de vazamento, mudanças nos esquemas de 

distribuição de materiais na etapa de vazamento, alterações no planejamento das panelas de 

vazamento, etc.  

Existe uma variada gama de aplicação de modelos baseados em redes neurais 

artificiais na produção de aço em aciarias LD, Wei Lí (2016) utilizou redes neurais artificiais 

treinadas com o algoritmo de retropropagação para a predição da temperatura e do carbono no 

BOF com o objetivo de detectar o final do sopro no BOF, Dong (2014) desenvolveu pesquisa 

similar a partir de redes neurais artificiais do tipo e Meradi (2008) focou na predição da 

temperatura. Liu (2014) propôs um método que associava a extração de características visuais 

da chama com um modelo de regressão por RNA. Nos estudos de Rajesh (2010), a RNA foi 

utilizada para prever o volume de oxigênio soprado no BOF e Cox et Al (2002) calculou tanto 

o oxigênio e a quantidade de refrigerantes a partir dos dados da medição durante o sopro pela 

sub-lança para alcançar o carbono e temperaturas visadas no final de sopro do BOF. 

O controle da temperatura do aço líquido na panela é abordado de forma focada em 

algum processo de refino secundário, no lingotamento contínuo ou de forma abrangente 

cobrindo uma rota operacional que cobre desde o vazamento do BOF até o lingotamento 

contínuo. Fei et Al (2014) desenvolveu um modelo híbrido abrangente baseado no estado 

térmico da panela e de redes neurais artificiais para prever a temperatura visada no fim de 

sopro do BOF. A condição térmica da panela foi determinada por um modelo matemático 

Ladle Tracking, este modelo é integrado a uma rede neural artificial treinada com outras 

variáveis do processo, incluindo os materiais adicionados na panela durante a etapa de 

vazamento do aço. O termo modelo híbrido também aparece no trabalho de previsão de 

temperatura de um forno panela realizado por Tian (2008), neste caso, a rede neural foi 

utilizada para prever os coeficientes do modelo térmico baseado nos princípios de 

conservação de energia.  

A utilização do termo híbrido do projeto atual é diferente dos apresentados até 

presente momento, uma vez que os fatores que influenciam a condição térmica da panela 

foram integrados com outros fatores operacionais no treinamento da rede neural artificial 

responsável pelo cálculo da parcela de variação de temperatura do aço associada aos mesmos. 
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A parcela de variação de temperatura do aço atribuída à adição de materiais e reações de 

desoxidação foi obtida através de cálculos termodinâmicos.  

A identificação das variáveis operacionais mais relevantes para o treinamento das 

redes neurais artificiais também foi objetivada durante o estudo da bibliografia disponível, 

Duarte (2015) estudou a transferência de calor a partir do aço para o refratário da panela e 

para a camada de escória através de modelos semi-analíticos e numéricos (Computational 

Fluido Dynamics-CFD) a partir da ferramenta computacional Ansys/CFX. Sonoda et al 

(2012) desenvolveu um modelo puramente estatístico para prever a temperatura do aço 

líquido na panela e no distribuidor a partir de um grande banco de dados de processo de 

produção de aço, este modelo visava prever a temperatura como uma distribuição de 

probabilidades e fornece a temperatura prevista e o grau de desvio ou variância que 

posteriormente é utilizada para análise de sensibilidade, planejamento e controle de processo. 

Glasser (2012) estudou a transferência de calor em uma panela de pré-aquecimento e uma 

panela de vazamento, os valores de condutividade térmica obtidos foram utilizados para 

estudar o efeito da camada de escória na superfície do aço líquido sobre a transferência de 

calor e fluidodinâmica em uma panela de vazamento. Thipathi (2012) desenvolveu um 

modelo matemático baseado em fluidodinâmica computacional (CFD) para a predição do 

perfil de temperatura para panelas e para o aço líquido. A variação de temperatura pela adição 

de ligas foi considerada pela utilização de fatores de resfriamento simples, sem considerar 

variações que estes fatores sofrem devido a diferenças na temperatura do aço e reações 

químicas dos elementos de liga com o oxigênio dissolvido no aço. Peng-Fei (2012) 

desenvolveu um modelo de compensação da temperatura do aço, com foco na temperatura 

objetivada no distribuidor, a partir de simulação numérica do processo de pré-aquecimento de 

panelas novas, através de sistema computacional de análise dos elementos finitos ANSYS, 

combinado com fatores operacionais. Um modelo de regressão não linear foi proposto para 

ser utilizado como guia para controlar a temperatura do aço, considerando os diferentes 

tempos de pré-aquecimento de uma panela nova, ciclos produtivos da panela e tempos de 

panela vazia a partir do fim de lingotamento.  

Zimmer (2008) estudou o a transferência de calor na panela pela medição de 

temperatura do aço pela imersão de termopares em alguns pontos durante todo o processo de 

refino do aço e pela instalação de termopares no revestimento refratário para avaliar os 

gradientes de temperatura em diferentes posições da panela. Também foram utilizados 

pirômetros monocromáticos para medir a temperatura da carcaça metálica e da face do 

refratário.   



7 

 

Nos trabalhos de Lopes (2007) foi desenvolvido um modelo para previsão da condição 

térmica de panelas de aciaria baseado em equações de transferência de calor para um sistema 

unidimensional transiente e foi resolvido utilizando-se o método de diferenças finitas com 

formulação explícita e abordagem do volume de controle. O modelo matemático foi calibrado 

com os resultados simulados com os valores experimentais obtidos através da medição e 

aquisição de temperaturas do revestimento refratário em panelas da aciaria da Gerdau 

Açominas. 

Volkova (2003) desenvolveu um modelo numérico considerando a transferência de 

calor para ser utilizado na predição da temperatura do revestimento refratário durante o 

lingotamento contínuo. O modelo foi baseado nas equações diferenciais de Fourier. 

Vários estudos já foram desenvolvidos para a determinação da condição térmica da 

panela de aço e estimar as perdas térmicas do aço após o vazamento. O início de uma nova 

campanha ou o retorno à operação após um longo período de operação são as condições 

operacionais em que o pré-aquecimento é fundamental para reduzir as perdas térmicas do aço.  

Jones (1998), durante o pré-aquecimento, a temperatura da face quente aumenta rapidamente 

enquanto da temperatura da face fria não passou de 100 oC após 5 horas e 30 minutos, como 

pode ser visualizado na figura 3.1, quando a panela está fria e seca inicialmente.  A taxa de 

aquecimento rápida pode ocasionar um perfil de temperatura fora do equilíbrio, estresse 

extremo no refratário e choque térmico acima da especificação do refratário.  

 

 

Figura 3.1: Temperaturas do refratário durante o aquecimento de uma panela 

fria e seca (Jones, 1998, tradução nossa) 
 

A energia absorvida pelo refratário no pré-aquecimento é fundamental para reduzir as 

perdas térmicas do aço após o vazamento em panelas fora do ciclo produtivo por um longo 
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período de tempo ou panelas novas. Como pode ser visualizado na figura 3.2., o refratário 

absorve calor a uma taxa significante por até doze horas e neste momento contém 90% do 

calor máximo que pode ser absorvido no estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio é 

alcançado após 17-18 horas de pré-aquecimento.  

 

Figura 3.2: Calor total no revestimento refratário em função do tempo de pré-

aquecimento (Jones ,1998, tradução nossa) 
 

Os estudos de Lopes (2007) desenvolvidos na aciaria da Gerdau Açominas 

demonstram a correlação entre o tempo de aquecimento de uma panela nova e as perdas 

térmicas do aço após o vazamento, as perdas térmicas são até 7 vezes maiores em uma panela 

nova pré-aquecida por 4 horas quando comparada a uma panela pré-aquecida por 24 horas, 

conforme pode ser visualizado na figura 3.3.  

 

Figura 3.3: Influência do tempo de aquecimento de uma panela nova na queda de 

temperatura do aço líquido após o vazamento do convertedor (Lopes, 2007) 
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Nos estudos de Peng-fei (2012), uma panela nova não atinge o estado próximo ao 

estacionário após o período de aquecimento de 25 horas e a tendência de aquecimento do 

revestimento refratário ainda existe. A perda de temperatura do aço é maior nos primeiros três 

primeiros ciclos de uma panela nova e deverá ser compensado com um acréscimo na 

temperatura visada do aço.  

O tempo necessário para a estabilização da panela nova também foi estudado por 

Lopes (2007), que demonstrou em sua simulação que o perfil de temperatura do refratário da 

panela se torna repetitivo a partir no terceiro ciclo de operação para a lateral e a partir do 

quarto ciclo para o fundo, como pode ser visualizado na figura 3.4 e 3.5 respectivamente.  

 

Figura 3.4: Evolução da temperatura do refratário com o tempo para diferentes 

posições da parede lateral (Lopes, 2007) 
 

 

Figura 3.5: Evolução da temperatura do refratário com o tempo para diferentes 

posições do refratário do fundo da panela (Lopes, 2007) 
 

A vida do revestimento refratário de trabalho da panela é uma variável importante na 

avaliação da variação da temperatura do aço líquido, o refratário da panela sofre um processo 

de desgaste em cada ciclo produtivo e sua espessura e massa diminuem gradativamente à 
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medida que tempo com aço processado total aumenta. Enquanto a transferência de calor para 

da face quente para a carcaça metálica aumenta com a diminuição da espessura da parede 

refratária, também se espera que o calor acumulado no refratário em regime transiente seja 

reduzido. Para Thipathi (2012) o efeito da vida da panela na variação de temperatura do aço é 

resultante de uma combinação entre os fenômenos de acumulação de calor do refratário e 

perda de calor pela carcaça metálica da panela. Pode-se visualizar na figura 3.6 a queda da 

temperatura do aço calculada por simulação computacional para 35 minutos após o início do 

vazamento em função de panelas com diferentes vidas do revestimento refratário de trabalho. 

 

Figura 3.6: Relação entre variação de temperatura do aço líquido e vida do 

refratário de serviço panela, obtida através de simulação pela técnica de Fluidodinâmica 

Computacional (Tripathi, 2012, tradução nossa) 

 

O tempo de aquecimento intermediário também influencia a perda térmica do aço após 

o vazamento. Segundo Lopes (2007), nas panelas com ciclo de aproximadamente 60 minutos 

sem aço após o fim do lingotamento, a energia total armazenada no refratário em longos 

tempos de aquecimento intermediário diminui com o tempo, ocasionando perdas adicionais de 

temperatura do aço de 2,6oC a 4oC; para tempos sem aço de 120 e 300 minutos 

respectivamente, e para ciclos com tempos longos de panela vazia, o tempo de aquecimento 

intermediário foi fundamental para reduzir a queda de temperatura do aço. 

A panela pré-aquecida é movida para a posição de vazamento nos BOF e o tempo de 

espera ocasiona redução da temperatura na face quente, a redução de temperatura deve ser 

levada em consideração no ajuste da temperatura de vazamento conforme pode ser 

visualizado na figura 3.7. Os cálculos realizados por Lopes (2007) resultaram em uma perda 

adicional de 15oC no aço para 30 minutos de espera para vazamento. 
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Figura 3.7: Ajuste requerido na temperatura de vazamento em função do tempo 

entre fim do pré-aquecimento e inicio de vazamento (Jones, 1998, tradução nossa) 

 

A variação no perfil de temperatura do revestimento refratário e da carcaça de uma 

panela pela duração do pré-aquecimento, transporte para a posição de vazamento e tratamento 

do aço após o vazamento pode ser visualizada na figura 3.8.  

 

 

Figura 3.8: Variação da temperatura do revestimento refratário em função do 

tempo (Turkdogan, 1996) 

 

Segundo Peng-fei (2012), durante o tempo que a panela encontra-se vazia entre o final 

do lingotamento até o início de vazamento de uma nova corrida, o refratário da panela entra 
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em processo de resfriamento. Resultado semelhante foi apresentado na pesquisa de Tripathi 

(2012) na simulação da temperatura da face quente do refratário em diferentes regiões em 

função do tempo de panela vazia, sendo que nos minutos iniciais foi observada a maior taxa 

de redução de temperatura do refratário da panela. As perdas de temperatura do aço líquido 

são maiores em panelas que permaneceram vazias por mais tempo antes do início do 

vazamento, necessitando dessa forma de um acréscimo da temperatura do aço para compensar 

a transferência de calor para o refratário. Zimmer (2008) chegou ao mesmo resultado através 

avaliação da perda de energia do aço na etapa de vazamento em função da temperatura 

medida em diferentes zonas do refratário da panela. 

A quantidade de calor absorvido pelo refratário da panela está relacionada com o 

estado térmico inicial (Duarte, 2015), as maiores taxas de transferência de calor ocorrem nos 

primeiros momentos de contato do aço com o revestimento, logo após o início do vazamento. 

Este comportamento pode ser visualizado na figura 3.9, obtido através de simulação para 

temperaturas de encharque do refratário a 900 oC. 

 

 

Figura 3.9: Taxas de perdas de calor do aço líquido para as paredes refratárias e 

através da escória para uma temperatura de encharque do refratário de 900
o
C (Duarte, 

2015) 

 

As perdas térmicas através do refratário lateral são em média quatro vezes maiores que 

as perdas térmicas através do refratário do fundo e essa proporcionalidade se mantêm 

independente da temperatura de encharque estabelecida. Esse fato é dado exclusivamente pela 

diferença da dimensão da área de contato do banho com o refratário (Duarte, 2015). 
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É possível observar na figura 3.10 a diferença de condutividade térmica de diferentes 

refratários em função da temperatura, a diferença apresentada reforça a necessidade de uma 

avaliação do projeto refratário da panela na compreensão da perda de temperatura do aço. 

 

 

Figura 3.10: Condutividade térmica de tijolos refratários utilizados no 

revestimento de panelas (Turkdogan,1996, tradução nossa) 

 

Para Duarte (2015), o estado térmico da panela e o tipo de refratário influenciam no 

fenômeno de convecção natural e consequentemente na estratificação térmica. Uma maior 

quantidade de calor retirada do aço induz correntes de convecção mais fortes, facilitando a 

transferência de calor e consequente aumentando-se as perdas de temperatura do aço. 

Volkova (2003) estudou a diferença de comportamento térmico entre dois tipos de 

revestimentos refratários internos, o primeiro consiste em tijolos dolomítico na região de 

trabalho e MgO-C na linha de escória; o segundo trata-se de um revestimento monolítico com 

elevada massa de alumina com adição de massa de espinélio na região de trabalho. Os dois 

materiais são diferentes em relação à forma e às propriedades térmicas. Os resultados 

mostraram que as perdas de temperatura do aço líquido foram maiores para panelas revestidas 

com massa de espinélio que para as panelas com tijolos dolomíticos. 

Caso existam panelas com projetos diferentes de revestimento refratário, estas 

diferenças devem ser levadas em consideração no modelamento da variação de temperatura 

do aço vazado nessas panelas. 

A presença de uma cobertura na superfície exposta do aço na panela é um fator 

relevante na redução da perda de energia. É possível visualizar na figura 3.11 a diferença de 
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variação de temperatura em função do tempo para superfícies desprotegidas, cobertas com 

escória e tampa na panela. Segundo Turkdogan (1996), a camada de escória é mais eficiente 

que a tampa até aproximadamente 100 minutos com aço, após este tempo, a tampa se torna 

mais eficiente na redução das perdas térmicas.  

A concepção do processo da aciaria A está em alinhamento com os dados 

apresentados na figura 3.11, a utilização de tampa ocorre no momento que a panela é 

posicionada na torre do lingotamento contínuo com tempo médio menor que 100 minutos e a 

cobertura é feita através de uma camada de escória desde o vazamento. 

 

 

Figura 3.11: Variação da temperatura do aço em função do tempo para panelas 

com cobertura de escória, com tampa e sem qualquer tipo de cobertura 

(Turkdogan,1996, tradução nossa) 

 

Os estudos de simulação realizados por Duarte (2015) para camadas de escória 

variando de 100 a 200 mm obtiveram valores muito próximos para os fluxo de calor em 

função do tempo, indicando que uma vez que a camada de escória foi formada, o aumento na 

espessura não apresenta uma forte variação no fluxo de calor na superfície da mesma. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Thipathi (2012), para panelas com camadas de 

escória de 40, 80 e 90 mm e na ausência de cobertura, conforme pode ser visualizado na 

figura 3.12.  
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Figura 3.12: Variação da temperatura do aço líquido em função do tempo para 

diferentes espessuras da camada de escória. (Thipathi, 2012, tradução nossa) 
 

 

3.1 Redes Neurais Artificiais 

 

As redes neurais artificiais possuem a habilidade de extrair o significado, regras e 

tendências de dados complicados, com presença de ruídos do processo e algumas vezes 

imprecisos. Elas podem ser utilizadas para extrair funções complexas que podem ser muito 

difíceis, e muitas vezes impossíveis de modelar por técnicas analíticas ou paramétricas. 

Segundo Bishop (1995), deve-se considerar as redes neurais como uma extensão das técnicas 

estatísticas convencionais para o reconhecimento de padrões. 

Uma rede neural artificial é um processador constituído de unidades de processamento 

simples, que armazenam conhecimento experimental e torna-o disponível para o uso. Ela se 

assemelha ao cérebro porque o conhecimento do ambiente é adquirido através de um processo 

de aprendizagem e os pesos sinápticos, que são as forças de conexão entre os neurônios, são 

utilizados para armazenar o conhecimento (Haykin, 2007). 

Uma rede neural possui uma estrutura maciçamente e paralelamente distribuída e é 

capaz de generalizar o conhecimento armazenado. A generalização se refere à capacidade de 

gerar respostas adequadas para entradas que não foram apresentadas durante a etapa de 

treinamento (Haykin, 2007). A melhor generalização para novos dados, segundo Bishop 

(1995), é aquela que destaca os aspectos sistemáticos subjacentes dos dados, diferentemente 

de capturar detalhes específicos da amostra de treinamento. 
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Na aplicação de redes neurais para o modelamento de processos industriais pode-se 

destacar as propriedades de não linearidade de um neurônio artificial, o mapeamento de 

entrada e saída ou aprendizagem supervisionada, adaptabilidade e a capacidade de 

modelamento de interações de ordem elevada. 

Grande parte dos fenômenos físicos e químicos estudados nos processos siderúrgicos 

apresenta comportamento não linear, interação entre diferentes variáveis de processos e ruídos 

e podem dificultar o ajuste de equações baseadas em equações teóricas.  

As plantas industriais modernas contam com grande quantidade de informações 

armazenadas através de bancos de dados de processo por períodos longos o suficiente para 

tornar disponíveis dezenas de milhares de informações coletadas para cada lote produzido, 

estes dados armazenam as saídas do processo submetido a diferentes condições de entrada. A 

rede neural é capaz de extrair conhecimento destes dados e tornando-os disponíveis para a 

busca de condições operacionais otimizadas. 

O projeto de uma rede neural é motivado pela analogia com o cérebro, que é o melhor 

exemplo que um processamento paralelo tolerante a falhas é fisicamente possível e poderoso, 

tornado viável a solução de problemas de engenharia mais complexo que os baseados em 

técnicas convencionais. Segundo Bishop (1995), a função básica de uma rede neural artificial 

é promover o mapeamento não linear parametrizado entre um grupo de dados de entrada e um 

grupo de dados de saída.  

 

Modelos de um neurônio 

O neurônio artificial é uma unidade de processamento fundamental para a operação de 

uma rede neural, na figura 3.13 é apresentado um modelo de neurônio com os três elementos 

básicos para o seu funcionamento.  Um neurônio simples, não é capaz de executar tarefas 

complexas, todavia, vários neurônios interconectados são necessários para alcançar um 

objetivo específico. 
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Figura 3.13: Modelo de neurônio com três elementos (Haykin, 2007) 

 

O primeiro elemento trata-se de um conjunto de sinapses ou elos de conexão em que 

um sinal de entrada xj na entrada da sinapse J conectada ao neurônio k é multiplicada pelo 

peso sináptico wkj. Na sequencia, da esquerda para a direita, existe o combinador linear que 

soma os sinais de entrada ponderados pelas respectivas sinapses do neurônio. O terceiro 

elemento é a função de ativação que restringe a amplitude da saída de um neurônio, limitando 

a amplitude do valor de saída a um valor finito (Haykin, 2007). 

O bias (bk) é um elemento externo do neurônio artificial k tem a função de aumentar 

ou diminuir a entrada líquida da função de ativação, dependendo se o mesmo é positivo ou 

negativo, respectivamente. 

Os tipos básicos de função de ativação são a Limiar, a Função Linear por Partes e a 

Função Sigmoid. Na figura 3.14 são apresentadas graficamente as três funções básicas. Pode-

se expressá-las como: 

φ(v) = 	 �1	se	v� ≥ 00	se	v� < 0�		(Função	de	Limiar) 

φ(v) = 	
��
�
�� 1, v� ≥ + 12v, 								v� > − 120	, v� ≤ − 12&�

'
�(		(Função	linear	por	partes) 

 

φ(v) = 	 11 + exp(−av)		(Função	sigmóide − logística) 
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As três funções apresentadas estão no intervalo de que vai de 0 a +1 e algumas vezes é 

necessário que a mesma varie de -1 a +1, neste caso, a função tangente hiperbólica pode ser 

utilizada de forma correspondente para a função sigmoide. 

 φ(v) = 	tanh	(v)		(Função	tangente	hiperbólica) 

 

 

Figura 3.14: Representação Gráfica das Principais Funções de Ativação; a) 

Função de limiar, b) Função linear por partes, c) Função sigmóide para parâmetro de 

inclinação α variável (Haykin, 2007) 

 

A função tangente hiperbólica é uma curva sigmoide semelhante à função logística. 

Muitas vezes, funciona melhor do que a função logística devido à sua simetria. Ideal para 
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perceptron multicamadas, particularmente nas camadas ocultas (Statistica, 2017). Segundo 

Bishop (1995), existe uma pequena vantagem prática na utilização da função tangente 

hiperbólica ao invés da função logística, uma vez que ela converge de forma mais rápida 

pelos algoritmos de treinamento que as funções logísticas. 

Outra função comumente utilizada em projetos de redes é a função exponencial na 

forma negativa e34, cujo intervalo de varia de 0 a +∞.   

 

Representação do Conhecimento 

No processo de produção de aço, os modelos são desenvolvidos para interpretar, 

prever e responder adequadamente a eventos são desenvolvidos a partir de informações 

previas ou de informações medidas do fenômeno em estudo. A diferença fundamental entre a 

abordagem do modelamento matemático tradicional com o projeto de uma rede neural 

artificial é que no primeiro procedemos primeiramente formulando um modelo matemático 

das observações do fenômeno estudado, validando o mesmo com dados reais, e então 

utilizando este modelo para tomada de decisão durante a operação ou no projeto dos 

equipamentos de processo. O desafio enfrentado na abordagem tradicional é a identificação da 

representação matemática que relaciona os “n” fatores principais, bem como as interações 

entre estes fatores que podem ser de segunda ordem até a ordem “n”. Segundo (Haykin, 

2007), o projeto de uma rede neural é baseado diretamente nos dados do processo em estudo, 

fornecendo o modelo implícito do ambiente no qual ela está inserida e processando dessa 

forma as informações de interesse. Nas redes neurais de interesse deste projeto, uma 

aproximação da função de interesse é obtida através dos métodos de aprendizagem 

supervisionada. A rede neural aprende com o ambiente através de um processo interativo de 

ajuste dos pesos sinápticos e níveis de bias. 

Haykin (2007, p.75) definiu aprendizagem como: 

Aprendizagem é um processo pelo qual os parâmetros livres de uma rede neural são 
adaptados através de um processo de estimulação pelo ambiente ao qual a rede está 
inserida. O tipo de aprendizagem é determinado pela maneira pela qual a 
modificação dos parâmetros ocorre. 

A aprendizagem supervisionada ou aprendizagem com um professor pode ser 

visualizada de forma esquemática na 3.15, o conhecimento sobre o ambiente é disponibilizado 

para o professor através de um conjunto de exemplos de entrada-saída. Os parâmetros da rede 

são ajustados sob a influência combinada dos dados de treinamento e do sinal de erro, que é 

definido como sendo a diferença entre a resposta desejada e a resposta real da rede neural. O 
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conhecimento do ambiente disponibilizado ao professor é dessa forma transferido para a rede 

neural durante o processo de treinamento. Segundo Statistica (2017), o treinamento é o 

processo de ajuste desses parâmetros para que a rede possa se aproximar da relação funcional 

subjacente entre as entradas x e as saída y é conhecida.  Embora existam vários métodos para 

treinar redes neurais, a implementação da maioria deles envolve algoritmos numéricos que 

podem completar a tarefa em um número finito de iterações. A necessidade desses algoritmos 

iterativos deve-se principalmente à natureza altamente não linear de modelos de rede neural 

para os quais uma solução de forma fechada não está disponível a maior parte do tempo. 

 

 

Figura 3.15: Visão esquemática da aprendizagem supervisionada (Haykin, 2007) 

 

O algoritmo de treinamento pode ser descrito através da seguinte sequencia de etapas: 

1. Disponibilize para a rede neural os pares entrada-saída objetivadas (x,y). 

2. Calcule a previsão da rede para as saídas objetivadas. 

3. Use a função de erro para calcular a diferença entre as saídas calculadas pela rede e 

As saídas objetivadas. Continue com as etapas 1 e 2 até que todos os pares entrada alvo sejam 

apresentados à rede. 

4. Use o algoritmo de treinamento para ajustar os pesos das redes para que ele dê 

melhores previsões para cada entrada-saída objetivada. As etapas 1-5 formam um ciclo de 

treinamento ou iteração. O número de ciclos necessários para treinar um modelo de rede 

neural não é conhecido à priori, mas pode ser determinado como parte do processo de 

treinamento. 
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5. Repita as etapas 1 a 5 novamente para uma série de ciclos de treinamento ou 

iterações até que a rede comece a produzir saídas suficientemente precisas, ou seja, as saídas 

estão próximas o suficiente das saídas objetivadas dados seus respectivos valores de entrada. 

 

Aproximação de funções 

A abordagem mais direta e talvez mais simples para a inferência estatística trata-se em 

assumir que os dados podem ser modelados usando uma forma funcional fechada que pode 

conter uma série de parâmetros ajustáveis (pesos) que podem ser estimados para que o 

modelo possa nos fornecer a melhor explicação dedos dados disponíveis. O problema de 

regressão no qual pretendemos modelar ou aproximar uma única variável de alvo y como uma 

função linear ou quadrática de uma variável de entrada x, sendo que: y = f(x) = a + bx	ou y = f(x) = a + bx8. Em modelos paramétricos, a relação entrada-alvo é descrita por uma 

função matemática definida, todavia, em modelos não paramétricos, o relacionamento 

entrada-saída é regido por um aproximador que não pode ser representado por uma função 

matemática padrão. Como nenhuma forma fechada para a relação entre x e y é assumida, um 

método não paramétrico deve ser suficientemente flexível para poder modelar um amplo 

espectro de relações funcionais. Quanto maior a ordem de um polinômio, mais flexível deverá 

ser o modelo, de forma análoga, quanto mais neurônios uma rede neural possui, maior será a 

capacidade de modelar interações de ordem elevada envolvendo um ou vários valores de x 

(Statistica, 2017). 

Considerando-se que o modelo não paramétrico para aproximação de uma função 

baseado em redes neurais, através de um mapeamento de entrada-saída não linear descrito 

pela relação funcional d = f(x), onde o vetor x é a entrada e o vetor d é a saída. Para 

compensar a falta de conhecimento sobre a função f(.) de forma que uma função F(.) que 

descreve o mapeamento entrada-saída realizado pela rede durante o treinamento, assume-se 

para um erro positivo pequeno ε que:  ‖F(x) − f(x)‖ < ;				<=>=	?@A@	 
A aprendizagem supervisionada neste caso pode ser considerada um problema de 

aproximação, com x desempenhando o papel de vetor de entrada e d desempenhando o papel 

da resposta desejada. 

A memória e aprendizagem são conceitos conectados uma vez que a memória deve 

estar acessível de forma a influenciar o comportamento futuro. Nas redes neurais a memória é 

armazenada nos pesos sinápticos através da matriz de memória M, que define a conectividade 

global entre as camadas de entrada e saída de uma memória associativa (Haykin, 2007).   
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Perceptrons de Multiplas Camadas 

Uma rede neural de camada única é baseada na combinação linear das variáveis de 

entrada que são transformadas por uma função de ativação não linear e são capazes de 

aproximar uma quantidade limitada de funções, para construir funções mais gerais torna-se 

necessário utilizar redes com camadas sucessivas de unidades de processamento, com 

conexões partindo de cada unidade de uma camada para as unidades da camada seguinte, mas 

nenhuma outra conexão é permitida (Bishop, 1995). 

Segundo Haykin (2007), as redes são constituídas de um conjunto de unidades 

sensoriais que constituem a camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas de nós 

computacionais e uma camada de saída de nós computacionais. A figura 3.16 mostra o grafo 

da arquitetura de um perceptron de múltiplas camadas com duas camadas ocultas e uma 

camada de saída, pode-se observar que a rede apresentada é totalmente conectada, isso 

significa que um neurônio em qualquer camada da rede conectado a todos o nós/neurônios da 

camada anterior. O sinal de entrada ou sinal funcional se propaga para frente através da rede 

da esquerda para a direita, camada por camada. 

 

 

Figura 3.16: Visão esquemática da arquitetura de um perceptron de múltiplas 

camadas com duas camadas ocultas (Haykin, 2007) 

 
 

Outro tipo de sinal é o sinal de erro que se origina no neurônio de saída da rede ao se 

comparar com o valor esperado, este sina propaga para traz através da rede, camada por 

camada. 

As camadas ocultas da rede não são parte da saída ou entrada da rede, cada neurônio 

oculto ou de saída de um perceptron de múltiplas camadas é projetado para realizar o cálculo 
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do sinal funcional a partir de uma função não linear do sinal de entrada e dos pesos sinápticos 

associados com o neurônio em questão e o cálculo da superfície de erro em relação aos pesos 

conectados às entradas de cada neurônio que é necessário para a retropropagação através da 

rede. 

Algoritmo de retropropagação 

O sinal de erro na saída do neurônio J, na iteração n é definido por: eB(n) = 	 dB(n) − yB(n)		neurônio	j	é	um	nó	de	saída; 

A energia do erro para o neurônio j é definida como 
F8 eB8(n). O valor instantâneo ε(n) 

da energia total do erro é obtido pela soma dos termos 
F8 eB8(n) de todos os neurônios da 

camada de saída, que são os únicos neurônios visíveis para os quais os sinais de erro podem 

ser calculados diretamente por:  

εGHI = 1N K ε(n)L
MNF  

 

A energia do erro ε(n) e a energia média do erro εGHI é uma função de todos os pesos 

sinápticos e níveis de bias da rede (parâmetros livres). Para um dado conjunto de treinamento, εGHI representa a função de custo como uma medida de desempenho de aprendizagem. O 

objetivo do processo de aprendizagem é ajustar os parâmetros livres da rede para minimizar εGHI (Haykin, 2007). 

Quando o neurônio está localizado na camada de saída da rede, ele é suprido com uma 

resposta desejada, diferentemente do neurônio localizado em uma camada oculta que não 

existe uma resposta desejada. O sinal de erro para um neurônio oculto deve ser determinado 

recursivamente em termos dos sinais de erro de todos os neurônios aos quais o neurônio 

oculto está diretamente conectado.  

Para o algoritmo de retropropagação a correção do peso ∆wBQ(n) aplicada ao peso 

sináptico conectando ao neurônio i ao neurônio j é dada pela regra delta: 

 

R Correçãode	Peso	∆wBQ(n)U = V Parâmetro	da	taxa	de	aprendizagem	nY x ZGradiente	localδB(n) ] x Vsinal	de	entradado	neurônio	jYQ(n) Y 

 

O neurônio local δB(n) depende se o neurônio j é um nó de saída ou um nó oculto. 
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Se o neurônio j é um nó de saída, δB(n) é igual ao produto da derivada φB_ `vB(n)a pelo 

sinal de erro eB(n) ambos associados ao neurônio j. Para o caso que o neurônio j é um nó 

oculto, δB(n) é igual ao produto da derivada associada a φB_ `vB(n)a pela soma ponderada dos 

δb calculados para os neurônios da próxima camada oculta ou de saída que estão conectados 

ao neurônio j, conforme a seguinte equação: 

 

δB(n) = φB_ `vB(n)a K δB(n)w�B(n)� 	o	neurônio	j	é	oculto 

 

Na aplicação do algoritmo de retropropagação existem dois passos distintos de 

computação, no passo para frente (propagação), os pesos sinápticos se mantêm inalterados em 

toda a rede e os sinais funcionais da rede são calculados individualmente, neurônio por 

neurônio. O passo de retropropagação começa na camada de saída passando os sinais de erro 

para a esquerda através da rede, camada por camada, recursivamente calculando-se o δ 

(gradiente local) de cada neurônio. Este processo recursivo permite que os pesos sinápticos 

sofram modificações. A computação recursiva continua, camada por camada, propagando as 

modificações para todos os pesos sinápticos da rede. 

O calculo de δ para cada neurônio do perceptron de múltiplas camadas requer o 

conhecimento da derivada da função de ativação φ(. ) associada àquele neurônio. Para a 

derivação existir, necessita-se que a função	φ(. ) seja contínua, ou seja, existe a exigência que 

a função de ativação seja diferenciável. 

O critério de convergência é outro fator importante no algoritmo de retropropagação, 

Um critério de convergência útil determina que para cada iteração de aprendizagem, a rede é 

testada pelo seu desempenho de generalização. O processo de aprendizagem é encerrado 

quando o desempenho de generalização for adequado ou quando o mesmo atingiu o máximo. 

A utilização de dados de teste é uma técnica para combater o problema do ajuste 

excessivo, que reduz a capacidade de generalização de uma rede neural. Os dados de teste é 

um subgrupo de dados que não será utilizado no treinamento para que possa ser usado como 

um meio de validar o quão bem uma rede faz progresso na modelagem do relacionamento 

entrada-saída à medida que o treinamento continua. A maioria dos trabalhos de avaliação do 

desempenho na modelagem neural concentra-se em abordagens para testar dados. Uma rede 

neural é otimizada usando um conjunto de treinamento. Um conjunto de teste separado é 

usado para interromper o treinamento para mitigar o ajuste excessivo, processo conhecido 
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como parada antecipada, conforme pode ser visualizado na figura 3.17. Ao comparar o erro de 

teste com o da iteração anterior. Se o erro continuar diminuindo, o processo de treinamento 

continua, caso contrário, o treinamento é interrompido (Statsof, 2017). 

Observe que o número de ciclos necessários para treinar um modelo de rede neural 

com dados de teste e parada antecipada pode variar. Em teoria, continuaríamos a treinar a rede 

para tantos ciclos quanto necessário, desde que o erro de teste diminua. 

 

 

Figura 3.17: Esquema de treinamento de uma rede neural com a parada 

antecipada (Statistica, 2017, tradução nossa) 

 

Em resumo, a retropropagação é uma técnica específica para implementar a gradiente 

descendente no espaço de pesos para uma rede de múltiplas camadas alimentada adiante, a 

ideia básica é calcular eficientemente as derivadas parciais de uma função aproximativa 

F(w,x) realizada pela rede em relação a todos os elementos do vetor ajustável de peso w para 

um dado valor do vetor de entrada x.  

Segundo Bishop (1995), se considerarmos uma rede com funções de ativação 

diferenciáveis, então a ativação das unidades de saída se tornam funções diferenciáveis das 

variáveis de entrada, dos pesos a e dos “bias”. Se a função de erro definida for uma função 

diferenciável das saídas da rede, então, este erro é uma função diferenciável dos pesos da 

rede. Pela avaliação da derivada do erro relacionada aos pesos, essas derivadas podem ser 

utilizadas para encontrar os valores dos pesos que minimizam a função erro. Utilizando a 

técnica de gradiente descendente ou alguma outra técnica mais sofisticada. A técnica de 

retropropagação contribuiu significativamente para o estabelecimento de um método 

computacional eficiente para avaliar essas derivadas, uma vez que os erros são propagados 

para trás através da rede. 
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As técnicas mais recomendadas para o treinamento de redes neurais são os algoritmos 

BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) e Gradiente Conjugado (Scaled Conjugate 

Gradient). Esses métodos funcionam significativamente melhor do que os algoritmos mais 

tradicionais, como gradiente descendente (Gradient Descent), mas, em geral, são mais 

intensivos em memória e exigem computação. No entanto, essas técnicas podem exigir um 

menor número de iterações para treinar uma rede neural, dada sua taxa de convergência rápida 

e critério de pesquisa mais inteligente (Statistica, 2017). 

 

Função Erro Soma dos Quadrados 

Existem diversas funções de erro que podem ser utilizada de acordo com a aplicação 

da rede neural, segundo Bishop (1995), para problemas de regressão o objetivo básico é 

modelar a distribuição condicional de variáveis de saída, condicionadas a variáveis de 

entrada. Este fator motiva a utilização da Soma dos Quadrados. 

A expressão para função erro denominada Soma dos Quadrados aplicada a uma rede 

neural pode ser escrita como, de acordo com Bishop (1995) como: 

 

E = 12 K K ey�(xM; w) − t�Mg8 = 12 K‖y�(xM; w) − tM‖8L
MNF

h
�NF

L
MNF  

 

Encontrando-se os valores de w* para os pesos que minimizam o erro, o valor ótimo 

para o desvio padrão pode ser obtido pela minimização do erro:  

 

σ8 = 1Nc K K ey�(xM; w∗) − t�Mg8h
�NF

L
MNF  

 

O valor ótimo de σ8é proporcional ao valor residual da função de erro Soma dos 

Quadrados no seu valor mínimo. A função de erro Soma dos Quadrados foi obtida pelo 

princípio da máxima probabilidade, assumindo-se que a os dados objetivados seguem uma 

distribuição Gaussiana, com média dependente de x, e um parâmetro de variância global 

simples, porém, o uso da função soma dos quadrados não requer que os dados objetivados 

tenham uma distribuição Gaussiana. 

Segundo Bishop (1995), o mapeamento da rede que minimiza a função de erro Soma 

dos Quadrados é dada pela média condicional dos dados objetivados, na figura 3.18(a) foi 

considerado o mapeamento de uma variável de entrada simples x para uma variável 
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objetivada t. Para um dado valor de x0 de entrada, a saída da rede y(x0) é dada pela média de 

t associada à distribuição p(t|x0) da variável objetivada para a entrada x. Na figura 3.18(b), é 

mostrado um exemplo de uma rede que aproxima a média condicional dos dados objetivados 

gerados pela função t = x + 0,3 sin(2πx) + ϵ, onde ϵ é uma variável aleatória obtida pela 

distribuição uniforme na faixa (-0,1 a 0,1). A curva sólida mostra o resultado do treinamento 

da de uma rede perceptron de múltiplas camadas com cinco camadas ocultas através da 

função de erro Soma dos Quadrados. A rede aproxima a média condicional dos dados 

objetivados dado uma boa representação da função que gerou os dados.  

Se a função erro Soma dos Quadrados é utilizada, as quantidades que serão 

determinadas são a média associada a x da distribuição (dados pela saída da rede neural 

treinada) e a variância média global (dada pelo valor residual da função erro em seu mínimo). 

Dessa forma, a função erro Soma dos Quadrados não é capaz de notar a diferença entre a 

verdadeira distribuição, e a distribuição Gaussiana que possui as mesmas médias dependentes 

de x e variância média. 

 

 

Figura 3.18: (a) Visão esquemática da propriedade que o mapeamento pela rede 

que minimiza a função erro Soma dos Quadrados é dada pela média condicional dos 

dados objetivados. (b) Exemplo de uma rede que aproxima a média condicional dos 

dados objetivados gerados pela função t= x+0,3sin(2πx)+ε, onde ε é uma variável 

randômica obtida de uma distribuição uniforme na faixa (-0,1, 0,1) (Bishop, 1995) 
 

O modelamento da variação da temperatura do aço líquido na panela de vazamento apresenta 

relações complexas entre múltiplas variáveis, com relações não lineares, possíveis interações 

de ordem superior envolvendo duas ou mais variáveis, presença de ruídos nas medições e, em 

algumas condições, medições indiretas e/ou imprecisas. Diante deste cenário, as redes neurais 

se apresentam como uma alternativa viável que une a capacidade de modelar funções 

complexas com baixa exigência computacional em momento de execução. 

a) b) 
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4. Parte Experimental 

Neste capítulo são detalhadas as etapas do desenvolvimento do modelo híbrido com cálculos 

termodinâmicos e redes neurais artificiais para o controle da temperatura entre o final de 

sopro no BOF e a primeira medição de temperatura no refino secundário. As etapas de 

construção do modelo foram sequenciadas como: 

1- Desenvolvimento de cálculos termodinâmicos para predição da variação de 

temperatura do aço pela adição de formadores de escória nos aços UBC; 

2- Subtração do resultado da etapa 1 na variação da temperatura medida das corridas dos 

aços UBC na etapa de vazamento; 

3- Treinamento da primeira rede neural a partir dos resultados da etapa 2 com variáveis 

operacionais para a etapa de vazamento descontando-se o efeito térmico dos 

formadores de escória; 

4- Treinamento da segunda rede neural para predição da variação de temperatura do aço 

na etapa de transporte para o refino secundário com variáveis operacionais; 

5- Validação do modelo desenvolvido para aços UBC com novos dados operacionais; 

6- Desenvolvimento dos cálculos termodinâmicos para predição da variação de 

temperatura do aço devido à dissolução de ligas e desoxidação do aço; 

7- Realização de experimento para determinação dos parâmetros de partição do oxigênio 

entre os materiais desoxidantes; 

8- Validação do modelo para aços desoxidados na etapa de vazamento. 

O modelo atual que serviu como base para o desenvolvimento dessa pesquisa será descrito no 

próximo capítulo. 

 

4.1. Descrição do modelo base para a predição da temperatura do aço 

desde o fim de sopro no BOF até o distribuidor do lingotamento contínuo. 

O esquema do cálculo da variação da temperatura do aço desde o fim de sopro no BOF 

até o distribuidor do lingotamento contínuo que serviu de base para o estudo pode ser 

visualizado na figura 4.1 
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Figura 4.1: Esquema de cálculo da temperatura de fim de sopro dos BOF 

 

 

O cálculo se inicia com a definição da temperatura visada no distribuidor, este cálculo 

é feito para cada qualidade de aço a ser produzido trata-se da somatória da temperatura 

líquidus somada ao grau de superaquecimento desejado.  Para as primeiras corridas no 

distribuidor, também são somados um fator de ajuste para as perdas térmicas adicionais no 

distribuidor, conforme equação 4.1. 

 

                                      nopqr = 	 nspt	 + nuv + wFopqr                      (4.1) 

 

TDist= temperatura visada no distribuidor  (
o
C); 

Tliq = temperatura de solidificação (
o
C); 

TSH = sobreaquecimento do aço (
o
C); 

K1Dist = parâmetro de ajuste para a primeira corrida do distribuidor (
o
C). 

 

A segunda etapa consiste em calcular a temperatura visada para liberação da estação 

de refino secundário, para isso, o tempo de espera, tempo de torre e a condição térmica da 

panela são utilizadas. Assume-se que após o refino secundário, as perdas se comportam de 

forma linear com o tempo e o coeficiente angular da equação 4.2 é parametrizado conforme a 

condição térmica da panela. 
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             ∆nrxyyz = w<rxyyz × ?rxyyz                            (4.2) 

 ∆nrxyyz = variação de temperatura por espera após o refino secundário (oC); w<rxyyz = parâmetro de perda térmica após liberação do refino secundário (oC); ?rxyyz= tempo entre fim de tratamento no refino secundário e início de vazamento no 
distribuidor (min); 

 

O parâmetro KpTorre(
oC/min) é definido conforme a condição térmica da panela que é 

estabelecida a partir do histórico da panela no ciclo anterior.  O tempo da panela com aço no 

ciclo anterior, tempo sem aço após o fim de lingotamento até início de vazamento, finalização 

da curva de aquecimento e a vida da panela são as variáveis utilizadas na determinação da 

condição térmica.  

O Tempo de torre (ttorre) é definido no sistema de sincronismo da aciaria, este sistema é 

responsável pela sincronização da sequencia produtiva deste o início do sopro nos BOF até o 

fim do lingotamento de cada corrida, todos os tempos utilizados pelo modelo de temperatura 

tem origem neste sistema e qualquer atualização dos tempos planejados resulta em um novo 

cálculo de temperatura. 

O modelo atual considera quatro níveis de condição térmica: Quente, Morna, Fria e 

Muito Fria na definição do parâmetro Kptorre. 

Somando os resultados das equações 4.1 e 4.2 obtém-se a equação 4.3 para o cálculo 

da temperatura visada na liberação do refino secundário: 

 n|}~�u = nopqr + ∆nrxyyz                     (4.3) 

 

TVisRS = temperatura visada de liberação no refino secundário. 

 

As perdas no refino secundário são calculadas através da equação 4.4. 

 ∆n�u = 	 w�u × ?�u                                    (4.4) 

 ∆n�u = variação de temperatura no refino secundário (oC); w�u= parâmetro de perda térmica após liberação do refino secundário (oC); 
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?�u= tempo de tratamento no refino secundário (min); 
 

Os parâmetros KRS são estabelecidos por família de aço e tipo de estação (AHF ou 

RH), através de análise estatística das perdas para essas condições. 

Para calcular a temperatura visada na panela após o vazamento é necessário estimar as 

perdas térmicas entre a primeira medição de temperatura da estação de borbulhamento de 

argônio (EBA) e a primeira medição de temperatura do refino secundário em questão, 

conforme estabelecido na equação 4.5. 

 

                           ∆n��u3�u = � × ln(� + ?�p����) + �                           (4.5) 

 An��u3�u =variação de temperatura após o vazamento e início do refino secundário 
(
o
C); 

A,B,C = parâmetros de ajuste da equação de perdas térmicas após vazamento; ?�p���� = tempo entre fim de vazamento e início do tratamento no refino secundário 
(min); 

 

Os parâmetros A, B e C são estabelecidos conforme a família de aço que será 

produzida e o tempo entre que vai do fim de vazamento até o início do tratamento do refino 

secundário (tFimVaz) é obtido no sistema de sincronismo da operação da aciaria. 

 

Partindo-se das equações 4.3, 4.4 e 4.5, obtém-se a equação 4.6 para calcular a 

temperatura visada na panela logo após o vazamento (Tvaz). 

 

             n��� = 	 n�pq�u + ∆n�u + ∆n��u3�u                              (4.6) 

 n��� = temperature visada na panela após o vazamento (oC); 
 

O termo DTLTS-RS é desconsiderado para corridas que são tratadas como rota direta 

(BOF-LTS-CCM) e um novo parâmetro de ajuste é definido para cada família de aço DTRD, 

nestes casos, a equação 4.6 é reescrita e resulta na equação 4.7. 

  n����o = 	 n�pq�u + ∆n��u3�u + ∆n�o                         (4.7) 
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n����o = temperatura visada na panela após o vazamento para rota direta (oC); ∆n�o= variação de temperatura após o vazamento e início de vazamento no 
distribuidor (

o
C); 

A temperatura de fim de sopro é calculada a partir da temperatura visada na panela 

(Tvaz)ou (TvazRD), somando se as perdas térmicas devido a adição de ligas (∆n�p��q), perdas 

térmicas por espera do fim de sopro ao início de vazamento  e parâmetros de ajuste para a 

condição térmica da panela.  

A temperatura visada no fim de sopro dos BOF é definida a partir da equação 4.8 para 

rota convencional. 

n�p�ux�yx = 	 n��� + ∆n�p��q + w�q3�� × ?�q3�� + w��q�ãx × ���q�ãx 	 + 	 w<���		 (4.8)              

O termo Tvazé substituído por TvazRD para as corridas planejadas como rota direta, sendo que: 

n�p�ux�yx= temperatura visada no fim de sopro dos BOF (oC); 
n���= temperatura visada na panela (oC); 
∆n�p��q= variação de temperatura pela adição de ligas no vazamento (oC); 
?�q3��= tempo entre fim de sopro e início de vazamento (min); 
w�q3��= parâmetro para perda térmica no conversor entre o fim de sopro e início de 

vazamento (
o
C/min); 

w��q�ãx= parâmetro de ajuste para presença de cascão na panela de vazamento (oC); 
w��q�ãx= massa de cascão na panela (ton). 
w<���		 = parâmetro de ajuste para a condição térmica da panela de vazamento (oC); 
 

O parâmetro Kpvaz é obtido pela avaliação da condição térmica da panela, através do 

sistema de gerenciamento de panelas da aciaria. Informações como tempo com aço, tempo 

sem aço, tempo de pré-aquecimento, quantidade de cascão de aço solidificado e vida da 

panela são considerados na determinação do fator de ajuste na temperatura de vazamento.  
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Para estimar influência da condição térmica do refratário da panela de vazamento na 

perda de temperatura do aço é necessário estabelecer o conceito de ciclo de panela, na aciaria 

A o ciclo da panela pode ser visualizado pela figura 4.2. O sistema de gerenciamento de 

panelas da aciaria é responsável pela aquisição e armazenamento de dados do ciclo da panela, 

possibilitando que sua condição térmica seja estimada a partir destes dados. A condição 

térmica da panela é estabelecida a partir de uma escala quantitativa categórica com quatro 

níveis em função da energia armazenada no refratário: Quente, Morna, Fria e Muito Fria. O 

ciclo ideal busca minimizar os tempos em que o refratário da panela está perdendo energia 

após fim do lingotamento contínuo de forma a minimizar as perdas de temperatura do aço no 

próximo ciclo. 

 

 

Figura 4.2:  Ciclo da panela de aço da aciaria A 

 

Por notação do sistema de gerenciamento de panelas da aciaria, o ciclo (n) da aciaria A 

é iniciado no evento de início de vazamento do aço na panela, e a condição térmica é 

estabelecida conforme informações coletadas nos ciclos (n-1).  

O cálculo da temperatura visada ao final do sopro do BOF é executado antes do início 

da etapa de sopro, logo após o carregamento de sucata e gusa líquido, permitindo que os 

modelos matemáticos de controle de processo do BOF ajustem as quantidades de fundentes e 

refrigerantes de forma a garantir o alcance da temperatura visada. Os tempos de processos são 
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estabelecidos pelo sistema de sincronismo da aciaria em função ritmo de produção e da 

sincronização dos processos de refino do aço com o lingotamento contínuo. Esses tempos são 

utilizados para calcular as perdas térmicas em cada uma das etapas do processo e podem ser 

ajustados na medida em que o processo avança para suas etapas subsequentes. 

 4.2. Desenvolvimento do modelo proposto 

Três aspectos são centrais para este modelo. Cálculo dos efeitos térmicos devido à 

adição de ligas e formadores de escória; estimativa da partição de oxigênio entre desoxidantes 

e efeitos térmicos subsequentes; Treinamento da RNA após descontar os efeitos térmicos 

calculados nas etapas anteriores da variação de temperatura do aço líquido. Eles são descritos 

da seguinte maneira: 

4.2.1. Cálculos Termodinâmicos 

Os efeitos térmicos devido à adição de na panela de vazamento de CaO, MgO, Al2O3, 

SiO2, CaCO3, MgCO3 e C, Si, Mn, Al, Fe são levados em consideração. Para cada mol de 

um determinado formador de escória, os efeitos térmicos são dados pela equação 4.9: 

 

       ∆��xy��q�xyp� = 	 (�� − �8��) + �∆���qãx                          (4.9) 

 

Onde (�� − �8��) significa a variação da entalpia, x para fração de óxido fundido e ∆���qãx para entalpia de fusão. A avaliação dos efeitos da adição de carbonato inclui o calor 

da dissociação de carbonato (���� = �� + 	 ��8) e o aquecimento do dióxido de carbono 

formado. Para cada grau de aço, temperatura de processamento, tempo e massa de cada 

adição, as variáveis acima mencionadas podem ser avaliadas a partir dos dados 

termoquímicos apresentados no Slag Atlas (1995), Kelley (1961), Hultgren (1973) e outros 

(Morris, 2011). 

Um procedimento semelhante foi desenvolvido para as adições de elementos de liga, 

como o silício (e similares). Aqui a contribuição térmica é dada pela equação 4.10: 

 

          ∆��p��q = (�� − �8��) + 	 ∆��pqqxs�çãx                               (4.10) 

 

Onde ∆��pqqxs�çãxé o calor de formação de uma solução líquida Fe-Y. Dados 

termodinâmicos foram obtidos de fontes como Kelley (1964) e Hultgren (1973). 
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O valor calculado de ∆H é dividido pela capacidade calorífica do aço líquida para 

estimar a variação de temperatura (∆T�ç�) em relação às adições de escórias e ligas sintéticas. 

Os cálculos são diretos e a concordância com a literatura (Turkdogan et al) é aparente; Na 

verdade, a principal dificuldade é avaliar o estado real da suposta escória na panela. 

4.2.2. Determinação da fração de óxidos fundidos (x) após a adição de 

fundentes e escórias sintéticas na etapa de vazamento dos aços UBC: 

Na etapa de vazamento dos aços ultra baixo carbono (UBC) estudados ocorre apenas a 

adição de 500 kg de Cal e 1500 kg de escória sintética, cuja composição química de mistura 

(base livre H2O e CO2) pode ser visualizada na tabela 4.1 A composição da mistura de cal e 

escória sintética é obtida antes do contato com a escória do BOF passante nos momentos 

finais da etapa de vazamento. 

 As composições químicas individuais da Cal e Escória Sintética foram obtidas por 

análise química dos materiais no laboratório da planta industrial e a composição da mistura 

foi obtida por balanço de massa pelas quantidades fixas dos dois materiais adicionados na 

etapa de vazamento. 

 

Tabela 4.1: Composição da mistura resultante de 500 kg de cal e 1500 kg de 

escória sintética adicionadas na etapa de vazamento dos aços ultra baixo carbono.   

 

A escória passante do BOF somente entrará em contato com a mistura de cal e escória 

sintética nos momentos finais da etapa de vazamento, quando todos os materiais já foram 

adicionados na panela, e apresenta temperatura ligeiramente superior à temperatura do aço 

(aprox. 30 oC). Foi considerado que a escória passante possui efeito nulo na variação da 

temperatura do aço durante a etapa de vazamento e contribuirá apenas na formação da camada 

de escória que seguirá na etapa de transporte para o refino secundário. 

Avaliando os diagramas do Slag Atlas (1995) apresentados nas figuras 4.3 e 4.4 é 

possível concluir que a mistura resultante da adição de materiais na etapa de vazamento dos 

aços ultra baixo carbono possui ponto de fusão superior a 2000 oC, portanto, é possível 

concluir que a mistura resultante exibida na tabela 4.1 ficará no estado sólido em contato com 

o aço durante a etapa de vazamento. 

Material CaO(%) MgO(%) SiO2(%) Al2O3 (%) 

Base Livre CO2,H2O 77,66 18,67 1,72 1,95 
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Figura 4.3. Diagrama de fase para o sistema binário CaO-MgO (Slag Atlas, 1995, 

tradução nossa) 
 

 

 

Figura 4.4. Diagrama de fase para o sistema Al2O3-CaO-MgO-SiO2 (Slag Atlas, 

1995, tradução nossa) 
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Para os aços desoxidados durante a etapa de vazamento, a composição da mistura de 

fundentes e escórias sintéticas foi obtida por balanço de massa, considerando a formação de 

alumina na desoxidação de 600 ppm de oxigênio do aço. A composição estimada da mistura 

resultante na etapa de vazamento pode ser visualizada na tabela 4.2. 

 

 

Tabela 4.2: Composição da mistura resultante de cal e escória sintética 

adicionada na etapa de vazamento com alumina gerada na desoxidação dos aços baixo 

carbono. 

Material CaO(%) MgO(%) SiO2(%) Al2O3(%) CaF2(%) 

M-Base 

Livre CO2 e H2O 50,07 6,91 1,44 40,16 1,46 

 

A partir dos diagramas das figuras 4.5 e 4.6 é possível concluir que o ponto de fusão 

da mistura será menor que 1550 oC, portanto, pode-se concluir que a mistura resultante 

passará para o estado líquido em contato com o aço durante a etapa de vazamento. 

 

 

Figura 4.5: Diagrama de fases binário para o sistema Al2O3-CaO (Slag Atlas, 

1995, tradução nossa) 
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Como existe a presença de uma pequena porção de fluorita, o diagrama da figura 4.6 

foi utilizado na avaliação, sendo que a fluorita tem papel relevante na redução do ponto de 

fusão da mistura. 

 

Figura 4.6: Diagrama de fases para o sistema Al2O3-CaO-CaF2-MgO (Slag 

Atlas, 1995, tradução nossa) 

 

Baseando-se neste raciocínio, assume-se a fração líquida molar da escória na etapa de 

vazamento antes do contato com a escória passante será Xliq=0 para os aços ultra baixo 

carbono estudados e Xliq = 1 para os aços baixo carbono desoxidados com alumínio. 

 4.3. Avaliação da partição do oxigênio entre os materiais 

desoxidantes 

O teor de oxigênio dissolvido no aço ao final do sopro do BOF é uma função do 

padrão de sopro, do volume de oxigênio soprado e da eficiência do sopro de gás inerte 

realizado pelas ventaneiras. As principais fontes de oxigênio disponíveis para o processo de 

desoxidação do aço são: oxigênio dissolvido nos momentos que antecedem o vazamento do 

BOF para a panela, o oxigênio da escória passante e dos formadores de escória adicionados, o 

oxigênio atmosférico incorporado ao aço durante a etapa de vazamento.  
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Desoxidantes e elementos de liga são adicionados seguindo uma prática que inclui 

diferentes formas (granel, pó, arame, etc), a sequência de adição e especificidades de 

afinidade de oxigênio. Avaliar a fração de oxigênio que reage com um elemento específico,�p, 
é uma questão complexa envolvendo reações multi-equilíbrio em um sistema de metal-

escória-gás; avaliar essa fração é de considerável importância, pois, para cada reação, a 

quantidade de calor liberado varia notavelmente. 

Assim, uma série de experimentos foram realizados para avaliar Zi para um dado grau 

de aço. O balanço de massa de desoxidação pode ser descrito pela equação 4.11: 

 ��zqx�p��çãx = 	 ��s3�zqx� + 	 �up3�zqx� + 	 ��3�zqx� + � ¡3�zqx�                       (4.11) 

 

A quantidade de Alumínio gasto para fins de desoxidação pode ser estimada pela 

equação 4.12: 

 

��s3�zqx� = ¢��s3�����z¡rx − %�¤�u ��çx 100⁄ ¦ �	 §8	 ¨©                                      (4.12) 

 

Onde M_ (Al-vazamento) representa a massa de alumínio adicionada na estação de 

vazamento; %�¤�uteor de alumínio conforme amostrado na estação de borbulhamento de 

argônio; ��çxé a massa de aço; �ª e ��s 	são as massas atômicas do oxigênio e alumínio 

respectivamente. As outras contribuições são avaliadas seguindo o mesmo procedimento. 

A adição de material durante a fase de vazamento foi dividida em duas bateladas: a 

primeira batelada é adicionada até 10% do tempo total de vazamento; a segunda batelada 

começa em 30% ou 50% do tempo total de vazamento. Os aços direcionados para esses 

experimentos apresentam teores médios de carbono e manganês no final do sopro do BOF de 

0,03% e 0,10% e 600 ppm de oxigênio; adições médias são 50 kg de coque, 1100 kg de liga 

de ferro-manganês de alto teor de carbono (%C ≤ 8%) e 500 kg de alumínio. A adição de 

alumínio foi feita completamente na segunda batelada ou 70% da massa total na primeira 

batelada.  

O vazamento do aço do BOF para a panela foi automaticamente interrompido pela 

detecção da escória do BOF no canal de vazamento. Essa técnica permitiu reduzir o ruído da 

escória passante no processo de desoxidação do aço.  

Para todos os experimentos, a temperatura final, o teor de oxigênio e a amostragem de 

aço foram feitos através do instrumento Multi-LabCelox; a temperatura na EBA, AHF e RH 



40 

 

foi obtida por termopares de imersão Pt-Pt / Rh. Os fatores e níveis de cada fator utilizados no 

experimento podem ser visualizados na tabela 4.3 A massa de coque e FeMnAC foi 

totalmente adicionada na primeira batelada de materiais em todas as configurações estudadas. 

 
Tabela 4.3: Fatores e respectivos níveis utilizados nas quatro configurações do 

experimento para estudo da desoxidação do aço na etapa de vazamento. 

Configuração 

da etapa de 

vazamento 

Percentual da massa total de 

alumínio adicionado na primeira 

batelada a 10% do tempo total de 

vazamento 

Percentual do tempo total de 

vazamento em que a segunda 

batelada de materiais foi 

adicionada 

1 0 30 

2 0 50 

3 70 30 

4 70 50 

 

Foram realizadas três repetições em cada configuração para o aço estudado, 

totalizando 12 corridas experimentais. 

O calor para a desoxidação do aço durante o processo (∆�ozqx�p��çãx) pode ser 

estimado pela soma dos efeitos térmicos de cada reação de desoxidação, supondo-se que o 

oxigênio disponível seja particionado de acordo com o �pobtido no experimento. 

4.4. Treinamento das Redes Neurais Artificiais 

Segundo BISHOP (1995) e SIMON (2001), as Redes Neurais Artificiais (RNA) têm a 

capacidade de inferir funções a partir do processo de aprendizagem supervisionada. O 

problema de regressão para prever as variações de temperatura do aço líquido relacionadas a 

fatores operacionais diferentes das adições de materiais será abordado por dois modelos de 

RNA. A capacidade de modelar funções não-lineares multivariadas complexas a partir de um 

conjunto de dados operacionais com ruídos de medição e o baixo tempo computacional 

necessário para realizar uma predição on-line são as principais características que tornam o 

modelo RNA a ferramenta adequada para realizar o cálculo da perda de temperatura de aço 

líquido em um ambiente industrial. A RNA foi desenvolvida utilizando o software Statistica, 

versão 13.1. Os modelos foram do tipo perceptron de múltiplas camadas (MLP), treinados por 

retropropagação, utilizando a soma dos quadrados como função de erro. 
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Uma primeira RNA foi desenvolvida para controlar / predizer a perda de temperatura 

entre o início do vazamento no BOF e a primeira medição de temperatura na EBA, T2 - T1, 

levando em consideração a produção de Aço Ultra Baixo Carbono (UBC) com especificação 

de C ≤ 0,003%, Si <0,034%, 0,105% <Mn <0,155%, P <0,020%, S <0,015%, 0,020% <Al 

<0,045%, 0,050% <Ti <0,090%. As classes de aço UBC foram escolhidas porque são os aços 

mais simples em relação à complexidade de adição de materiais durante o processo de 

vazamento, uma vez que a desoxidação e a adição de elementos de liga são realizadas 

somente nas estações de refino secundário (RH e AHF), exigindo apenas 500 kg de cal (CaO 

= 92%, MgO = 0,7 %, SiO2 = 1,4%, CO2 = 3,30%, H2O = 2,15%, Al2O3 = 0,2%, Fe2O3 = 

0,2%) e 1500 kg de escória sintética (CaO = 54,5%, MgO = 23,8%, SiO2 = 1,52%, CO2 = 

12%, H2O = 5,50%, Al2O3 = 2,42%, Fe2O3 = 0,2%). Os efeitos térmicos dessas adições são 

descontados da variação de temperatura do aço líquido T2-T1 medida para fornecer a queda 

de temperatura ∆n�««�zz�p¡�associada a outras variáveis operacionais. Em seguida, o 

treinamento da RNA leva em consideração: vida do refratário da panela (número de corridas); 

tempo de panela sem aço (tempo decorrido desde o final do lingotamento da corrida anterior 

até início do vazamento); tempo de residência de aço na panela durante a corrida anterior; 

tempo do BOF sem aço (tempo decorrido entre sucessivas corridas); tempo decorrido entre a 

medição da temperatura na ao final do sopro e o início do vazamento; temperatura medida ao 

final de sopro; tempo de borbulhamento de argônio até a primeira amostragem na EBA; 

tempo de vazamento; massa de escória no BOF; e massa de aço. Dados de cerca de 450 

corridas de açosUBC foram usados para treinamento da RNA, com onze camadas ocultas, e 

tangente hiperbólica como função de ativação tanto na camada oculta quanto na camada de 

saída. 

A segunda RNA trata do controle de temperatura (∆n�««�u) durante o período de 

transporte da EBA para a metalurgia secundária (RH ou AHF), T3-T2. Essa RNA leva em 

consideração apenas os efeitos térmicos relacionados aos fenômenos de transferência de calor. 

Para este cálculo, as principais variáveis foram: tempo decorrido entre a primeira medição de 

temperatura na EBA até a primeira medição de temperatura no RH; tempo de borbulhamento 

de argônio; tempo de panela sem aço; vida do refratário da panela (número de corridas); a 

primeira temperatura medida na EBA; e tempo de residência de aço na panela durante a 

corrida anterior. Dados de cerca de 400 corridas de aços UBC, onde nenhuma adição foi feita 

entre as medições T2 e T3, foram usados para treinamento da RNA com sete camadas ocultas, 

e com função de ativação exponencial tanto na camada oculta quanto na camada de saída. 
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O processo de treinamento foi baseado em panelas do ciclo produtivo, portanto, 

panelas pré-aquecidas retornando de um longo período fora de operação ou panelas novas não 

foram utilizadas. Existem diversas variáveis envolvidas no processo de pré-aquecimento que 

influenciam no encharque térmico da panela, tais como: duração, temperatura final, tempo 

entre final de aquecimento e início de vazamento, cumprimento da curva de aquecimento, 

eficiência dos aquecedores, temperatura da chama, etc. As panelas que passam pelo processo 

de pré-aquecimento foram utilizadas em 10% das corridas durante o período estudado. 

Devido à complexidade adicional, essas panelas deverão ser estudadas em trabalhos futuros 

para que o modelo seja válido para 100% das condições operacionais. O modelo aqui 

proposto será válido para no mínimo 90% das panelas e fatores de ajuste empíricos serão 

propostos para melhorar a acerto do modelo para as panelas oriundas de pré-aquecimento. 

 

Medição da atividade de oxigênio, temperatura e retirada de amostra: 

A medição de temperatura, atividade do oxigênio e coleta de amostra é realizada após 

o final do sopro do BOF por um sensor integrado imerso por aproximadamente 8 segundos no 

aço líquido com auxílio da sub-lança. O tratamento do sinal gerado pelos sensores é feito pelo 

software do dispositivo Multi-lab. Os valores medidos são obtidos pela estabilização do platô 

da curva de temperatura e da força eletro motriz conforme figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7: Medição de temperatura e concentração de oxigênio no aço líquido 

(Maes, 2012) 

 

As temperaturas medidas na estação de borbulhamento de argônio e estação de refino 

secundário são realizadas por termopar imerso no aço com o auxílio de uma lança automática. 
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O tratamento do sinal é análogo ao realizado no final do sopro e o erro informado pelo 

fornecedor do termopar é de 0 a 4 oC para a temperatura de 1554 oC. 

A determinação da atividade do oxigênio no metal líquido é baseada em uma medição 

eletroquímica conforme esquema apresentado na figura 4.8. Um eletrodo de zircônia 

estabilizada por magnésio é utilizado como eletrólito e em altas temperaturas este eletrólito 

sólido permite a transferência de íons de oxigênio entre o aço e o material de referência na 

célula eletro-química (Maes, 2012).  

 

Figura 4.8: Princípio de medição do Celox (Maes, 2012, tradução nossa) 

 

De uma força eletro motriz gerada, da temperatura medida e de uma pressão parcial 

conhecida para o material de referência (Cr/Cr2O3), a pressão parcial do oxigênio no aço 

pode ser calculada pela lei de Nernst.  

¬ = n4¯ ¤° <�8�ç@<�8±² 

Onde: 

E = força eletromotriz (mV) 

R = Constante dos gases 

T = Temperatura medida (K) 

F= Constante de Faraday 

pO2Ref = pressão parcial de oxigênio no material de referência (Cr/Cr2O3) 

pO2Aço = Pressão parcial de oxigênio no aço 

E a relação entre força eletromotriz e atividade do oxigênio no aço líquido para 

diferentes temperaturas pode ser visualizada na figura 4.9. 
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Figura 4.9: Relação entre forma eletromotriz, a(O), e temperatura (Maes,2012) 

 

Medição da massa dos materiais: 

A massa dos materiais adicionados na panela na etapa de vazamento é obtida por meio 

de células de carga localizadas nas balanças do sistema de silos de adição na panela. Cada 

material é pesado isoladamente e o valor numérico da massa é armazenado para cada corrida 

no banco de dados do sistema de otimização de processos.  

A massa de aço é obtida por meio de células de carga localizadas nas pontes rolantes 

que movimentam as panelas de aço.  A massa líquida é calculada pelo peso bruto da panela 

cheia de aço subtraída da tara da panela medida antes do vazamento. 

A capacidade média das panelas da planta industrial é de 340 toneladas de aço líquido. 

 

Medição dos tempos de processo: 

Os tempos de processo são obtidos a partir dos eventos automáticos do processo 

coletados por diferentes dispositivos. O horário de medição da temperatura, oxigênio ou 

retirada da amostra é armazenado pelo controlador lógico programável no momento da 

abertura do sensor no aço líquido. O horário de início de vazamento é coletado no momento 

que a inclinação do BOF atinge a inclinação parametrizada para início de vazamento e o final 

de vazamento é obtido pelo movimento inverso. O horário de adição dos materiais é 

determinado pela abertura dos silos de adição dos respectivos materiais.  

O horário de início de injeção de argônio na estação de borbulhamento de argônio é 

obtido pelo evento automático de abertura da válvula de controle e o horário de final de 

injeção é obtido pelo evento de fechamento. 
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Todos os tempos estudados foram obtidos a partir de eventos automáticos coletados por 

controladores lógicos programáveis e são posteriormente armazenados no banco de dados do 

sistema de otimização de processo. 

 

Medição da composição química dos materiais; 

A composição química dos materiais adicionados na panela durante a etapa de 

vazamento e a composição química do aço são obtidas por análises químicas realizadas pelo 

laboratório da aciaria A. 
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5. Resultados e discussão 

Parte dos resultados descritos neste capítulo consta no artigo Viana Jr. M.A. et al.,“Modelo 

Híbrido associando cálculos termodinâmicos e redes neurais artificiais para a predição da 

temperatura do aço desde o fim de sopro no BOF até a metalurgia secundária” (Hybrid model 

associating thermodynamic calculations and artificial neural network in order to predict 

molten steel temperature evolution from blowing end at BOF to secondary metallurgy), 

Revista Escola de Minas – REM. 

A adição de fundentes durante o vazamento reduz a temperatura do aço na panela e os 

efeitos dessas adições na mudança de temperatura do aço a partir de dados de capacidade 

calorífica para a adição de 1Kg de fluxante por tonelada de aço podem ser visualizados na 

tabela 5.1. Os valores calculados pelo modelo termodinâmico desenvolvido podem ser 

comparados com os valores apresentados nas referências bibliográficas para uma temperatura 

de referência Tref = 1630 oC. 

 

Tabela 5.1: Variação da temperatura do aço pela adição de 1 kg de material por 

tonelada de aço a 1630 
o
C. 

 

Material SiO2 CaF2 CaO CaCO3 MgO 
CaO.MgO 

(dolomita) 

Turkdogan(1996) -2,59oC -3,37oC -2,16oC -3,47oC - - 

Jones(1998) -2,5oC -3,2oC -2oC - -2,7oC -2,3oC 

Modelo Proposto -2,21oC - -1,91oC -4,32oC -2,5oC -2,28oC 

 

A variação de temperatura por tonelada de aço líquido a 1630 oC calculada pelo 

modelo termodinâmico para a adição de 1 Kg de cada elemento de liga foi comparada aos 

valores apresentados por Turkdogan (1996), conforme pode ser visualizado na tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2: Variação da temperatura do aço líquido (
o
C) pela adição de 1kg do 

elemento de liga em 1 tonelada de aço líquido a 1630 
o
C 

Elemento C Fe Mn Si Al 

Turkdogan (1996)  -5,85 -1,79 -1,90 +1,78 +0,14 

ModeloProposto -5,82 -1,77 -1,90 +1,70 +0,10 
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A tabela 5.3 apresenta os valores de variação de temperatura do aço calculada pelo 

modelo termodinâmico proposto e disponíveis na literatura para a obtenção de 1% do 

elemento de liga com 100% de recuperação a 1650oC. 

 

Tabela 5.3: Variação da temperatura do aço líquido (
o
C) pela adição de 1% do 

elemento de liga no aço líquido a 1650 
o
C 

Material Coque 
Ferro-Manganês 

Alto Carbono 

Ferro-Silício 

50% 

Ferro-Silício 

75% 

Turkdogan (1996) -65oC -30oC 0oC - 

Jones (1998) -65oC -30oC 0oC 14oC 

Modelo Proposto -61,39oC -29,36oC -0,44oC 11,92oC 

 

Os experimentos para determinação da partição de oxigênio entre desoxidantes 

mostraram que quando 70% da massa total de alumínio para desoxidação é adicionada 

juntamente com 100% da massa dos elementos de liga na primeira batelada de materiais (10% 

do tempo total de vazamento), o rendimento de carbono obtido após o tempo de 

borbulhamento na EBA aumenta conforme esperado. Se 100% da massa dos elementos de 

liga forem mantidos na primeira batelada de materiais (10% do tempo total de vazamento) e a 

segunda batelada de materiais a ser adicionado durante a fase de vazamento for atrasada para 

50% do tempo total de vazamento e 100% da massa de alumínio for adicionada somente na 

segunda batelada, menos proteção de alumínio é fornecida. Estes efeitos podem ser 

visualizados no gráfico fatorial, veja as mudanças no rendimento de carbono na Figura 5.1 

(a). Em conformidade, o rendimento de alumínio medido após o tempo de borbulhamento na 

EBA é afetado de um modo oposto, se a adição de alumínio for atrasada para a segunda 

batelada de materiais; seu rendimento aumentará naturalmente, já que parte do oxigênio teve a 

oportunidade de reagir com outros elementos, como o carbono, veja a Figura 5.1 (b). 
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Figura 5.1: Gráficos fatoriais para diferentes configurações de adição de 

alumínio durante a etapa de vazamento (a) rendimento de carbono e (b) rendimento de 

alumínio 

 

 O fator que mais influencia no rendimento do carbono é a quantidade de alumínio 

adicionada na primeira batelada e de forma menos significativa o momento da adição da 

segunda batelada de materiais conforme pode ser visualizado no gráfico de Pareto dos efeitos 

padronizados apresentados na figura 5.2 (a), para o rendimento de alumínio, apenas a 

quantidade de alumínio adicionada na primeira batelada se mostrou relevante, conforme 

figura 5.2 (b).  

 

 

Figura 5.2: Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados (a) rendimento de 

carbono, (b) rendimento de alumínio 

 

De modo a economizar alumínio, a adição padrão que será utilizada nos resultados 

subsequentes não compreende adição de alumínio durante a primeira batelada (10% do tempo 

de vazamento) e a massa total de alumínio foi adicionada na segunda batelada (50% do tempo 

de vazamento).  

Termo

AB

B

A

9876543210

A %Al-Etapa1

B %Trigger-Etapa2

Fator Nome

Efeitos Padronizados

2,306

(Rendimento C; α = 0,05)

Termo

B

AB

A

76543210

Efeitos Padronizados

2,306

Rendimento Al; α = 0,05)
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O rendimento de manganês não foi influenciado de forma significativa pela variação 

dos parâmetros da etapa de vazamento durante o experimento, conforme pode ser visualizado 

no gráfico de Pareto para os efeitos padronizados apresentado na figura 5.3. Este fato pode ser 

explicado pelo equilíbrio químico do manganês dissolvido no aço com o MnO da escória na 

etapa de vazamento em uma corrida desoxidada por alumínio. Em corridas sem adição de 

Alumínio na primeira etapa, ocorre a oxidação do Mn dissolvido no aço em MnO que 

permanece na escória. Ao adicionar o Alumínio na segunda etapa, o equilíbrio se desloca para 

a reversão do MnO presente na escória em Mn dissolvido no aço. A adição do Alumínio na 

primeira etapa proporciona a desoxidação preferencial pelo Alumínio e dessa forma, uma 

parcela pequena do Mn dissolvido será oxidada na etapa de vazamento. 

 

 

Figura 5.3:Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados para o rendimento de 

manganês 

 

A partição média de oxigênio entre os desoxidantes para o tipo de aço estudado foi 

calculada por balanço de massa como segue: Z_Al = 0,92; Z_C = 0,07; Z_Mn = 0,01 e Z_Si = 

0. Estes parâmetros do modelo devem ser avaliados para cada grau de aço desoxidado a 

alumínio durante a etapa de vazamento. 

O modelo de redes neurais artificiais para o cálculo da variação da temperatura do aço 

na etapa de vazamento apresentou coeficiente de correlação durante a validação com um novo 

conjunto de dados operacionais igual a R2 = 0,85. A Figura 5.4 mostra uma comparação entre 

a variação de temperatura do aço durante a etapa de vazamento, (n8 − 	 nF) + ∆nus���xy�, 

valores medidos contra valores calculados para dados operacionais de uma amostra de 

corridas dos aços UBC utilizadas para validação do modelo. 

Termo

AB

A

B

2,52,01,51,00,50,0

A %Al-Etapa1

B %Trigger-Etapa2

Fator Nome

Efeitos Padronizados

2,306

Rendimento Mn; α = 0,05)
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Figura 5.4: Variação de temperatura do aço líquido durante a etapa de 

vazamento, uma comparação entre valores calculados e medidos 

 

O erro-padrão do modelo é igual a 5,46 oC, erro médio = 0,301 oC e 95% do erro de 

predição está no intervalo de -10,79 oC a +10,66 oC. Pode-se observar através da figura 5.5 

que a distribuição de probabilidades do erro do modelo pode ser considerada uma distribuição 

normal, esta afirmação é suportada pelo resultado do p-valor para o teste de Shapiro-Wilk 

igual a 0,951. 

 

 

Figura 5.5: Histograma do erro do modelo para cálculo da variação da 

temperatura do aço na etapa de vazamento. 
 

Estudos anteriores demostraram que existe uma relação entre variação da temperatura 

do aço e a energia armazenada no refratário da panela. Para avaliar se o modelo de RNA foi 
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capaz de extrair conhecimento a partir dos dados e reproduzir os resultados apresentados por 

outros autores, foi realizada uma simulação com a RNA da etapa de vazamento variando-se 

apenas o tempo sem aço e a vida do revestimento refratário da panela com as demais variáveis 

mantidas fixas em seus valores médios. O modelo RNA foi capaz de aprender que as perdas 

de temperatura do aço serão maiores na medida em que os tempos de panela sem aço crescem 

conforme esperado, uma vez que a energia armazenada no refratário diminui com o aumento 

do tempo que a panela fica sem aço entre o final de lingotamento e início do vazamento no 

BOF. Outro conhecimento importante adquirido é a maior necessidade de energia para 

aquecer uma panela com maior massa refratária na etapa de vazamento, representada pela 

variável vida da panela. Uma Panela mais nova possui maior massa refratária que está 

diretamente relacionada à quantidade de energia necessária para aquecer o refratário até a 

estabilização do seu perfil de temperatura interna, resultando em uma maior perda de 

temperatura do aço líquido. Os resultados da simulação podem ser visualizados na figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6: Variação da temperatura do aço líquido em função do tempo de 

panela sem aço simulada pela RNA da etapa de vazamento para diferentes vidas de 

panela. 
 

O processo metalúrgico na EBA é mais simples do que na etapa de vazamento. 

Consiste essencialmente em borbulhar o gás inerte e manter o controle da composição 

química e da temperatura. Assim, uma previsão muito melhor da variação de temperatura do 

aço entre a medição de temperatura na EBA (T2) para a primeira medição de temperatura na 

metalurgia secundária (T3) pode ser feita, como é visto na Figura 5.7. De fato, o coeficiente 
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de correlação resultante durante o procedimento de validação do modelo com um novo 

conjunto de dados operacionais tão alto quanto R2 = 0,95 foi obtido. 
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Figura 5.7: Variação da temperatura do aço líquido durante a etapa de 

transporte para a metalurgia secundária; uma comparação entre valores calculados e 

medidos 

 

Quando a qualidade da predição é melhorada, o desvio padrão do erro durante a 

validação do modelo cai para 2,79 oC, outras estatísticas básicas são erro médio = -0,042 oC e 

95% do erro de previsão está no intervalo de -5,58 oC a +5,49 oC. Os efeitos esperados para 

tempo decorrido desde a medição de temperatura na EBA até a primeira medição de 

temperatura na metalurgia secundária e tempo de borbulhamento podem ser obtidos com um 

elevado grau de confiança. A distribuição de probabilidades do erro do modelo exibida na 

figura 5.8 pode ser considerada uma distribuição normal, de forma que resultado do p-valor 

para o teste de Shapiro-Wilk igual a 0,580 foi obtido, analogamente ao resultado obtido na 

etapa de vazamento. A distribuição normal, juntamente com o comportamento aleatório dos 

resíduos indica que o modelo está capturando informações suficientes a partir das variáveis de 

entrada para descrever a variação de temperatura do aço em ambas as etapas do processo e 

que os erros são oriundos do processo de medição dessas variáveis. Pode-se afirmar também 

que ambas as redes neurais foram capazes de mapear as funções complexas que relacionam as 

entradas com as saídas. 
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Figura 5.8: Histograma do erro do modelo para cálculo da variação da 

temperatura do aço na etapa de transporte para o refino secundário. 
 

Uma característica importante do modelo de RNA é a capacidade de mapear funções 

não lineares. O comportamento não linear da temperatura do aço líquido na panela em função 

do tempo após a medição da primeira temperatura na EBA foi simulado através do modelo de 

RNA e pode ser visualizado na figura 5.9. É possível observar que as perdas de temperatura 

são maiores para panelas com tempos sem aço maiores conforme esperado. Os demais 

parâmetros do modelo foram mantidos fixos em seus valores médios. 

 

 

Figura 5.9: Variação da temperatura do aço líquido em função do tempo 

simulada pela RNA da etapa de transporte para o refino secundário para diferentes 

tempos de panela sem aço. 
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O modelamento de fenômenos complexos também é uma característica importante dos 

modelos de RNA.  Estudos anteriores de outros autores demonstraram que o efeito da vida da 

panela na variação da temperatura do aço é resultante de uma combinação de fenômenos de 

acumulação de calor do refratário e perda de calor pela carcaça metálica.  

Simulação da variação da temperatura do aço líquido após 12 minutos do início da etapa de 

vazamento, realizada com a RNA treinada para essa etapa, demonstrou que a acumulação de 

calor pelo refratário é o mecanismo dominante e aumenta significativamente para panelas que 

permanecem sem aço por um tempo maior, conforme pode ser visualizado na figura 5.10. 

Para panelas com o mesmo tempo sem aço, as perdas na etapa de vazamento diminuem com a 

redução da massa do revestimento refratário. 

 

 

Figura 5.10:Variação da temperatura do aço líquido em função da vida da panela 

simulada pela RNA da etapa de vazamento para diferentes tempos de panela sem aço. 

 

Para avaliar se a mudança no mecanismo dominante de transferência de calor foi 

modelada a partir dos dados de processo, foi realizada outra simulação com a RNA da etapa 

de transporte para o refino secundário após 30 minutos da medição da primeira temperatura 

na EBA. A simulação da variação da temperatura do aço foi realizada para diferentes vidas de 

panela, com diferentes tempos sem aço e os resultados apresentados na figura 5.11 indicam 

que a RNA foi capaz de modelar a transição do mecanismo de acumulação de calor pelo 

refratário para o mecanismo de transferência de calor pela carcaça da panela. Pode-se 

observar que a perda de temperatura do aço diminui com o desgaste do revestimento refratário 

até atingir o valor mínimo e a partir deste ponto aumenta novamente com o crescimento das 

perdas pela carcaça, conforme esperado. 
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Figura 5.11: Variação da temperatura do aço líquido em função da vida da 

panela simulada pela RNA da etapa de transporte para o refino secundário para 

diferentes tempos de panela sem aço. 

 

Consolidando o cálculo termodinâmico, parâmetros operacionais para partição de 

oxigênio entre desoxidantes e as duas redes neurais artificiais, o modelo global para calcular 

T3-T1 pode ser calculado a partir da equação 5.1: 

 n3 − n1 = 	 ∆n�q�óyp� + ∆n�p��q + ∆nozqx�	 +		 ∆n�«�	�����z¡rx	 + ∆n�«�	�u		     (5.1) 

 

Onde: ∆T³bhó´Q�, ∆TµQ¶�b	and	∆T·Hb�¸	 são as mudanças de temperatura do aço 

relacionadas à adição de formadores de escória, ligas e desoxidação respectivamente. ∆T¹Lº	»�¼�GHM½�	e		∆T¹Lº	¹¾	são as variações de temperatura calculadas pelos modelos de 

RNA para a etapa de vazamento e transporte da EBA para a metalurgia secundária, 

respectivamente. Os modelos combinados resultaram em um modelo global (T3-T1). Aqui, 34 

corridas realizadas em planta industrial foram analisadas usando este modelo. Pode-se 

visualizar os valores previstos e calculados na figura 5.12. Existe uma boa concordância entre 

os valores medidos e previstos para a primeira medição de temperatura na metalurgia 

secundária (T3). 
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Figura 5.12: Valores medidos versus previstos da primeira temperatura na 

metalurgia secundária, levando em consideração a adição de ligas, desoxidação e 

formadores de escória 

 

O desvio padrão do erro do modelo (T3-T1) é de 7,49 oC, outras estatísticas básicas 

são erro médio = -2,33 oC e 95% do erro de predição está no intervalo de -11,67 oC a +16,33 
oC. O calor em conformidade com este modelo exigiu um ajuste médio de temperatura nas 

estações de refino secundário de 0,1 Kg de Al / t de aço e 1,77 Kg de sucata / t de aço. Os 

valores médios atuais são 0,56 kg de Al / t de aço e 1,74 kg de sucata / t de aço. Levando em 

consideração uma planta siderúrgica que produz5 milhões de toneladas de aço por ano e 

custos de alumínio de 1,77 U $ / kg, a economia esperada seria da ordem de U $ 4,07 milhões 

por ano. Melhorias menos aparentes, porém muito importantes, são o maior rendimento de 

liga e a maior produtividade da metalurgia secundária. Como menos alumina é formada, o aço 

resultante será mais limpo e menos propenso a causar obstrução de válvulas e defeitos 

internos. 

Os efeitos benéficos da implementação do modelo híbrido RNA-termodinâmico 

podem ser evidenciados. 

O modelo detalhado até este ponto representa aproximadamente 90% das condições 

operacionais, os outros 10% são relacionados às panelas pré-aquecidas após um longo tempo 

fora de operação que apresentam complexidade adicional.  É possível observar através do 

gráfico das médias e intervalos de confiança (95%) para o erro do modelo para diferentes 

tempos de pré-aquecimento, exibido na figura 5.13, que são necessários ajustes no modelo 

proposto quando se utiliza panelas pré-aquecidas após longos períodos fora de operação 

(≥360min). A perda de temperatura do aço calculada deverá ser reduzida em 22,6oC para 

tempos de pré-aquecimento maiores que 60 minutos e menores ou iguais a 240 minutos, 
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reduzida em 32 oC para tempos de pré-aquecimento maiores que 240 minutos e menores ou 

iguais a 480 minutos e reduzida em 40,2oC para tempos de pré-aquecimento maiores que 480 

minutos. 
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Figura 5.13: Ajuste do modelo de RNA da etapa de vazamento para diferentes  

tempos de pré-aquecimento em panelas fora de operação por tempos superiores a 360 

minutos 
 

O processo de pré-aquecimento necessita de um estudo mais aprofundado devido à 

relevante variabilidade apresentada dentro de cada grupo, de forma a mapear as principais 

variáveis que estão influenciando no encharque térmico da panela e por consequência, na 

variação de temperatura do aço.  
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6. Conclusões 

O modelo híbrido associando redes neurais artificiais com cálculos termodinâmicos foi 

desenvolvido para prever a variação de temperatura do aço líquido a partir da última medição 

de temperatura no BOF até o início do tratamento nas estações de refino secundário. 

Descontando-se os efeitos térmicos conhecidos da variação de temperatura do aço medida 

entre as estações de refino, foi possível treinar os modelos de redes neurais artificiais capazes 

de capturar os efeitos térmicos complexos relacionados principalmente à transferência de 

calor do aço para e através do refratário da panela de vazamento. A partição de oxigênio entre 

os elementos desoxidantes foi avaliada para diferentes práticas de vazamento de forma a 

modelar os efeitos térmicos da reação de desoxidação. 

O controle da temperatura na fase de vazamento apresentou um desvio padrão para o 

erro de predição de 5,46 oC, para a etapa de transporte da estação de borbulhamento de 

argônio (EBA) para a metalurgia secundária de 2,79 oC e a associação de todos os cálculos 

apresentou um desvio padrão do erro de predição de 7,49 oC. A validação operacional 

apresentou uma precisão superior em relação ao método atual de controle de temperatura, 

resultando na redução do consumo de alumínio para aquecimento na metalurgia secundária, 

com economia potencial de US $ 4,07 milhões por ano para uma planta siderúrgica com 

capacidade de produção de 5 milhões de toneladas de aço anualmente.  

O modelo de rede neural artificial confirmou sua capacidade de modelar um processo 

industrial multivariado complexo e a separação do cálculo termodinâmico da predição 

realizada pela rede neural artificial proporciona uma melhor adaptabilidade a diferentes 

classes de aços com diferentes estratégias de produção. 
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7. Sugestões para trabalhos futuros 

Estudar as perdas térmicas nas estações de refino secundário e entre a liberação do refino 

secundário e a medição de temperatura no distribuidor da maquina de lingotamento contínuo. 

De posse desses modelos de predição adicionais será possível prever as perdas de temperatura 

do aço no período que cobre o final do sopro no BOF até o lingotamento contínuo, 

comparando-se os resultados do modelo proposto com o modelo base utilizado neste estudo. 
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