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RESUMO 

 

A crescente utilização de conceitos de programação avançada e inteligência artificial 

tem criado numerosas e novas aplicações desses algoritmos em processos 

industriais, resultando em expressivos ganhos de produtividade e economia de 

recursos. Algoritmos baseados em redes neurais tem demonstrado ser altamente 

acertivos, e quando empregados em conjunto a sistemas modelados em lógica fuzzy 

incorporam ao banco de dados subjetividade e experiências adquiridas ao longo do 

tempo, dotando o programa de capacidade de reagir de forma mais adequada frente 

a diferentes condições de processo e situações inesperadas. 

 

No processo de lingotamento contínuo é realizada a solidificação do aço na forma de 

placas, as quais serão enviadas para processamentos posteriores, exigindo que sua 

aparência superficial seja livre de irregularidades. Elevados requisitos de qualidade 

visam garantir maior produtividade, estabilidade operacional e acabamento 

superficial das bobinas laminadas. O primeiro estágio da solidificação do aço se 

inicia no molde onde o aço líquido, em contato com as faces do molde, forma uma 

casca externa solidificada. 

  

Um dos fenômenos mais prejudiciais à produção e manutenção da regularidade 

superficial da placa é o colamento do aço na face cobreada do molde, que leva a 

ruptura da pele de aço em formação. O “rompimento de pele” como é denominado, 

gera parada imediata e emergencial do lingotamento contínuo, bem como o 

sucatamento das placas em produção. 

 

De forma a se evitar a ocorrência de rompimentos de pele, os moldes de cobre 

possuem duas linhas de termopares instalados em suas faces para monitoramento 

em tempo real das condições de troca de calor durante o lingotamento. Um 

programa faz a comparação contínua da evolução do perfil de temperatura com os 

existentes em seu banco de dados, referentes a eventos de colamento de aço no 

molde. O programa Mold Sticker Detection (MSD) tem o objetivo de inibir a 

ocorrência de rompimentos de pele. 
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Quando o MSD entende que em um determinado momento está ocorrendo o 

colamento de aço no molde, este gera um alarme reduzindo instantânemente a 

velocidade de lingotamento para valores de segurança. Essa redução abrupta tem 

por objetivo recompor a pele rompida, mas em contra partida causa marcas 

profundas na superfície da placa, além das geradas pelo próprio colamento. 

 

Este trabalho objetiva desenvolver um modelo baseado em lógica fuzzy a ser 

incorporado ao sistema atual de detecção de rompimento – MSD, procurando 

reduzir a geração de alarmes de colamento através da determinação da velocidade 

de lingotamento ideal condizentes com as condições atuais de extração de calor no 

molde.  Para medição da eficácia do modelo proposto foram avaliadas as perdas de 

produtividade, bem como o número de ocorrência de alarmes de colamento e 

rompimentos de pele. 
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ABSTRACT 

 

A growing application of advanced programming concepts and artificial intelligence, 

has created a numerous and new usages for these algorithms in industrial processes 

resulting in expressive gains on productivity and resource savings. Algorithms based 

in neural networks has been proving its higher sharpness, and when applied together 

with fuzzy conceived systems may embody to the data basis subjectivity and 

experiences acquired through time, dowering the program of capacity to react more 

properly under different process conditions and uncommon situations. 

  

During the continuous casting process, the steel is solidified under a slab shape, 

which will be forward to post processes, demanding a smooth and roughness free 

surface appearance. Higher quality requirements aim to guarantee productivity 

increase, operational stability and greater superficial finishing of the laminated coils. 

The very first stage of steel solidification has its start on the mould where the liquid 

steel, facing the mould copper plates, forms an external solidified shell. 

  

One of the most harmful phenomena to the production regularity maintenance and 

superficial evenness of the slab is the steel sticking to the copper mould plates, 

which leads to the rupture of the solidifying shell. The shell break-out, as nominated, 

causes instant and emergency stoppage of the continuous casting machine and in-

production slabs scrapping. 

 

In order to avoid break-out occurrences, the mould has two thermocouple lines 

installed on the plates for real time monitoring of the heat transfer conditions during 

casting. A software compares the actual thermal profile with the existent data base 

concerning sticker events on the mould. The program Mold Sticker Detection (MSD) 

is used to inhibit break-outs. 

  

When the MSD understands that in a specific time a sticking is progress, it generates 

an alarm reducing instantaneously the casting speed to a safety value. This sudden 

reduction is provided to give enough time to have the steel shell rebuilt, but also 

marks deeply the slab surface besides those deriving from the sticking itself.  
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This work has the objective to develop a fuzzy based model to be incorporated to the 

existing break-out detect system – MSD, aiming to reduce the occurrences of sticker 

alarms by establishing the ideal casting speed concerning the actual heat extraction 

conditions on the mould. To measure the effectiveness of the proposed model, will 

be evaluated the production losses, number of sticker alarms and break-outs as well. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Visando atingir elevados níveis de produtividade e atender aos crescentes requisitos 

de qualidade, as indústrias têm investido no aprimoramento tecnológico e 

sofisticação dos sitemas periféricos de monitoramento, incrementando a estabilidade 

operacional.  

 

Sistemas de controle mais recentes têm incorporado conceitos oriundos das áreas 

de computação e engenharia eletro-eletrônica, como redes neurais, algoritimos 

genéticos e lógica fuzzy. Devido ao significativo retorno financeiro obtido mediante a 

utilização desses sistemas, outros ramos da indústria têm decidido atualizar os 

sistemas existentes.  

 

No Brasil a migração dos sistemas existentes para os baseados em inteligência 

artificial ainda é percebida de forma modesta. Poucos sistemas desta natureza tem 

seu desenvolvimento realizado internamente. Aplicativos baseados em redes 

neurais e lógica fuzzy são, em sua maioria, desenvolvidos fora do país e adquiridos 

em conjunto com novos equipamentos industriais também importados.  

 

Considero que os conhecimentos adquiridos com o desenvolvimento de um modelo 

baseado em lógica fuzzy para o lingotamento contínuo de placas também podem ser 

exportados e aplicados à outros sistemas produtivos de uma forma quase direta. 

Além da difusão do conhecimento em âmbito nacional de forma a incentivar a 

adoção desses novos conceitos que em outros países são encontrados de forma 

mais difundida e acessível ao público em geral. 

 

Alguns setores industriais brasileiros são conhecidos por sua tradição e 

conservadorismo. Essas qualidades de forma nenhuma devem ser confundidas com 

obsolecência e comodidade. Nos tempos atuais a informação se encontra difundida 

sendo o interesse e a motivação os caminhos mais recentemente trilhados para o 

desenvolvimento. 
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1.1 APLICAÇÃO 

 

Na siderurgia, essas inovações tecnológica têm encontrado cada vez mais 

receptividade, impulsionadas pela necessidade da melhoria contínua dos processos 

produtivos e aprimoramento do monitoramento, visando redução das perdas de 

produção. A obtenção de dados relevantes durante a produção do aço, viabiliza a 

construção de novas correlações entre as inúmeras variáveis do processo, além de 

ampliar o conhecimento relativo ao assunto pesquisado.  

 

A ArcelorMittal Tubarão, buscando elevar sua competitividade nos mercados 

globais, tem procurado seguir as tendências de incorporação ao processo produtivo 

de sistemas inteligentes. Sistemas capazes de reagir de forma coerente frente a 

condições inéditas têm sido freqüêntemente aplicados em processos que exigem 

elevada funcionalidade e alta confiabilidade.  

 

Dentre os sistemas de monitoramento existentes na aciaria da ArcelorMittal Tubarão, 

podemos destacar o MSD (Mold Sticker Detection) que supervisiona a troca de calor 

no molde. O MSD foi instalado com o objetivo de garantir a estabilidade do processo 

produtivo. Uma troca de calor homogênea no molde garante a continuidade do 

lingotamento com máxima produtividade. Por este motivo, o sistema de detecção de 

rompimentos de pele pode ser considerado um sistema auxiliar vital para o 

lingotamento contínuo de placas. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos propostos para este trabalho são: 

 

 Desenvolver um modelo computacional utilizando os conceitos da lógica fuzzy 

de forma a se minimizar a geração de alarmes de colamento de aço no 

molde, gerando um fator de criticidade ao se comparar a velocidade atual de 

lingotamento com a velocidade recomendada pelo modelo proposto em 

função das condições de troca de calor observadas no molde; 
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 Simular os resultados do modelo através da insersão de dados reais das 

variáveis operacionais consideradas relevantes. Estas variáveis podem ser 

obtidas nos arquivos off-line do MSD, a serem utilizadas para avaliação da 

coerência dos valores fuzzy retornados. 

 

 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Objetivando atingir as metas propostas para esta pesquisa, foi desenvolvido um 

algoritmo baseado em lógica fuzzy, visando reduzir as ocorrências de colamento de 

aço no molde. Para tanto, foi vislumbrada a possibilidade de incorporação dessa 

rotina construída empregando-se o conceito fuzzy no programa de monitoramento 

MSD.  

 

Desta forma, foram simuladas ocorrências consideradas freqüêntes que podem ser 

observadas durante o processo de lingotamento contínuo de placas. Estas 

informações estão disponíveis nos banco de dados do MSD, os quais foram 

analisados na forma de estudos de caso, para predição e avaliação do 

comportamento do algoritmo proposto.  

 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Dentre os benefícios percebidos mediante a adoção e desenvolvimento do tema 

proposto, pode ser destacado o interesse técnico-científico por ser a lógica fuzzy 

atualmente empregada de forma modesta e limitada em nível nacional. Ainda que 

esta seja considerada uma tecnologia consagrada e mundialmente utilizada nas 

mais diversas aplicações o conceito fuzzy ainda é pouco difundido e aplicado 

nacionalmente.  
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Mesmo não sendo consumida de forma evidente, a lógica fuzzy tem sido 

incorporada ao nosso cotidiano paulatinamente. Presente em produtos de elevado 

grau tecnológico, como sistemas de frenagem ABS (anti-blockage system), foco 

automático de câmeras fotográficas, e etc., a lógica fuzzy têm se revelado uma 

ferramenta excepcional e de grande versatilidade principalmente para aplicações em 

sistemas de controle de processo. 

 

Podemos destacar também os benefícios gerados pelo desenvolvimento tecnológico 

da siderurgia nacional. Uma vez que os sistemas de monitoramento e controle são 

aperfeiçoados continuamente, a adoção dessas novas ferramentas no processo 

produtivo gera menor perda assim como ganhos de rendimento.  

 

Nos últimos anos, a elevação da produtividade e a estabilidade operacional, têm 

sido foco da siderurgia nacional como forma de manter sua competitividade em um 

mercado globalizado. Ainda, os custos gerados devido a falhas em equipamentos e 

a adoção de sistemas importados, onera a empresa além de limitar sua capacidade 

de adaptar as ferramentas existentes às variações temporais das condições de 

contorno as quais foram inicialmente tomadas para configuração desses sistemas.  

 

Estas adversidades poderiam ser minimizadas com o desenvolvimento de tais 

ferramentas localmente, como forma de aprimoramento e capacitação técnica da 

mão-de-obra disponível para solução de problemas.  

 

 

 

1.5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Em um breve descritivo publicado em 2005, B. W. Kwan [5] simula uma aplicação do 

modelamento fuzzy para controle de tráfego de veículos. Nesta simulação são 

abordados conceitos básicos de forma prática. Para a simulação proposta foram 

tomadas como variáveis a direção do tráfego, o número de carros esperando em um 

semáforo, criação de rotas alternativas, tráfego local, tráfego global e desvios de 

rota.  
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Neste simulado, os tempos dos semáforos são alterados de acordo com o numero 

de carros parados e com número de veículos se dirigindo a este. Com o 

monitoramento das variáveis propostas e modificação contínua dos tempos dos 

semáforos de acordo com a necessidade, foram atingindos resultados superiores ao 

modelo convencional o qual possui valores fixos para todas as variáveis. Esses 

conceitos são importantes para compreensão e extrapolação da metodologia fuzzy 

ao lingotamento contínuo de placas. 

 

De forma similar J. A. Freeman [8] faz um comparativo entre a aplicação da lógica 

fuzzy e a lógica convencional, abordando os conceitos de funções de pertinência, 

fator fuzzy e da simplicidade característica deste tipo de modelamento, que para 

este caso específico foi empregado na simulação do posicionamento de um 

caminhão para carregamento de sua carga. 

 

Neste trabalho, é apresentado um algoritmo aplicável ao software Mathematica, o 

qual procura coincidir o ponto (x,y) que define a posição da traseira do caminhão 

com o ponto (x1,y1) previamente estipulado como local de carregamento. Durante a 

execução do algoritmo, a variável “ângulo da roda dianteira” é alterada 

continuamente para que o caminhão se dirija em marcha ré ao local indicado. Para 

esta referência, o que mais chama a atenção é a clareza e simplicidade com que 

são estipuladas as funções de pertinência e também a matriz de interferência. 

 

Outros trabalhos que contribuiram de forma definitiva para a adoção do tema e sua 

aplicação ao lingotamento contínuo de placas, foram: 

 

 K. L. Petri e A. E. Smith [9], ao aplicar os conceitos da lógica fuzzy a um 

processo de produção de cerâmicas por meio de slip-casting sendo que o tempo 

de permanência no forno é um fator preponderante na qualidade final do 

produto.  

 

Os autores atestam que uma geração de 30% de cerâmicas defeituosas é 

esperado uma vez que o processo depende da experiência dos operadores e 

também pela inexistência de modelos analíticos que possibilitem a constância 

na obtenção de bons resultados.  
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A reprodução deste processo deve levar em conta a umidade do ar, vida útil dos 

mais de 30 moldes existentes, tempo e temperatura de forno. Uma pessoa 

normal teria dificuldades para avaliar todas as variáveis simultaneamente de 

forma a estipular a melhor condição de produção.  

 

No caso do modelo fuzzy, este permitiu abranger e incorporar as experiências 

vivenciadas e os conhecimentos adquiridos pelos engenheiros, operadores e 

especialistas da fábrica, onde os dados coletados no passado foram levados em 

consideração para elaboração do modelo fuzzy; 

 

 Y. Zhang, M. Dudzic e V. Vaculik [4], pela aplicação direta dos conceitos da 

lógica fuzzy no desenvolvimento de um sistema para monitoramento online do 

perfil térmico do molde da máquina de lingotamento contínuo de placas #2 da 

Dofasco – Canadá.  

 

Este trabalho descreve apenas como funciona o modelo proposto sem entrar no 

campo da seleção das variáveis observadas. O fato mais relevante revelado 

trata da redução de velocidade para os casos em que o modelo “entende” uma 

condição de risco. Esta redução de velocidade está em consonância com a 

contra-medida proposta para casos de risco de rompimento de pele 

desenvolvido nesta tese; 

 

 R. Tanscheit [18], mostra um roteiro completo para elaboração de um algoritmo 

fuzzy; 

 

 C. Spenser e C. Langley [19] publica exemplos de funções de pertinência e 

diferentes metodologias para obtenção do valor fuzzy. 
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2. FUNDAMENTOS DA LÓGICA FUZZY 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A lógica fuzzy foi primeiramente proposta por Lofti A. Zadeh em 1965 em seu 

trabalho denominado “Fuzzy Sets” [1]. A principal característica dos algoritmos 

baseados em lógica fuzzy consiste na ambigüidade e abstração na definição de um 

conceito de significado vago ou amplo. Conceitos como “grande”, “pequeno”, “curto”, 

“longo” e “médio” ganham aplicabilidade, podendo sobrepujar definições ortodoxas 

de programação.  

 

Outra vantagem da utilização da lógica fuzzy, no caso específico do modelamento 

de processos, consiste na capacidade de incorporação ao modelo de dados 

imprecisos e ruidosos, além da habilidade de manipular informações qualitativas 

mais facilmente. Sistemas de controle, em geral, impõem uma classificação 

extremamente precisa e irreal entre conjuntos de regras, podendo resultar em 

mudanças bruscas entre os diferentes estágios de controle.  

 

Exemplificando, consideremos as seguintes instruções de um algoritmo hipotético:    

 

 Se („vazão de água‟ < 4.5)   

Então („abertura da válvula‟ = 10%); 

 

Se („vazão de água‟ < 5.7)   

Então („abertura da válvula‟ = 50%); 

 

Conforme podemos perceber nas linhas de comando acima, se a „vazão de água‟ 

varia de 4.4999 para 4.5001, a „abertura da válvula‟ passa instantaneamente de 10% 

para 50% de abertura. Isso denota uma transição brusca entre valores de abertura 

da válvula.  

 

Transpondo as mesmas rotinas para controles baseados em instruções fuzzy, o 

mesmo procedimento poderia ser escrito conforme a seguir: 
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Se („vazão de água‟ é „muito baixa‟) 

  Então („ajustar a válvula‟ para abrir „pouco‟) 

 

Se („vazão de água‟ é „médio-baixa‟) 

  Então („ajustar a válvula‟ para abrir „muito pouco‟) 

 

Como a classificação entre „muito baixa‟ e „médio-baixa‟ é ambígua, o resultado 

retornado pelo modelo seria uma migração suave e gradativa entre estados de 

„vazão de água‟. Essa passagem gradativa de um perfil de fluxo para outro, é 

resultado da comparação entre a situação atual do sistema e o conjuto de regras 

previamente definidas, retornando valores que classificam os estágios de transição 

do sistema em graus de pertinência que variam de 0 a 1, representando 

respectivamente não-pertence e pertence exclusivamente. A figura 2.1 mostra a 

comparação entre lógicas convencionais e fuzzy na classificação da situação 

térmica do motor de um automóvel. 

 

 

Figura 2.1. Diferença entre as lógicas convencional e fuzzy. 

 

 

Conforme observado acima, na lógica convencional, a mudança na determinação do 

grau de aquecimento do motor de um carro, se este está “Quente” ou “Normal”, é 

totalmente modificada quando a temperatura supera os 80ºC, passando 

imediatamente de normal para quente. Esta migração súbita entre situação de 

normalidade de aquecimento excessivo do motor pode ser mais claramente 

percebida por aqueles que dirigem ou dirigiram um automóvel fabricado até a 

década de 1980. Para os automóveis desta época a indicação de temperatura 

elevada do motor era feita basicamente por uma pequena lâmpada no painel que 

ascendia quando a temperatura do motor já estava excessivamente quente. 

Normal Quente 
Normal 

Quente 

 

60ºC ºC ºC 

Lógica Convencional Lógica Fuzzy 

100ºC 80ºC 60ºC 100ºC 80ºC 
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Para os programas mais recentes e que incorporam os conceitos da lógica fuzzy, a 

mudança de classificação “Normal” para “Quente” é realizada gradativamente com o 

incremento da temperatura, tornando-se cada vez mais pertencente a categoria de 

“Quente” com a elevação da temperatura, atingindo seu máximo à 100ºC.  

 

Isso significa que ao atingir 100ºC, a classificação da temperatura do motor será 

exclusivamente “Quente” com um grau de pertinência na categoria “Quente” igual a 

1 (pertence exclusivamente) e com grau de pertinência igual a 0 (não-pertence) na 

categoria “Normal”. Considerando este mesmo exemplo, para a temperatura de 

90ºC, a classificação de temperatura do motor estaria com um grau de pertinência 

de 0,75 na categoria “Quente” e 0,25 na categoria “Normal”. 

 

A aplicação desse tipo de filosofia resulta em uma matriz de decisão que pode ser 

facilmente empregada em diversos sistemas de uso corriqueiro como: 

 

- Sistemas ABS (Anti-Blockage System) de frenagem em veículos automotores; 

- Foco automático em câmeras fotográficas e de filmagem; 

- Panelas para cozimento automático de arroz; 

- Elevadores, máquinas de lavar roupas e louças; 

- Condicionadores de ar, entre outros dispositivos. 

 

 

2.2 FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA E MATRIZ DE INTERFERÊNCIAS 

 

Dando continuidade ao exemplo anterior, incluiremos uma outra variável lingüística 

para determinação do grau de aquecimento do motor, passando de “Normal” ou 

“Quente” apenas, para: “Frio”, “Normal” e “Quente”.  

 

Sejam as seguintes funções de pertinência:  

 

“Frio” = { dTºC(k), μA(dTºC(k))| dTºC(k) є [60ºC, 80ºC]}; 

“Normal” = { dTºC(k), μA(dTºC(k))| dTºC(k) є [60ºC, 100ºC]}; 

“Quente” = { dTºC(k), μA(dTºC(k))| dTºC(k) є [80ºC, 100ºC]}. 
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Onde dTºC(k) significa o valor atual da temperatura do motor e μA(dTºC(k)) representa 

o grau de pertinência, variando de 0 até 1, da temperatura atual do motor dentro da 

classificação “Frio”, “Normal” ou “Quente” estipulada pelas funções de pertinência. 

 

A figura 2.2 mostra como seriam exibidos graficamente os conceitos estipulados 

através das funções de pertinência anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Funções de pertinência para os três estágios térmicos do motor. 

 

Uma das causas da elevação da temperatura do motor de um automóvel advém da 

ineficiência do sistema de lubrificação, que com o calor gerado pelo atrito dos 

pistões em movimento dentro dos cilindros, levaria ao comprometimento do 

funcionamento do motor em um curto espaço de tempo. Nestas circunstâncias, 

qualquer intervenção no sistema de lubrificação do motor ou troca de óleo, implicaria 

em agendamento prévio em uma oficina especializada.  

 

Assim sendo, a opção mais imediata para redução da geração de calor no motor, 

seria a redução no número de revoluções por minutos ou “RPM”. Esta medida 

permitiria a continuidade do funcionamento do motor por um prazo de tempo mais 

dilatado, até a oficina autorizada mais próxima. Em se tratando do número de RPM‟s 

durante o funcionamento normal de um motor convencional de um automóvel de 

passeio, poderíamos propor a seguinte função de pertinência. 

 

“Baixo” = { drpm (k), μB(drpm(k))| drpm(k) є [2000 rpm, 3500 rpm]}; 

“Normal” = { drpm(k), μB(drpm(k))| drpm(k) є [2000 rpm, 5000 rpm]}; 

“Alto” = { drpm(k), μB(drpm(k))| drpm(k) є [3500 rpm, 5000 rpm]}. 

 

dTºC(k) 60ºC 100ºC 

μ 
Frio               Normal                 Quente 
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Onde drpm(k) representa o número de revoluções por minuto – RPM atual do motor e 

μB(dTºC(k)) denota o grau de pertinência, variando de 0 até 1, do número de 

revoluções por minuto atual do motor dentro da classificação “Baixo”, “Normal” ou 

“Alto” estipulada pelas funções de pertinência. 

 

Da mesma forma, a figura 2.3 exemplifica como seriam exibidas graficamente estas 

funções de pertinência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Funções de pertinência para as classificações de rotação do motor. 

 

Depois de selecionadas as variáveis que foram consideradas importantes para o 

monitoramento adequado do motor e estipulados os seus respectivos limites, deve 

ser criado o conjunto de regras para que, de cada situação possível, seja extraída a 

contra-medida mais próxima possível da ideal.  

 

O conjunto das regras estipuladas para as interferências provocadas no número de 

revoluções por minuto do motor pode também ser exibido na forma de matriz. Estas 

matrizes são mais comumente conhecidas como matrizes de interferências. Para 

este exemplo, o conjunto de regras bem como as interferências causadas nas 

rotações do motor, estão dispostas conforme abaixo. 

 

Regra 1:  

Se Temperatura = “Frio” e RPM = “Baixo”,  redução em RPM = “Pequena”; 

 

Regra 2:  

Se Temperatura = “Frio” e RPM = “Normal”,  redução em RPM = “Pequena”; 

 

 

drpm(k) 2000 5000 

μ 
Baixo            Normal                   Alto 
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Regra 3:  

Se Temperatura = “Frio” e RPM = “Alto”, ( redução em RPM = “Pequena”; 

 

Regra 4:  

Se Temperatura = “Normal” e RPM = “Baixo”, ( redução em RPM = “Pequena”; 

 

Regra 5:  

Se Temperatura = “Normal” e RPM = “Normal”, ( redução em RPM = “Pequena”; 

 

Regra 6:  

Se Temperatura = “Normal” e RPM = “Alto”, ( redução em RPM = “Pequena”; 

 

Regra 7:  

Se Temperatura = “Quente” e RPM = “Baixo”, ( redução em RPM = “Pequena”; 

 

Regra 8:  

Se Temperatura = “Quente” e RPM = “Normal”, ( redução em RPM = “Média”; 

 

Regra 9:  

Se Temperatura = “Quente” e RPM = “Alto”, ( redução em RPM = “Grande”. 

 

 

A tradução de “Pequena”, “Média” e “Grande” em valores quantitativos de RPM a 

serem reduzidas no motor está descrita conforme se segue. 

 

“Pequena” = { drpm (k), μR(drpm(k))| drpm(k) є [0 rpm, 1000 rpm]}; 

“Média” = { drpm(k), μR(drpm(k))| drpm(k) є [0 rpm, 2000 rpm]}; 

“Grande” = { drpm(k), μR(drpm(k))| drpm(k) є [1000 rpm, 2000 rpm]}. 

 

A figura 2.4 exibe graficamente o conjunto de interferências descritas acima. 
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Figura 2.4. Conjunto de interfrências para a redução da rotação do motor. 

 

Abaixo, a Tabela 1 exibe a matriz de interferência mencionada previamente, 

contemplando as respectivas reduções de RPM estipuladas no conjunto de regras.  

 

TºC 
Temperatura do Motor 

F F F N N N Q Q Q 

RPM 
Rotação do Motor 

B N A B N A B N A 

RPM 
Redução na Rotação do Motor 

P P P P P P P M G 

 

 

Tabela 1. Matriz de interferência para temperatura e rotação do motor. 

 

Vale lembrar que estamos tratando de um modelo difuso hipotético. E, uma vez que, 

normalmente, o sistema elétrico de um carro alarma somente quando a temperatura 

do motor se encontra acima de 90ºC, não faz sentido simular o comportamento 

deste modelo, pelo menos neste momento, em situações de baixas rotações e 

baixas temperaturas.  

 

Para tanto, imaginemos que a elevação da temperatura do motor gera um alarme 

disparando a rotina fuzzy proposta, considerando as seguintes condições iniciais: 

 

Temperatura do motor = 97ºC; 

Rotação do motor = 4790 rpm. 

 

Estas informações, a partir de agora, passam por uma sequência lógica até 

retornarem um valor ponderado de redução das rotações do motor.  

F = Frio, N = Normal, Q = Quente, A = Alto, B = Baixo, M = Médio, P = Pequena, G = Grande. 

drpm(k) 0 2000 

μ 
Pequena            Média                     Grande 
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O comportamento das curvas do modelo proposto suposto linear (vide figuras 2.2, 

2.3 e 2.4), pode assumir ainda outras formas não lineares, de acordo com a 

necessidade de maior ou menor grau de resposta do sistema entre os intervalos 

previstos.  

 

O número de regras e variáveis contempladas também pode ser adequado de 

acordo com o grau de complexidade e sofisticação do modelo. Vale lembrar que 

entre as variáveis é desejável que sejam mantidas as mesmas quantidades de 

intervalos ou regras.  

 

Antes de prosseguir com a explanação da fundamentação, faz-se necessária a 

apresentação de algumas propriedades e operações importantes com conjuntos 

nebulosos ou fuzzy. Os operadores max e min podem ser usados para operar sobre 

conjuntos ou matrizes, elemento a elemento ou sobre elementos singulares, como 

por exemplo: 

 

a  b = min(a,b) = a,  se a  b  

 

a  b = max(a,b) = a,  se a  b 

 

Onde “” representa o menor valor obtido da intercessão dos conjuntos “a” e “b” e 

“” sendo o maior valor da intercessão dos conjuntos “a” e “b”. 

 

Dentre as metodologias mais conhecidas estão as de Mamdani [2] como 

simplificação de max-min, originalmente proposta por Zadeh [1]. Existem ainda 

outras formas mais sofisticadas de modelamento. 

 

  Min, Mamdani [2]:    μR(x,y) = μA(x)  μB(y)  (2.1) 

 

  Produto, porposta por Ostergard [3]:  μR(x,y) = μA(x) . μB(y)  (2.2) 

 

Em ambos os casos acima, a combinação de n declarações das condições fuzzy é 

baseada na expressão “OU”. As variações apresentadas por Mamdani [2] e 

Ostergaard [3], nada mais são do que artifícios matemáticos para determinação do 

valor resultante a ser empregado no cálculo do fator fuzzy. 
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Por ser de mais fácil assimilação, optaremos por utilizar o método de implicação de 

interferência max-min. A mínima correlação ou implicação de interferência max-min, 

para o caso do motor do automóvel, pode ser escrita da seguinte forma:  

 

  Interferência max-min:     μR(x,y) =  (μA(x)  μB(y))  (2.3) 

 

 

Tomando a temperatura estipulada de 97ºC, percebemos que esta pertence a 

ambas as condições “Normal” e “Quente”. Como optamos por estipular um 

comportamento linear da variação da temperatura entre as definições “Frio”, 

“Normal” e “Quente”, podemos dizer que a 97ºC a classificação da temperatura entre 

valores que variam de 0 até 1 é 0,03*”Normal” e 0,97*”Quente” segundo a figura 2.2 

que representa um dos conjuntos de regras lineares propostas. 

 

Utilizando o mesmo princípio para a rotação do motor de 4790 rpm, notamos que, 

segundo a figura 2.3, esta condição representa: 0,14*”Normal” e 0,86*”Alto”, 

novamente baseado no conjunto de regras referentes à variável “rotação do motor”. 

 

Nestas condições, seguindo o modelo de implicação de Mamdani [2] e de acordo 

com o conjunto de interferências definidos previamente temos: 

 

- Interferência da Regra 5  

Temperatura = “Normal” e RPM = “Normal”, ∴ redução em RPM = “Pequena”; 

 

- Interferência da Regra 9  

Temperatura = “Quente” e RPM = “Alto”, ∴ redução em RPM = “Grande”. 

 

Então: 

 

- O valor min. referente à Interf.5: 0,03*”Normal” e 0,14*”Normal”  0,03*”Pequena”; 

- O valor min. referente à Interf.9: 0,97*”Quente” e 0,86*”Alto”  0,86*”Grande”. 
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A partir deste ponto serão extraídos os valores numéricos pela resultante da união 

das interferências 5 e 9: 0,03*”Pequena” adicionado a 0,86*”Grande”. 

 

Aqui temos, a princípio, duas opções. A primeira é levar em consideração a adição 

de ambos os termos 0,03*”Baixo” e 0,86*”Alto”, ou simplesmente o valor referente à 

categoria mais relevante, isto é, ”Alto”.  

 

Ao retornarmos às implicâncias dos valores de redução de rotação para cada uma 

das definições de “Pequena”, “Média” e “Grande”, figura 2.4, percebemos que a 

condição exclusivamente “Grande” é igual a 1 em 2000rpm.  

 

Portanto, para definirmos o valor numérico da expressão 0,86*”Grande” basta fazer: 

 

0,86 * 2000 (“Grande”) = 1720rpm. 

  

 

De forma análoga, o valor da expressão 0,03*”Pequena” pode ser traduzido como: 

 

0,03*0 (“Pequena”) = 0rpm. 

 

 

Logo, o motor passaria a operar a: 4790rpm – (1720rpm + 0rpm) = 3070rpm. 

 

Conforme mencionado acima, a segunda maneira seria simplesmente a 

consideração da redução da rotação do motor igual ao valor equivalente à categoria 

mais relevante. Que para a simulação proposta seria: 

 

(“Grande”) = 2000rpm. Logo, 4790rpm – 2000rpm = 2790rpm. 

 

 

Qualquer um dos dois caminhos tomados nos levaria a um resultado tecnicamente 

similar. Obviamente, devemos lembrar que estamos tratando de um exemplo 

hipotético, servindo apenas como um exercício prático e simplificado, objetivando 

elucidar conceitos básicos da lógica difusa.  
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Uma vez implantada qualquer rotina similar em um sistema supervisório de um 

veículo, algumas outras considerações devem ser feitas, como por exemplo: a 

metodologia de defuzificação, o número de vezes e o intervalo de tempo entre cada 

execução da rotina, definição da rotação mínima para garantir que o veículo 

continue se deslocando, entre outras coisas. 

 

Ainda, este exemplo trata do modelamento do aquecimento de um sistema 

mecânico, o motor de um carro. Normalmente os sistemas mecânicos são mais 

robustos, permitindo que distorções ou imprecisões sejam assimiladas sem grandes 

implicações no resultado final. Isso significa que para a condição proposta, ao 

encontrarmos o valor de redução no número de RPM‟s de 1720, este valor poderia 

ser facilmente definido como 2000 rpm ou 1500 rpm, sem maiores conseqüências ou 

problemas.  

 

Provavelmente, o efeito final da redução do número de rotações seria por si só 

benéfico para restauração de uma boa condição de trabalho do motor, 

independentemente do valor da redução, fosse ele 1750, 1500 ou 2000 rpm. Para os 

casos de sistemas eletrônicos, as aplicações normalmente são bem mais 

sofisticadas, pois requerem maior precisão e imediatismo, objetivando a obtenção de 

um controle mais rápido e preciso na transição entre estados de referência. 

 

 

2.3 OUTROS MODELOS DE FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA 

 

As funções de pertinência demonstradas no tópico anterior podem ser consideradas 

apenas como um dos possíveis exemplos de função que, no caso citado, é exibida 

como uma transição linear de um estado físico a outro. Outros tipos de função de 

pertinência podem ser adotadas de forma a se obter resultados os mais próximos 

dos observados em experimentos ou situações reais. 

 

Na figura 2.5, estão dispostas algumas formas de funções de pertinência mais 

comumente encontradas, que podem ser empregadas em qualquer sistema difuso.  
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Vale ressaltar que estas funções de pertinência podem ser aplicadas em conjunto ou 

ainda mesclando as diversas funções em duas, três ou mais classificações ou 

estados para cada variável. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Outros exemplos de funções de pertinência. 

 

 

Para obtenção do fator fuzzy resultante toma-se as regras estabelecidas e suas 

respectivas implicâncias.  

 

A figura 2.6 demonstra graficamente como seriam extraídos os valores mínimos de 

cada regra, para que seja composto o valor final máximo de cada conjunto de regra. 

 

 

 

 

d(k) 0 

μ 

1 

d(k) 0 

μ 

1 

d(k) 0 

μ 

1 

d(k) 0 

μ 

1 
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Para o caso proposto, da temperatura do motor de um automóvel, o fator fuzzy 

resultante deverá retornar ao motorista qual a velocidade recomendada para a 

situação aparente de aquecimento do motor, levando em consideração o número de 

revoluções por minutos a que referida velocidade impõe ao sistema. Caso 

automatizado, o sistema reduziria a aceleração do carro à medida que o motor fosse 

aquecido, procurando manter o sistema próximo à condição normal de 

funcionamento. 

 

 

3. O COLAMENTO DE AÇO E O MONITORAMENTO DO MOLDE 

 

3.1. O LINGOTAMENTO CONTÍNUO DE PLACAS 

 

A produção de placas pelo processo de lingotamento contínuo emprega um 

equipamento complexo, com diversos componentes, sendo o principal deles o 

molde. O molde consiste de um conjunto de quatro placas de cobre, duas mais 

largas e duas estreitas, com comprimento normalmente em torno de novecentos 

milímetros. A figura 3.1 mostra uma visão geral de uma máquina de lingotamento 

contínuo de placas. 

 

- Temperatura do Motor 

- RPM 

Frio Normal 

Normal 

Baixo 
Pequena 

Pequena 

Interferência 

Interferência 

2 

4 

Pequena 

Figura 2.6. Obtenção do fator fuzzy resultante. 

 

Fator fuzzy 



 

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Vista geral de uma máquina de lingotamento contínuo de placas. 

 

 

As placas de cobre do molde são geralmente revestidas total ou parcialmente por 

uma liga de níquel para atenuação do desgaste no contato com o aço e melhor 

controle da transferência de calor. O molde é refrigerado por água para evitar que 

este venha a se fundir por o cobre ter uma temperatura de fusão inferior à do aço.  

 

A refrigeração do molde é realizada por água que passa por sulcos ou slits na face 

oposta ao contato com o aço, circulando em rede isolada de agentes externos ou 

contaminantes em uma vazão de aproximadamente cinco mil litros de água por 

minuto para cada placa de face mais larga e em torno de quinhentos litros de água 

por minutos para cada uma das faces estreitas. 

 

No molde ocorre a formação da primeira parcela de aço sólido denominada menisco. 

O molde é responsável pela extração inicial de calor da pele de aço em formação, a 

qual denomina-se refrigeração primária.  
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Para evitar que a pele de aço fique aderida ao molde, este oscila para cima e para 

baixo geralmente performando uma curva senoidal de amplitude de ±3 milímetros.  

 

As dimensões do molde definem também a forma final do material lingotado, 

basicamente sua largura e sua espessura dependem das dimensões do molde 

durante o lingotamento. Após passar pelo molde, a pele de aço formada possui um 

espessura normalmente variando de 15 a 30mm.  

 

Esta pele ou casca de aço formada deve ter resistência e espessura suficiente para 

suportar a pressão metalostática sem se romper. Após e abaxio do molde a pele de 

aço é contida por uma série de rolos.  

 

Cada sequência de rolos é denominada de segmento. Entre os rolos dos segmentos 

existe uma série de bicos de spray que tem a finalidade de promover o resfiamento 

secundário da placa em formação por meio de água. 

 

 

3.2. A IMPORTÂNCIA DO PÓ FLUXANTE 

 

Para que seja possível a produção de aço via lingotamento contínuo, faz-se 

necessário o emprego de um agente lubrificante no molde para que a placa possa 

ser extraída continuamente. A este agente lurbificante denominamos “pó fluxante”.  

 

Ao ser depositado no molde, o material fluxante, que é uma mistura globulizada de 

finos de óxidos, inicia sua fusão a uma temperatura inferior ao ponto de fusão do 

aço, formando uma escória líquida que lubrifica as faces de contato entre o aço e o 

molde. Na Tabela 2 é mostrada uma composição típica de pó fluxante. 

 

 

Tabela 2. Composição genérica de pós fluxantes. 

SiO2 CaO MgO Al2O3 TiO2 Na2O K2O Fe2O3 MnO CLivre CTotal F 

32,5% 33,6% 5,7% 3,8% <0,3% 9,3% <0,5% 1,8% <0,5% 2,0% 3,5% 8,5% 
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O pó fluxante para lingotamento contínuo de placas tem duas funções primordiais: 

garantir a lubrificação entre a pele de aço em formação e as placas do molde e 

controlar a extração de calor no molde. 

 

A perfeita lubrificação entre a pele de aço em formação e as placas de cobre do 

molde no lingotamento contínuo é o fator que permite atingir excelência de qualidade 

final do aço lingotado em modo contínuo quando comparado ao processo de 

lingotamento convencional, possibilitando o incremento de produtividade.  

 

A partir do momento em que a lubrificação no molde fica comprometida, o molde fica 

sujeito a ocorrência do rompimento da fina camada de aço formada durante o 

processo de solidificação, reduzindo drasticamente os índices de funcionamento e 

vida útil do equipamento. 

 

Diversas variáveis podem ser tomadas como fatos geradores da deficiência de 

lubrificação no molde. Uma vez que a maioria dessas variáveis não é passível de ser 

medida ou estimada previamente, elas tornam o processo vulnerável a oscilações 

indesejadas de produção.  

 

Dentre os fatores que prejudicam a lubrificação no molde, podemos destacar a 

absorção de alumina (Al2O3) em excesso proveniente do aço pela escória líquida do 

fluxante, baixas temperaturas do aço e a presença de umidade no fluxante cru.  

 

Aços contendo elevadas quantidades de óxido, seja devido ao aquecimento 

aluminotérmico ou a deficiências do processo de refino secundário, acarretam a 

absorção de grandes quantidades de alumina pela escória fluidificada do fluxante no 

molde.  

 

Este fato eleva em demasia a viscosidade da escória líquida, dificultando sua 

infiltração entre a pele de aço e a placa do molde, prejudicando a lubrificação.  

 

A figura 3.2 mostra a variação da viscosidade com a elevação do teor de alumina 

para diferentes fluxantes. 
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Placas Produzidas na MLC2 com Alarme de Colamento versus 

Sobre Aquecimento [Jul a Dez/04]
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Figura 3.2. Variação da viscosidade com o teor de alumina [20]. 

 

Deficiências na lubrificação podem ser geradas ainda por baixas temperaturas do 

aço líquido durante o lingotamento. A figura 3.3, mostra a elevação do índice de 

alarmes de colamento com a redução do sobreaquecimento do aço. Os dados 

referentes à figura 3.3, foram retirados do banco de dados da ArcelorMittal Tubarão 

no período de julho à dezembro de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Evolução da ocorrência de colamentos com o sobreaquecimento do aço. 
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Se a temperatura do aço não for suficientemente elevada para promover a geração 

de um filme de escória líquida de fluxante, a entrada de nova escória para alimentar 

o canal de contato com a placa de cobre fica comprometida pela elevação da 

viscosidade e posterior solidificação da escória do fluxante. Esse fato se deve às 

elevadas taxas de extração de calor obtidas no molde. A figura 3.4 mostra o 

incremento da viscosidade da escória líquida com a redução de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Variação da viscosidade com a temperatura da escória líquida [20]. 

 

Os altos teores de umidade no fluxante ainda cru por sua vez tornam irregular o seu 

perfil de fusão. A fusão irregular do fluxante retarda a formação da escória líquida 

além de modificar suas propriedades de controle da transferência de calor no molde, 

fundamentais para uma boa lubrificação e homogeneidade térmica da pele de aço.  

 

O controle da troca térmica entre aço e molde exercido pelo fluxante é 

imprescindível para minimização da geração de trincas superficiais e para diminuir 

as probabilidades da ocorrência de rompimentos de pele. Ainda, determinadas 

classes de aços são mais susceptíveis a problemas relativos à homogeneidade 

térmica durante lingotamento, gerando gradientes de temperatura ao longo da pele 

de aço em formação. Este fato promove o aparecimento de forças trativas fruto da 

solidificação irregular, podendo resultar em trincas longitudinais ou mesmo 

rompimento da pele fora do molde. Esse fenômeno é atribuído principalmente à 

ocorrência da reação peritética “líquido + ferrita (δ) → austenita (γ)” durante a 

solidificação para aços com composição de 0,095% a 0,017% de carbono.  
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Placas Produzidas na MLC2 com Alarme de Colamento versus 

Teor de Carbono [Jul a Dez /04]

0,06

0,57

0,79

0,10

0,0

0,5

1,0

1,5

%C 10 %C 20 %C 30 %C 40

Teor de Carbono [%]

P
la

c
a
s
 c

o
m

 A
la

rm
e
 d

e
 C

o
la

m
e
n
to

 [
%

]

Devido a solidificação através da reação peritética, os valores de extração de calor 

no molde, medidos por termopares dispostos ao longo do seu perímetro, 

apresentam desvio maior que nas demais classes de aço. A figura 3.5, exemplifica a 

maior incidência de eventos de agarramento a medida em que o teor de carbono do 

aço se aproxima da faixa de composição peritética. Os dados referentes à figura 3.5, 

foram retirados do banco de dados da ArcelorMittal Tubarão no período de julho à 

dezembro de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Geração de alarmes de sticker por faixa de carbono do aço. 

 

A solução mais difundida, objetivando restaurar a homogeneidade térmica para os 

aços peritéticos durante o lingotamento, é a adoção de fluxantes que geram filme de 

escória mais opaco, filtrando a quantidade de calor retirada do aço. Devido a esta 

limitação na extração de calor, velocidades de lingotamento mais baixas são 

requeridas de forma que haja tempo para formação de uma pele suficientemente 

resistente para suportar as pressões metalostáticas abaixo do molde.  

 

O principal fator operacional de influência na lubrificação é a baixa velocidade de 

lingotamento. A redução da velocidade é fundamental para restauração das 

condições ideais de lubrificação no molde e enrijecimento da pele solidificada. 

Através da limitação da velocidade de lingotamento, a pele de aço se contrai mais, 

abrindo espaço para que a escória líquida adentre os canais criados nas 

proximidades das faces do molde.  
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Essa prática eleva o consumo de fluxante, aumentando as chances de restauração 

da lubrificação. Esses conceitos podem ser observados nas figuras 3.6 (a) e (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Espessura do filme e consumo de fluxante vs. velocidade de lingotamento [22]. 

 

Em virtude da elevada vulnerabilidade apresentada pelo processo de lingotamento 

contínuo, este carece de um monitoramento constante e eficaz, evitando ser 

submetido a oscilações que possam prejudicar a continuidade da produção. De 

forma a suprir essa carência, empresas fabricantes de equipamentos ou mesmo as 

próprias siderúrgicas têm aprimorado constantemente os sistemas utilizados para 

monitoramento do molde via termopares. Geralmente, os sistemas de prevenção de 

rompimentos de pele atuam reduzindo drasticamente a velocidade de lingotamento 

para que as condições de lubrificação sejam restituídas.  

 

Essas interferências, quando em número significativo de ocorrências, acabam por 

incrementar as perdas de produtividade, fazendo com que aprimoramentos 

constantes no algoritmo de detecção e na precisão do diagnóstico de colamentos 

sejam necessários. 

 

 

3.3. INTERPRETANDO OS SINAIS DOS TERMOPARES 

 

Uma vez disponível e operacionalizado, o sistema de monitoramento do molde 

precisa interpretar corretamente os sinais enviados pelos termopares de forma a 

diagnosticar previamente rompimentos de pele em potencial. Variações na amplitude 

dos sinais indicam oscilações da temperatura na superfície das placas de cobre do 

molde.  
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Através da observação dessas mudanças de temperaturas, uma variada gama de 

problemas originários no molde podem ser identificados como geração de trincas 

longitudinais, colamento de aço e heterogeneidade térmica da pele de aço. 

 

Para que o sistema como um todo seja capaz de monitorar o molde de forma 

confiável, os diversos termopares são dispostos em pontos específicos, objetivando 

informações precisas referentes às zonas mais críticas. As regiões do menisco e 

imediatamente abaixo deste são consideradas as regiões de maior importância para 

a avaliação da extração de calor no molde. O posicionamento geral dos termopares 

nos moldes das máquinas de lingotamento contínuo da ArcelorMittal Tubarão está 

representado na figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Disposição geral dos termopares no molde [17]. 

 

Cada termopar é monitorado pelo MSD e nos gráficos gerados pelo sistema podem 

ser observadas as flutuações de comportamento do fluxo de calor. Dentro de uma 

faixa aceitável e previsível de variação, essas oscilações de temperatura não 

representam nenhum perigo à operação. Contudo, uma vez ultrapassados os limites 

previamente estabelecidos no sistema, este reage prontamente, reduzindo a 

velocidade de lingotamento para valores de segurança, de forma a garantir a 

extração da placa com o menor risco possível de rompimento de pele.  

 

Além da prevenção de rompimentos, o sistema implantado e devidamente ajustado 

pode ser utilizado para avaliar o desempenho de novos fluxantes durante sua fase 

experimental, previnindo anomalias indesejadas.  
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Na figura 3.8, temos uma exemplificação das mudanças no perfil de temperatura 

durante substituição do tipo de material fluxante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Figura 3.8. Variação do perfil de temperatura no molde mediante troca do fluxante [21]. 

 

As possibilidades e anomalias passíveis de serem identificadas são elevadas 

substancialmente com o incremento do número de termopares utilizados no 

monitoramento do molde. Outro fator relevante é a distância entre termopares, que 

quando reduzida, possibilita a clara percepção e a reação instantânea do sistema 

mediante qualquer sinal de propagação de colamento, reduzindo significativamente 

as chances de rompimento. 

 

 

3.4. IDENTIFICANDO UM COLAMENTO DE AÇO NO MOLDE 

 

As características de um colamento de aço no molde podem ser facilmente 

identificadas pela presença física de marcas na superfície da placa, figura 3.9, 

provocadas pela falta de lubrificação no molde e o agarramento da pele de aço na 

placa de cobre. Devido as profundas marcas impressas na placa, esta deve ser 

desviada para corte da área afetada ou sucatamento da região comprometida.  
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Figura 3.9. Fotografia indicativa de uma placa com marca de colamento em “V” [17]. 

 

À medida que a lubrificação fica comprometida, a fricção entre a pele de aço em 

contato com o molde se eleva até que esta fique presa, caracterizando o colamento 

propriamente dito. A marca em “V” é proveniente da pele de aço que se rasga à 

medida que a placa é extraída do molde. O mecanismo de geração do agarramento 

de aço no molde é descrito a seguir, tendo como referência a figura 3.10. 

 

Em (A) pode ser visualizada a pele de aço em formação. Ao ocorrer uma eventual 

falta de lubrificação no molde (B), a pele inicia o processo de colamento abaixo do 

nível do molde ou “menisco”. A partir de (C) a pele se rompe devido a extração 

continuada da placa, mantendo a parte superior presa à parede do molde. Neste 

ponto pode ser notado o incremento da espessura de pele solidificada nesta região 

devido à refrigeração acentuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Representação esquemática da propagação do colamento de aço no molde [17]. 
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Em (D) pode ser observado que uma porção aço líquido penetra na região do 

rompimento da pele e uma nova frente de solidificação mais fina é gerada. Por ser 

de pequena espessura, (E) e considerando a lubrificação deficiente, a pele de aço 

torna a se romper no local de menor resistência. 

 

Caso não haja redução significativa da velocidade de lingotamento, de forma a 

favorecer a recuperção da área rompida, para que esta possa resistir ao processo 

de extração, a seqüência de fatos volta a se repetir, (E) a (H), até que haja o 

rompimento fatídico da pele fora do molde, provocando o vazamento do aço ainda 

líquido dentro da máquina de lingotamento contínuo. 

 

 

3.5. SISTEMA DE MONITORAMENTO TÉRMICO DO MOLDE (MSD) 

 

O sistema de monitoramento do molde MSD – Mould Sticker Detection, implantado 

nas máquinas de lingotamento contínuo da ArcelorMittal Tubarão, foi incorporado 

aos demais sistemas periféricos por fazer parte do escopo de fornecimento do 

equipamento.  

 

Atualmente as concessionárias, fornecedoras de máquinas de lingotamento contínuo 

de placas, consideram de vital importância a existência de um monitoramento em 

tempo real das condições do molde de forma a reduzir a probabilidade de 

vazamento de aço devido a rompimento de pele. 

 

O MSD acompanha a evolução das temperaturas por intermédio de gráficos que são 

disponibilizados em um monitor para melhor visualização da situação do molde 

pelos operadores. O programa gera alarmes ao presenciar anormalidades no fluxo 

de calor.  

 

A tela principal do MSD é dividida em duas partes por uma barra horizontal fina na 

cor cinza-claro. A parte superior da tela contém janelas verticais com linhas coloridas 

em verde e amarelo sobre um fundo em cinza-escuro. A principal tela gráfica do 

MSD pode ser observada na figura 3.11. 
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Figura 3.11. Apresentação da tela princial do Mould Sticker Detection – MSD. 

 

Cada uma das pequenas janelas verticais, numeradas de 1 a 22, para a máquina de 

lingotamento contínuo 1, e de 1 a 26, para a máquina de lingotamento contínuo 2, 

representa uma coluna de termopares na qual a linha superior (em verde) de cada 

coluna sempre se refere ao termopar superior.  Os termopares superiores estão 

mais próximos ao menisco (região mais quente do molde) por isso sua indicação se 

encontra acima da linha amarela (inferior). A linha amarela é sempre concernente ao 

termopar inferior que se situa 200mm abaixo do termopar superior.  

 

A parte inferior da tela principal, contém à sua direita uma tabela com dados do aço 

em produção. À esquerda desta tabela encontra-se um gráfico com fundo cinza-

escuro mostrando a velocidade de lingotamento atual em azul escuro, a posição da 

válvula gaveta que controla o fluxo de aço para o molde em vermelho e a distância 

do aço ao sensor de nível de aço no molde em rosa.  
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Neste gráfico são exibidas as informações dos últimos trezentos segundo ou cinco 

minutos. Ainda podemos perceber a palavra “Auto” em verde no canto superior 

esquerdo do gráfico, significando que o controle de nível de aço do molde está em 

automático.  

 

A figura 3.11 é um exemplo de uma condição operacional tipicamente normal, onde 

o gradiente de temperatura entre dos termopares superiores, inferiores e demais 

variáveis operacionais podem ser consideradas estáveis.  

 

A figura 3.12 exemplifica o MSD identificando uma condição anômala durante o 

lingotamento onde as temperaturas indicadas pelos termopares sofrem variação 

excessiva sendo interpretadas pelo sistema como um evento de agarramento ou 

“sticker” em inglês. 

 

 

 

Figura 3.12. Exemplo do diagnóstico de um evento de colamento performado pelo MSD. 
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De forma a se garantir a continuidade do processo bem como a diminuição dos 

riscos de vazamento de aço, a velocidade de lingotamento é imediatamente 

reduzida, quando da ocorrência de colamento da pele de aço no molde. Para a 

avaliação das oscilações térmicas no molde, o MSD utiliza diversos critérios de 

julgamento através de um conjunto de regras estipuladas previamente.  

 

Esse conjunto de regras forma uma lógica que pode ser alterada de acordo com a 

necessidade de aprimoramento ou ajuste fino do modelo, objetivando maior índice 

de acerto do sistema na identificação de eventuais agarramentos.  

 

Na figura 3.13 estão listados em destaque os parâmetros de verificação passíveis de 

serem alterados para melhor identificação de agarramentos. Os parâmetros são: 

 

 

 

Figura 3.13. Tela de configuração dos itens de verificação do MSD. 

 

(1) – Nível de elevação da temperatura do termopar superior calculado em 

percentagem sobre o valor médio dos últimos 20 segundos defasados em 15 

segundos do instante atual; 
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(2) – Número de ciclos consecutivos em que houve elevação de temperatura do 

termopar superior. Cada cinco ciclos correspondem a um segundo; 

 

(3) – Tempo máximo em segundos para confirmação da ocorrência de agarramento. 

Quando excedido, o sistema assume que está ocorrendo uma variação normal de 

temperatura; 

 

(4) – Nível de elevação da temperatura do termopar inferior calculado em 

percentagem sobre o valor médio dos últimos 20 segundos defasados em 5 

segundos do instante atual; 

 

(5) – Número de ciclos consecutivos em que houve elevação de temperatura do 

termopar inferior. Cada cinco ciclos correspondem a um segundo; 

 

(6) – Nível de queda da temperatura do termopar superior em percentagem 

calculada sobre o valor médio das últimos 20 segundos defasados em 15 segundos 

do instante atual; 

 

(7) e (8) – Velocidade de propagação do colamento, computando a distância 

percorrida entre os termopares, fixada em 200mm, dividida pelo tempo em segundos 

da propagação do termopar superior em direção ao termopar inferior no mesmo 

canal em comparação aos canais adjacentes; 

 

(9) – Taxa de elevação da temperatura do termopar superior em ºC por ciclo; 

 

(10) – Taxa de elevação da temperatura do termopar inferior em ºC por ciclo. 

 

Durante o lingotamento, o programa compara o valor atual das variáveis com os 

limites estabelecidos. Quando todas as variáveis alcançam seus respectivos limites 

fica estabelecida, então, a condição de “alarme de colamento”. A migração da 

velocidade atual de lingotamento para “zona de segurança” é efetuada 

instantaneamente.  
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Existem casos em que a velocidade cadencia para 1,0m/min antecipando uma 

segunda redução de velocidade que ocorre quando a variável “Nível de queda da 

temperatura do termopar superior - (6)” a atinge o limite estabelecido, caracterizando 

um “colamento”.  

 

Contudo, se a velocidade de lingotamento é reduzida para 1,0m/min, faltando 

apenas uma única variável, que se refere ao nível de redução de temperatura do 

termopar superior, fica caracterizado um estado de redundância, pois em baixas 

velocidades, o molde consegue extrair mais calor de uma mesma região, logo, é 

esperado que a temperatura indicada pelo termopar superior sofra uma queda.  

 

 

4. LÓGICA FUZZY APLICADA AO LINGOTAMENTO CONTÍNUO 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal da aplicação desta tecnologia ao lingotamento contínuo, está na 

redução das perdas de produtividade, corte e sucatamento de placas por defeitos 

superficiais oriundos da redução brusca de velocidade mediante a ocorrência de um 

alarme de colamento.  

 

Uma vez que o fato gerador do colamento é prioritariamente uma deficiência de 

lubrificação no molde, gerada pela excessiva velocidade de lingotamento em face 

das condições de processo naquele determinado momento, o conceito de uma 

transição escalonada de velocidade de acordo com a criticidade das variações de 

temperatura observadas no molde é facilmente aplicável. 

 

Assim sendo, uma vez dotado da capacidade de interpretar, mesmo que 

indiretamente, as condições de lubrificação no molde, o MSD deve pontuar valores 

de 0 a 1 para os diversos cenários de criticidade encontrados, estabelecendo assim 

o conjunto de regras básicas para determinação de um sistema de controle da 

velocidade de lingotamento baseado em lógica fuzzy.  
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A vantagem desse tipo de intervenção é a possibilidade de o próprio sistema propor 

a velocidade de lingotamento mais adequada frente aos diversos cenários 

encontrados, evitando migrar bruscamente de uma situação de aparente 

normalidade para emergencial.  

 

Se o sistema de controle entende diversos níveis de risco para o processo, este 

passa a responder de forma mais coerente mediante cada situação em particular, 

evitando que o equipamento seja exposto à situações de emergência iminente sem 

que haja tempo hábil para que sejam tomadas as contra-medidas mais corretas. 

 

Logo, dos dez itens de verificação existentes no MSD, deverão ser selecionados 

aqueles que melhor poderiam contribuir para uma ação preventiva do modelo, sendo 

criadas funções de pertinência para cada item e posteriormente concebendo o 

conjunto de regras. O modelo difuso resultante deverá gerar os valores numéricos 

para a redução de velocidade proposta, assim como a nova velocidade de 

lingotamento a ser objetivada.  

 

Uma vez implantado, o sistema deve avaliar as condições do molde, reduzindo a 

velocidade de lingotamento de forma a realizar transições suaves entre cada estágio 

de criticidade encontrado, diminuindo assim as chances de ocorrência real de 

colamento. 

 

 

4.2 ELEMENTOS RELEVANTES AO MODELAMENTO FUZZY 

 

Ao observarmos a seqüência de eventos que disparam os alarmes de colamento, 

percebemos que anteriormente à geração do colamento, existe uma condição 

intermediária de “Fast Cast” ou de pré-colamento do aço no molde. Como entre a 

ocorrência do pré-colamento e o atingimento das condições necessárias para que o 

sistema confirme o colamento, um certo tempo é decorrido, a observação do 

fenômeno do “Fast Cast” se mostra interessante. Afinal, o propóstio primordial do 

modelamento sugerido trata da antecipação das ações com o fim de se evitar ou 

minimizar as ocorrências desses eventos.  
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Quando as medições de temperatura no molde são interpretadas como condição de 

pré-colamento, o sistema reduz bruscamente a velocidade de lingotamento, seja ela 

qual for, para 1,0 metro por minuto, desde que a máquina esteja operando em 

velocidades superiores a esta, previamente ao alarme. Para que seja gerado este 

alarme, é necessário que sejam percorridos os seguintes passos: 

 

1. A temperatura atual registrada pelo termopar superior se eleve acima do valor 

“Upper Rise Level” estipulado na tela de configuração; 

 

2. A temperatura medida pelo termopar superior ascenda continuamente 

durante um determinado tempo designado por “Upper Rise Counts“1 a uma 

taxa de “Upper Rise Rate”;  

 

3. Neste momento, o termopar superior recebe o status de alarme; 

 

4. A temperatura atual registrada pelo termopar inferior se eleve acima do valor 

“Lower Rise Level” estipulado na tela de configuração; 

 

5. A temperatura medida pelo termopar superior ascenda continuamente 

durante um determinado tempo designado por “Upper Rise Counts“ a uma 

taxa de “Upper Rise Rate”;  

 

6. Neste momento, o termopar inferior recebe o status de alarme. Agora, ambos 

os termopares daquele determinado “canal” assumem a condição de “Fast 

Cast” ou pré-colamento, enviando um sinal para que a velocidade seja 

reduzida a 1,0 metro por minuto instantaneamente; 

 

Como para cada coluna de termopar ou “canal”, existe uma distância fixa de 200mm 

entre o termopar superior e o termopar inferior, as oscilações de temperatura 

registradas no primeiro termopar levam algum tempo até poderem ser percebidas no 

segundo termopar.  

 

                                            
1
 Cada 5 (cinco) counts equivalem a 1 (um) segundo. 
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Esse fato nos dá um indicativo de que, para que os eventos de colamento possam 

ser antecipados o tempo suficiente para que seja tomada alguma ação preventiva ou 

corretiva, faz-se necessário que o modelo fuzzy a ser proposto seja baseado 

exclusivamente no monitoramento do termopar superior.  

 

Desta forma podemos extrair da tela de configuração do MSD as variáveis 

referentes ao acompanhamento do termopar superior. A partir deste ponto será 

desenvolvida toda lógica do modelo tendo como base as seguintes variáveis: “Upper 

Rise Level” e “Upper Rise Rate”. 

 

Ainda, uma outra variável de processo deve ser ponderada: a velocidade de 

lingotamento. Em velocidades de lingotamento crescentes, a transferência de calor 

do aço para o molde passa a ser crítica, pois a quantidade de calor extraída da placa 

diminui à medida que o tempo de residência desta no molde é reduzido, provocando 

o afinamento da pele. Um outro fato agravante é que, com o aumento da velocidade, 

o tempo para que seja tomada qualquer contra-medida é restrito.  

 

Essa restrição se deve ao menor tempo que leva para que uma determinada porção 

de aço percorra os mesmos 900mm referente ao comprimento do molde. 

 

 

4.3 O MODELO FUZZY APLICADO AO MSD 

 

Tendo definido as variáveis: “Upper Rise Level”, “Upper Rise Rate” e velocidade de 

lingotamento, como elementos relevantes para o modelamento do sistema fuzzy, 

faz-se necessário agora a obtenção de suas respectivas faixas características ou 

valores notáveis. Para tal tarefa, é preciso que sejam resgatados os arquivos de 

registro dos alarmes de colamento e pré-colamento para que destes possam ser 

extraídos esses valores.  

 

Os arquivos dos eventos de colamento, ao serem executados no sistema MSD de 

reserva, podem ser paralisados. As informações referentes a cada variável ficam 

então congeladas no valor em que esta extrapola seu limite e alarma, facilitando o 

seu acompanhamento.  
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O alarme pode ser acompanhado através do quadro central aberto, sendo que a 

situação de cada variável é representada na coluna “Status” por  “Yes” para 

condição de alarme e “No” para variáveis ainda não alarmadas. 

 

A figura 4.1, mostra uma situação de colamento iminente (canal 16 – em azul) onde 

o sistema ainda aguarda que a última variável, a “Upper Drop Level”, atinja sua 

condição de alarme. Nesta situação o sistema entende que um colamento está 

prestes a ocorrer emitindo o sinal de “Fast Cast” para que a velocidade de 

lingotamento seja reduzida automaticamente para 1,0m/min, continuando a 

monitorar os valores de “Upper Drop Level”. Caso este chegue a 136,8ºC tem-se 

caracterizado o colamento, logo o sistema reduz a velocidade imediatamente para 

0,2m/min. Os valores de disparo do alarme (trigger), bem como as demais 

informações relevantes para o diagnóstico de um colamento, estão dispostas no 

quadro em destaque na figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Exemplo de diagnóstico de pré-colamento realizado pelo MSD. 
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Como pode-se perceber, o MSD foi concebido para atuar somente diante de risco 

imediato. Como durante o evento de “Fast Cast” a velocidade de lingotamento é 

reduzida para 1,0m/min, é de se esperar que os valores de temperatura indicados 

pelo termopar superior sejam reduzidos devido ao maior tempo de permanência do 

aço no molde. Este fato pode fazer com que o sistema acabe por favorecer a 

interpretação de uma situação de “sticker” de forma equivocada, com a redução 

brusca da velocidade provocando o mesmo comportamento no termopar superior.  

 

A proposta deste modelo fuzzy é fazer com que o sistema previna o colamento ou 

pré-colamento, fazendo com que a velocidade seja reduzida de forma gradativa, 

reestabelecendo a lubrificação no molde. A concepção do sistema fuzzy proposto 

objetiva criar uma rotina adicional de redução de velocidade através dos parâmetros 

“Velocidade de Lingotamento”, “Upper Rise Rate” e “Upper Rise Level” sem interferir 

na lógica de geração dos alarmes de colamento e pré-colamento. Na figura 4.2, 

temos estabelecidos os conjuntos de regras de pertinência, associando para cada 

faixa de velocidade de lingotamento seu respectivo valor numérico. 

 

“Muito Baixa” = { dm/min (k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [<0,8m/min, 1,0m/min]}; 

“Baixa” = { dm/min(k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [0,8m/min, 1,2m/min]}; 

“Média” = { dm/min(k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [1,0m/min, 1,4m/min]}; 

“Alta” = { dm/min (k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [1,2m/min, 1,6m/min]}; 

“Muito Alta” = { dm/min(k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [1,4m/min, >1,6m/min]}. 

 

 

 

Figura 4.2. Diagrama de regras de pertinência aplicado à “Velocidade de Lingotamento”. 
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De forma similar, foi estabelecido um conjunto de regras de pertinência para o 

elemento “Upper Rise Rate” compatível com seus valores típicos obtidos nos 

arquivos off-line do sistema MSD.  

 

“Muito Baixa” = { dm/min (k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [<4,0ºC/count, 5,0 ºC/count]}; 

“Baixa” = { dm/min(k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [4,0ºC/count, 6,0ºC/count]}; 

“Média” = { dm/min(k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [5,0ºC/count, 8,0ºC/count]}; 

“Alta” = { dm/min (k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [6,0ºC/count, 10,0ºC/count]}; 

“Muito Alta” = { dm/min(k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [8,0 ºC/count, >10,0 ºC/count]}. 

 

 

A exibição gráfica dos conjuntos de regras para “Upper Rise Rate” pode ser 

observada na figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Diagrama de regras de pertinência aplicado à “Upper Rise Rate”. 

 

 

Como podemos observar, não se faz necassário que cada classe “Baixa”, “Média” 

ou “Alta” compartilhe da mesma proporcionalidade, ou ainda, do mesmo 

comportamento linear. A aproximação dos valores máximos de cada grupo ou classe 

pode ser definido por qualquer função, desde que essa seja contínua no intervalo 

definido.  

 

μ 
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Para o caso em questão, a escolha de conjuntos e regras de comportamento linear, 

se deve ao fato de que o sistema modelado é de concepção simples, evitando a 

necessidade de incorporação de rotinas ou artifícios matemáticos complexos para a 

elaboração da matriz fuzzy. A manutenção da simplicidade e objetividade na 

construção de uma rotina difusa facilita sua assimilação e posteriores modificações e 

adequações dos seus parâmetros. 

 

Coerentemente com a elaboração do conjunto de regras de pertinência para a 

variável “Upper Rise Rate”, foi executado o diagrama contendo as regras de 

pertinência para a variável “Upper Rise Level”.  

 

 

“Muito Baixa” = { dm/min (k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [<6,0%, 8,0%]}; 

“Baixa” = { dm/min(k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [6,0%, 10,0%]}; 

“Média” = { dm/min(k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [8,0%, 12,0%]}; 

“Alta” = { dm/min (k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [10,0%, 14,0%]}; 

“Muito Alta” = { dm/min(k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [12,0%, >14,0%]}. 

 

A exibição gráfica deste conjunto de regras pode ser observado na figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 4.4. Diagrama de regras de pertinência aplicado à “Upper Rise Level”. 
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Após definidos todos os diagramas de pertinência para as variáveis selecionadas, 

deve ser estipulado o impacto de todas as possíveis combinações de situações 

reais.  Nesta etapa, é esperado que, ao ser elaborado o diagrama de impactos, seja 

consultado o corpo técnico especializado, de forma que a reação a ser adotada pelo 

modelo seja condizente com o resultado prático esperado. 

 

No caso da máquina de lingotamento contínuo de placas, a resposta esperada é o 

montante relativo à redução de velocidade que o equipamento sofrerá em 

consonância com os pesos e valores mensurados das variáveis que constam no 

modelo fuzzy.  

 

Vale ressaltar que para casos em que muitas variáveis são adotadas, o número de 

regras a terem seus respectivos impactos definidos crescem exponencialmente, 

junto com cada subdivisão ou subgrupo de cada variável.  

O número de regras (NR) pode ser estimado pela seguinte relação: 

 

NR  =  n y  =  5 3  =  125 regras. Onde: 

 

n = número de subgrupos  

(5 para o modelo proposto: Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto); 

 

y = número de variáveis  

(3 para o modelo estipulado: “Velocidade de Lingotamento”, “Upper Rise Rate” e 

“Upper Rise Level”). 

 

O diagrama de interferência proposto, figura 4.5, bem como a lista de regras 

contemplando todos os 125 arranjos de fatores possíveis para o caso adotado, são 

mostradas em seguida. 

 

“Muito Baixa” = { dm/min (k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [<0,05m/min, 0,1m/min]}; 

“Baixa” = { dm/min(k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [0,05m/min, 0,2m/min]}; 

“Média” = { dm/min(k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [0,1m/min, 0,3m/min]}; 

“Alta” = { dm/min (k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [0,2m/min, 0,4m/min]}; 

“Muito Alta” = { dm/min(k), μR(dm/min(k))| dm/min(k) є [0,3m/min, >0,4m/min]}. 
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Figura 4.5. Diagrama de implicâncias aplicado à redução da velocidade de lingotamento. 

 

Esta mesma listagem de regras pode ser estruturada na forma de uma tabela para 

melhor visualização das implicâncias em cada situação predefinida. A tabela 3 

(Anexo 2) mostra as 125 regras estabelecidas para a condição proposta, onde:  

 

- “MB” é “Muito Baixo(a)”; 

- “B” é “Baixo(a)”; 

- “M” é “Médio(a)”; 

- “A” é “Alto(a)”; 

- “MA” é “Muito Alto(a)”. 

 

 

4.4 ESTUDOS DE CASOS 

 

Uma vez estipulado o conjunto de regras e suas respectivas implicâncias, deve ser 

feito um ensaio de forma a verificar se os resultados obtidos com o modelamento 

fuzzy estão compatíveis com a resposta esperada. Para tanto foram segregados três 

eventos reais e simulados com a rotina fuzzy estabelecida, que foram separados e 

tratados como “Casos”. Os dados de velocidade de lingotamento, “Upper Rise Rate” 

e “Upper Rise Level” foram obtidos a partir dos arquivos offline do MSD através da 

função analyze. Vale ressaltar que mudanças na parametrização do MSD 

influenciam na detecção de colamentos e na sinalização de fast cast. 

μ 
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4.4.1 - Caso 1 

 

Ocorrência datada de 16/Abr/2006 – Máquina de Lingotamento Contínuo 2 (Veio 3). 

 

A partir da figura 4.6, podem ser extraídas as informações de velocidade de 

lingotamento, “Upper Rise Rate” e “Upper Rise Level” exibidas no quadro de 

variáveis do sistema. Logo, para o “Caso 1” temos: 

 

Velocidade de Lingotamento = 1,21m/min, equivalendo a:  [0,95 Média e 0,05 Alta]; 

 

Upper Rise Rate = 6,8ºC/count, equivalendo a:  [0,60 Média e 0,40 Alta]; 

 

Upper Rise Level = 132,8ºC (4,30%), equivalendo a:  [1,00 Muito Baixa]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Dados coletados na tela Analyze do MSD referentes ao Caso 1. 
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Desta forma, ao serem consideradas essas informações no modelo fuzzy: 

 

  Regra 61.: Min (0,95  0,60  1,00) = 0,53 

 valor correspondente a “Muito Baixa”, implicando em uma redução de: 

 

[0,05m/min (referente à mínima redução para “Muito Baixa”)] + 0,53*(0,05), 

implicando em uma redução de 0,08m/min na velocidade de lingotamento. 

 

  Regra 91.: Min (0,05  0,40  1,00) = 0,05  

 valor correspondente a “Média”,implicando em uma redução de: 

 

0,05*(0,20) = 0,01m/min; 

 

Assim, temos que o fator de redução da velocidade de lingotamento como sendo a 

soma dos máximos encontrados. Isto é: 

 

Redução Total = [0,05+(0,53*0,05(“Muito Baixa”))] + [0,05*0,20(“Média”)] = 0,09 

Resultando em redução de 0,09m/min na velocidade de lingotamento. 

 

Como forma mais direta de resposta, pode-se ainda ser considerado simplesmente o 

valor da categoria mais alta como fator multiplicador, que para este caso é o módulo 

referente a uma redução de velocidade “Média” igual a 0,2m/min. Como estamos 

tratando de um processo crítico, a redução final de velocidade será sempre baseada 

no maior resultado que, para o tipo de modelamento proposto, é considerado o valor 

mais coerente. 

 

A linha vertical em branco no gráfico da parte inferior da tela (figura 4.6) mostra o 

horário em que a simulação fuzzy indentificou uma situação de risco. Este evendo 

teria ocorrido 11 segundos antes de ser sinalizado o alarme de fast cast, e 38 

segundos antes do alarme de sticker. Caso a rotina fuzzy estivesse operando este 

tempo provavelmente seria suficiente para restauração das condições de 

lubrificação no molde, reduzindo a potencialidade da ocorrência do alarme de 

colamento e minimizando a perda de produtividade; 
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Novamente, o gráfico localizado na parte inferior da figura 4.6 indica os pontos de 

redução de velocidade (linha azul escura) quando dos alarmes gerados 

automaticamente pelo sistema. A legenda no rodapé da figura 4.6 mostra ainda os 

valores instantâneos das variáveis observadas no dado momento onde a linha 

branca vertical foi posicionada. 

 

A análise física da placa de aço correspondente a este evento indicou que tratava-se 

de um alarme de colamento falso, característico de variações normais das condições 

operacionais durante o lingotamento.  

 

Outro fator que reforça essa conclusão é o fato de o termopar que acusou o evento 

estar posicionado na quina no molde, local em que as condições de troca térmica 

mostram maiores oscilações. 

 

 

4.4.2 - Caso 2 

 

Ocorrência datada de 26/Jul/2006 - Máquina de Lingotamento Contínuo 2 (Veio 3). 

 

Este caso trata de um evento real de rompimento de pele e, novamente, a partir da 

figura 4.7, podem ser extraídas as informações referentes à velocidade de 

lingotamento, “Upper Rise Rate” e “Upper Rise Level”. Analogamente ao “Caso 1”, 

temos: 

 

Velocidade de Lingotamento = 1,65m/min, equivalendo a:  [1,00 Muito Alta]; 

 

Upper Rise Rate = 5,7ºC/count, equivalendo a:          [0,30 Baixa e 0,70 Média]; 

 

Upper Rise Level = 167,0ºC (4,20%), equivalendo a:          [1,00 Muito Baixa]. 

 

 



 

 48 

 

 

Figura 4.7. Dados coletados na tela Analyze do MSD referentes ao Caso 2. 

 

Consideradas essas informações no modelo fuzzy: 

 

  Regra 46.: Min (1,00  0,30  1,00) = 0,30 valor correspondente a “Média”,  

implicando em uma redução de: 

 

0,30*(0,20) = 0,06m/min; 

 

  Regra 71.: Min (1,00  0,70  1,00) = 0,70 valor correspondente a “Média”, 

implicando em uma redução de: 

 

0,70*(0,20) = 0,14m/min; 

 

Assim, temos o fator de redução da velocidade de lingotamento como sendo a soma 

dos máximos encontrados. Isto é: 



 

 49 

Redução Total = 0,30*0,20(“Média”) + 0,70*0,20(“Média”) = (0,20), resultando em 

redução de 0,20m/min na velocidade de lingotamento. Para esta situação, tanto o 

valor da soma quanto os das categorias, dariam a mesma resposta. 

 

De forma análoga ao caso 1, o gráfico localizado na parte inferior da figura 4.7 

mostra uma linha vertical em branco contendo o horário em que a simulação fuzzy 

indentificou uma situação de risco.  

 

Percebe-se que para o Caso 2 a rotina fuzzy supostamente seria executada 24 

segundos antes de ser sinalizado o alarme sticker. A redução antecipada da 

velocidade em 0,20 m/min pelo sistema fuzzy, provavelmente possibilitaria que a 

pele de aço fosse reconstituída ainda dentro do molde, reduzindo a potencialidade 

da ocorrência do rompimento. 

 

 

4.4.3 - Caso 3 

 

Ocorrência datada de 25/Dez/2006 - Máquina de Lingotamento Contínuo 2 (Veio 4). 

 

Novamente, este caso trata de um evento real de rompimento de pele e, a partir da 

figura 4.8, podem ser extraídas as informações da velocidade de lingotamento, 

“Upper Rise Rate” e “Upper Rise Level”.  

 

Velocidade de Lingotamento = 1,09m/min, equivalendo a: [0,51 Baixa e 0,49 Média]; 

 

Upper Rise Rate = 9,2ºC/count, equivalendo a:          [0,60 Alta e 0,40 Muito Alta]; 

 

Upper Rise Level = 135,6ºC (4,3%), equivalendo a:        [1,00 Muito Baixa]. 
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Figura 4.8. Dados coletados na tela Analyze do MSD referentes ao Caso 3. 

 

Consideradas essas informações no modelo fuzzy: 

 

  Regra 81.: Min (0,51  0,60  1,00) = 0,51 valor correspondente a “Muito Baixa”,  

implicando em uma redução de: 

 

[0,05m/min (referente à mínima redução para “Muito Baixa”)] + 0,51*(0,05) 

Isto implica em uma redução de 0,08m/min na velocidade de lingotamento. 

 

  Regra 111.: Min (0,49  0,40  1,00) = 0,40 valor correspondente a “Muito Baixa”, 

implicando em uma redução de: 

 

[0,05m/min (referente à mínima redução para “Muito Baixa”)] + 0,40*(0,05) 

Isto implica em uma redução de 0,07m/min na velocidade de lingotamento. 
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Assim, temos que o fator de redução da velocidade de lingotamento como sendo a 

soma dos máximos encontrados. Isto é: 

 

Redução Total: 

 

[0,05+(0,51*0,05(“Muito Baixa”))] + [0,05+(0,40*0,05(“Muito Baixa”))] = 0,15 

Resultando em redução de 0,15m/min na velocidade de lingotamento. Para esta 

situação, o valor da soma é superior ao da categoria “Muito Baixa” (0,05m/min).  

 

Da mesma forma que nos demais casos, o gráfico situado na parte inferior da figura, 

indica que a simulação apresentou uma indicação de risco de forma antecipada ao 

sistema convencional. Percebe-se que para o Caso 3 a rotina fuzzy supostamente 

seria executada 46 segundos antes do rompimento de pele, que para este evento 

ocorreu de fato.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Para o desenvolvimento de um modelo baseado em lógica fuzzy, foram avaliadas as 

condições de extração de calor no molde, através do banco de dados gerados 

automaticamente pelo MSD. Os conceitos estabelecidos na revisão bibliográfica 

relacionados ao algoritmo fuzzy foram modelados conforme as observações de 

dados reais coletados, para construção da matriz de decisão baseada nos conjuntos 

de regras de pertinência estabelecidos. 

 

Desta forma, foi construído o algoritmo baseado na filosofia fuzzy, o qual pode ser 

incorporado ao código fonte do MSD atual para aplicação nas máquinas de 

lingotamento contínuo da AreclorMittal Tubarão. Para ser incorporado ao sistema 

MSD, este algoritmo deve ser reescrito na linguagem C++ na qual se baseia o 

código fonte em que foi originalmente escrito o programa do sistema MSD. 

 

A validação dos resultados foi realizada mediante simulação utilizando dados reais 

de variação de temperatura dos termopares do molde, sendo que os resultados 

foram calculados e estimados segundo o algoritmo proposto.  

 

Os benefícios da implantação do algoritmo proposto podem ser obtidos pela 

mensuração do gradiente de perda de produtividade em minutos causadas em 

função das reduções abruptas na velocidade de lingotamento, mediante a utilização 

de tal algoritmo fuzzy. Existem ainda, perdas materiais as quais podem ser 

computadas através da tonelagem de material sucatado, bem como o número de 

colamentos gerados e de eventuais rompimentos em função da utilização ou não do 

sistema fuzzy.  

 

Conforme contextualizado, as reduções de velocidade, fruto das ocorrências de 

alarmes de colamento emitidos pelo MSD, promovem significativas perdas de 

materiais e de produção. Através do exposto anteriormente, fica evidente a 

necessidade do aprimoramento das funções de prevenção de rompimentos de pele.  
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As soluções e conhecimentos adquiridos podem ser incorporados ao sistema de 

monitoramento atuais para emprego na área industrial sem riscos ao processo 

produtivo, fruto dos resultados obtidos pelas simulações em virtude da criticidade do 

propósito da existência do sistema de monitormento em questão.  

 

Acredito que em caso de eventual inserção deste modelo para aplicação real em 

máquinas de lingotamento contínuo, as variáveis consideradas neste trabalho 

devam ser reconsideradas talves com a inclusão de novas condições de contorno 

visando um melhor resultado prático. 
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ANEXO 1 

 

Regras: 

 

1. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

2. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

3. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

4. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

5. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

6. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

7. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

8. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

9. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

10. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Baixa”); 
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11. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

12. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

13. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

14. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

15. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

16. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Baixa”) 

e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Média”); 

 

17. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Baixa”) 

e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Média”); 

 

18. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Baixa”) 

e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Média”); 

 

19. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Baixa”) 

e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Média”); 

 

20. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Baixa”) 

e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

21. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Média”); 
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22. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Média”); 

 

23. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Média”); 

 

24. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Média”); 

 

25. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

26. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

27. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

28. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

29. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

30. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Baixa”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

31. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

32. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

 



 

 59 

33. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

34. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

35. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

36. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

37. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

38. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

39. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

40. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

41. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Média”); 

 

42. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Média”); 

 

43. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Média”); 
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44. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

45. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

46. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) 

e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Média”); 

 

47. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) 

e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Média”); 

 

48. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) 

e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

49. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) 

e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

50. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Baixa”) 

e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

51. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Média”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito 

Baixa”); 

 

52. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Média”) e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

53. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Média”) e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

54. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Média”) e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 
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55. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Média”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

56. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

57. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

58. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

59. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

60. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

61. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

62. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

63. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

64. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

65. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Baixa”); 
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66. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Média”); 

 

67. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Média”); 

 

68. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

69. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

70. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Média”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

71. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Média”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Média”); 

 

72. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Média”) e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

73. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Média”) e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

74. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Média”) e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

75. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é 

“Média”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

76. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) 

e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 
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77. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) 

e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

78. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) 

e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

79. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) 

e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

80. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) 

e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

81. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

82. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

83. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

84. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

85. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

86. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

87. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 
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88. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Média”); 

 

89. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

90. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

91. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

92. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

93. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

94. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

95. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

96. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

97. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

98. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 
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99. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

100. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

101. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

102. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

103. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

104. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Média”); 

 

105. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

106. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Alta”) 

e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

107. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Alta”) 

e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

108. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Alta”) 

e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

109. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Alta”) 

e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 
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110. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Baixa”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Alta”) 

e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

111. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Baixa”); 

 

112. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Baixa”); 

 

113. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Média”); 

 

114. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

115. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Média”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

116. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Alta”); 

 

117. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

118. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

119. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

120. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito Alta”) e 

(“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Muio Alta”); 
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121. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Baixa”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

122. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Baixa”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

123. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Média”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

124. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Alta”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 

 

125. Se, (“Velocidade de Lingotamento” é “Muito Alta”) e (“Upper Rise Rate” é “Muito 

Alta”) e (“Upper Rise Level” é “Muito Alta”) então (“Redução” é “Muito Alta”); 
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ANEXO 2 

 

 Tabela 3. Tabela de regras e implicâncias na redução da velocidade de lingotamento. 

Regra Velocidade Upper Rise Rate Upper Rise Level Redução 

1 MB MB MB MB 

2 MB MB B MB 

3 MB MB M MB 

4 MB MB A MB 

5 MB MB MA B 

6 B MB MB MB 

7 B MB B MB 

8 B MB M MB 

9 B MB A MB 

10 B MB MA B 

11 M MB MB MB 

12 M MB B MB 

13 M MB M MB 

14 M MB A MB 

15 M MB MA B 

16 A MB MB M 

17 A MB B M 

18 A MB M M 

19 A MB A M 

20 A MB MA M 

21 MA MB MB M 

22 MA MB B M 

23 MA MB M M 

24 MA MB A M 

25 MA MB MA A 

26 MB B MB MB 

27 MB B B MB 

28 MB B M MB 

29 MB B A MB 

30 MB B MA B 

31 B B MB MB 

32 B B B MB 

33 B B M MB 

34 B B A MB 

35 B B MA B 

36 M B MB MB 

37 M B B MB 

38 M B M MB 

39 M B A MB 

40 M B MA B 

41 A B MB M 

42 A B B M 

43 A B M M 

44 A B A A 

45 A B MA A 

46 MA B MB M 

47 MA B B M 

48 MA B M A 

49 MA B A A 

50 MA B MA A 

51 MB M MB MB 

52 MB M B MB 

53 MB M M MB 

54 MB M A MB 

55 MB M MA B 
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56 B M MB MB 

57 B M B MB 

58 B M M MB 

59 B M A MB 

60 B M MA B 

61 M M MB MB 

62 M M B MB 

63 M M M MB 

64 M M A MB 

65 M M MA B 

66 A M MB M 

67 A M B M 

68 A M M A 

69 A M A A 

70 A M MA MA 

71 MA M MB M 

72 MA M B A 

73 MA M M A 

74 MA M A A 

75 MA M MA MA 

76 MB A MB MB 

77 MB A B MB 

78 MB A M B 

79 MB A A A 

80 MB A MA A 

81 B A MB MB 

82 B A B MB 

83 B A M B 

84 B A A A 

85 B A MA MA 

86 M A MB MB 

87 M A B MB 

88 M A M M 

89 M A A A 

90 M A MA A 

91 A A MB M 

92 A A B M 

93 A A M A 

94 A A A A 

95 A A MA A 

96 MA A MB A 

97 MA A B A 

98 MA A M MA 

99 MA A A MA 

100 MA A MA MA 

101 MB MA MB MB 

102 MB MA B MB 

103 MB MA M B 

104 MB MA A M 

105 MB MA MA A 

106 B MA MB MB 

107 B MA B MB 

108 B MA M B 

109 B MA A A 

110 B MA MA MA 

111 M MA MB MB 

112 M MA B B 

113 M MA M M 

114 M MA A A 

115 M MA MA MA 

116 A MA MB A 
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117 A MA B MA 

118 A MA M MA 

119 A MA A MA 

120 A MA MA MA 

121 MA MA MB MA 

122 MA MA B MA 

123 MA MA M MA 

124 MA MA A MA 

125 MA MA MA MA 

 


