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PROCESSOS DE 
TRANSFORMAÇÃO PRIMÁRIA 
DOS METAIS FERROSOS

Etapas do processo siderúrgico



Fluxo simplificado do processo siderúrgico

Fonte: Mourão et al., 2007

Em uma usina integrada, o 
processo, que vai das matérias-
primas ao produto final,  é 
constituído pelas seguintes etapas 
principais:

1. Extração, seleção da 

matéria-prima e preparação da 
carga de minério (química) para 
colocação em alto-forno; 

2. Redução e Aciaria 
Conversão do ferro gusa em aço 
em alto forno; 

3. Lingotamento do aço 

líquido de modo a solidificar em 
forma conveniente às operações 
seguintes. 

4. Laminação conformação 

do metal na forma de produto. 



FLUXO SIMPLIFICADO DO PROCESSO SIDERÚRGICO

1. Extração, seleção da matéria prima e preparação da carga de 

minério para colocação em alto-forno.

A extração de minério de ferro, matéria 

prima do aço, causa a destruição de 

florestas e erosão. O meio ambiente no 

entorno é alterado e a paisagem modificada. 
Instalações da Vale em Brumadinho 
Fonte: https://exame.com/negocios/

Vista aérea do pátio de armazenamento de 

minério de ferro vindo de Carajás - Terminal 

Portuário de Ponta da Madeira

Fonte: http://www.vale.com/brasil/PT/business/mining/iron-ore-

pellets/Paginas/default.aspx

Embarque do minério de ferro no Terminal de 

Ponta da Madeira

http://nortebrazil.com.br/terminal-de-ponta-da-madeira/



FLUXO SIMPLIFICADO DO PROCESSO SIDERÚRGICO

2. Redução e Aciaria Conversão do ferro gusa em aço

Ferro Gusa
Liga de ferro carbono 

com alto teor de 
carbono  



3. Lingotamento do aço líquido 

Na configuração da máquina de lingotamento, os moldes 
devem ser muito simples. Esta máquina normalmente só 
faz cordões, fios e formas retas, porque eles são fáceis de 
moldar e produzir continuamente.

https://www.mecanicaindustrial.com.br/355-maquina-de-lingotamento-continuo/



Chapa grossa

4. Laminação Conformação do metal na forma de produtos

Laminação de bobina

http://www.cedisa.com.br/produtos/chapas/chapa-grossa/

Laminador de chapa grossa

Fonte: CTISM, adaptado 

de Filho, 1991.



4. Laminação Conformação do metal na forma de produtos

O aço laminado a frio é 
ideal para produtos que 

exigem características de 
superfície aprimoradas e 

dimensões exatas.

Bobina a fio

https://luminaco.com.br/aco-laminado-a-quente-aco-laminado-a-frio-e-aco-estirado-a-frio-qual-e-a-diferenca-2/



Vergalhões (construção civil) 

O Aço CA-60 apresenta resistência de 60 kgf/mm2 (600 Mpa), 
enquanto o CA-50 resiste à 50 kgf/mm2 (500 Mpa).

4. Laminação Conformação do metal na forma de produtos



Barra Redonda

A barra de aço redonda geralmente é 

aplicada na construção de grades e 

portões. Também são soluções ideais 

para fabricação de eixos, ferramentas, 

máquinas, entre outras.

Barra Chata

A barra de aço quadrada é muito 

utilizada na construção de obras 

residenciais, comerciais e industriais. 

Além disso, também pode ser 

aplicada em: esquadrias, peças de 

máquinas e implementos agrícolas, 

assim como na indústria mecânica 

em geral.

Barra Quadrada

É indicada principalmente para 

forjamento, fabricantes de 

estruturas e de implementos 

agrícolas, trefiladores, 

serralherias e indústria 

automobilística.

Fonte: http://www.cedisa.com.br/produtos/barras/

4. Laminação Conformação do metal na forma de produtos



Tubo com costura 

O tubo com costura é produzido com uma chapa de metal

soldada, unida nas extremidades. Por meio de equipamentos

específicos, as pontas são unidas, possibilitando que o tubo

tenha diferentes espessuras, metragens e diâmetros. O tubo

com costura é muito usado em: indústria automobilística;

usinas de açúcar; agronegócio; fábrica de móveis; segmento

de manutenção.

Os tubos sem costura não são soldados, tornando-os ideais

para a canalização de materiais que provocam pressão,

como óleo, vapor, caldeiras, pistões hidráulicos e muito mais.

Tubo sem costura 

4. Laminação Conformação do metal na forma de produtos



Tubos de aço estirados a 

frio podem ser fabricados 

para fornecer medições 

mais precisas e cantos 

mais nítidos. Isso ocorre 

porque os produtos de aço 

laminados a quente 

mudam de forma durante o 

processo de resfriamento.

4. Laminação Conformação do metal na forma de produtos

Tubo de aço estirados a frio 



Perfis metálicos

Perfis metálicos laminados tem grande 

eficiência estrutural em forma de H, I, C L

https://www.solucoesindustriais.com.br/empresa/instalacoes_e_equipamento_industrial/aco-sinter/produtos/metais/viga-metalica-preco-1

4. Laminação Conformação do metal na forma de produtos



Processo de Fundição

https://sites.google.com/site/tecnologiaprocessometalurgico/fundicao-ii

http://www.highsolutions.com.br/como-ocorre-o-processo-de-fundicao/



Processo de Fundição
Na metalurgia, a fundição é o processo de 

colocar metal líquido em um molde, que 
contém uma cavidade

com dimensões similares às da peça que se 
deseja produzir, e depois permitir que 

resfrie e solidifique.

O metal fundido flui por ação de força de 
gravidade, pressão, centrifugação ou vácuo 
para dentro de um molde e solidifica-se na 

forma da cavidade do mesmo, podendo 
sofrer algum tipo de usinagem para 

retirada de rebarbas, aberturas de furos e 
acabamentos.

(Lima, 2013)

https://sites.google.com/site/tecnologiaprocessometalurgico/fundicao-ii

http://www.highsolutions.com.br/como-ocorre-o-processo-de-fundicao/



Vantagens:
 geometrias complexas;
 peças grandes (>100ton.) e pequenas 

(<kg);
 grande leque de composições 

(versatilidade);
 uso de sucata na composição da liga.

Desvantagens:
 controle de defeitos (porosidade);
 acabamento superficial (rugosidade);
 periculosidade no processo;
 descarte: problemas ambientais.

Processo de Fundição

https://docplayer.com.br/66567535-Processos-metalurgicos-aula-9-10-fundicao.html



Fluxo simplificado do Processo de Fundição



Tipos de processo de fundição 

Fundição em areia

Fundição em casca (shellmolding)

Fundição em cera perdida

Fundição centrifuga 



Fundição em área 
(molde fechado)

Molde fechado: a geometria do 
molde é mais complexa e exige 

um sistema de vazamento 
(passagem) que conduz a 

cavidade

Tipos de processo de fundição 



Fundição em casca
(Shell molding)

Fundição em casca é um processo onde 
o molde é confeccionado a partir de um 

mistura de área + resina + calor.

A mistura é colocada sobre a superfície 
de um modelo metálico que fica sobre 

um sistema de aquecimento com 
temperatura entre 200-250˚C.

Após a cura do molde de casca (shell) é 
possível realizar a fundição em um 
recipiente com material de apoio. 



Fundição em cera perdida
(microfundição)

Fundição em molde de cera perdida - Cera 
perdida ou microfundição é um método de 

escultura de peças metálicas por moldagem. 
Consiste em fazer um modelo em cera que é 

revestido com refratário para formar um 
molde e então aquecido até a cera derreter e 

sair do molde. Na sequência, se derrama o 
metal líquido no molde vazio.

Vantagens: flexibilidade de forma, Alta 
tolerância dimensional (0,08mm), ótimo 

acabamento superficial, reprodução de 
detalhes e peças sem linhas de partição.

Limitação: Peso limitado da peça, máximo 
5Kg (devido a custo e equipamentos)

http://www.simmicrofusao.com.br/microfusao-usinagem-

matrizaria?lightbox=dataItem-k1rzm4po



Tipos de processo de fundição   

Fundição centrifuga - O processo de 
fabricação por centrifugação consiste 
em vazar-se metal líquido num molde 
dotado de movimento de rotação, de 

modo que a força centrífuga origine 
uma pressão além da gravidade, a qual 

força o metal líquido de encontro às 
paredes do molde onde solidifica.

Fundição centrífuga

http://www.alreco.es

/pt/tubos-de-ferro-

fundido-ductil-

abastecimento/
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