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RESUMO 
 
 

Uma máquina de projeção de material siderúrgico refratário é constituída de um silo de 
abastecimento, calhas de direcionamento e comporta para controle de volume de material. Este 
equipamento é utilizado na Aciaria dentro de Fornos Elétricos a Arco. Aciaria é o local onde são 
realizados o processo de fusão (sucata e ferro-ligas) e o tratamento do aço liquido, que 
posteriormente é solidificado em formatos predefinidos. Durante esse período, alguns 
equipamentos são utilizados: Forno Elétrico a Arco: é o responsável pelo aquecimento e, 
consequente, fusão da carga metálica, seguido de tratamento do metal liquido e remoção de 
elementos indesejáveis, como o fósforo. Forno Panela: é onde controla a temperatura do metal 
liquido e, mediante injeção de gás inerte, propicia a homogeneização térmica do metal e de 
todas as ligas de ferro, adicionadas para formular o aço desejado. Tratamento a Vácuo: é 
utilizado para modificaras condições termodinâmicas e garantir o controle das reações 
químicas, evitando, por exemplo, a oxidação de algum elemento e, consequentemente, 
aumentando o rendimento do processo. Lingotamento Convencional: são utilizadas lingoteiras 
de ferro fundido, que serve de moldes para a solidificação do aço liquido. Lingotamento 
Continuo: é um processo alternativo, que passa por um distribuidor (Tundish), seguido de um 
molde refrigerado a água (com sistemas de rolos) e um sistema de ajuste e cortes dos tarugos. 
Por último é realizado o corte do material em tamanho predeterminado. O presente trabalho 
apresenta a Automação de uma Máquina Industrial de Projeção de Material Siderúrgico 
Refratário com Controle Via Rádio. A automação foi na indústria Gerdau Aços Especiais em 
Pindamonhangaba, na qual, utilizam diariamente o equipamento para realizarem reparos 
dentro dos Fornos elétricos. Visando a segurança e diminuindo o contato direto com a radiação 
do Forno Elétrico quando aberto. Sua função numa etapa de processo siderúrgico é realizar 
reparos em superfícies que estão expostas ao contato direto com metal líquido, principalmente 
o interior de fornos elétricos. A utilização do controle via rádio possibilitou diversos benefícios à 
operação como: redução acentuadamente no desperdício de material refratário e um excelente 
desempenho operacional na utilização do controle remoto. Um forno elétrico siderúrgico 
geralmente é composto de uma carcaça metálica e revestido de uma parede espessa de 
material refratário. Esta parede é confeccionada manualmente em alvenaria com tijolos e 
massa refratária. Durante o processo ocorre o desgaste da parede refratária e devido ao 
elevado custo do processo o forno elétrico não tem paradas longas. A máquina é operada 
manualmente por duas pessoas, com a automação via rádio passara a ser operada via controle 
remoto por uma pessoa. A automação da máquina utilizando controle remoto via rádio visa um 
melhor desempenho, agilidade, segurança operacional e segurança das pessoas. Pretende-se 
assim, através da realização desse trabalho, conciliar o interesse acadêmico e a experiência 
pratica de campo em automação e controle, perseguindo assim, uma maior integração da 
relação Empresa-Escola.  


