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Resumo: O maior consumo de cerâmicas refratárias resultou no desenvolvimento da qualidade desses materiais. 

A possibilidade aumentar a resistência ao choque térmico sem comprometer a tenacidade à fratura no sistema 

Al2O3-ZrO2-SiO2 torna esse sistema primordial para a indústria siderúrgica. Este trabalho teve como objetivo a 

avaliação da resistência ao choque térmico com adições de 15 a 50%p. de microssílica em refratários com 

agregado de alumina, sendo avaliado o módulo de ruptura à flexão após ciclagem térmica com gradiente de 1000 

°C. Os corpos de provas de 60 x 20 x 6 mm foram prensados uniaxialmente a 61 MPa, secos em estufa a 105 ºC 

e calcinados a 300 ºC/2h em forno mufla para serem sinterizados a 1600 ºC/2h. Caracterizou-se a retração linear 

de queima e utilizando o método de Arquimedes absorção de água, porosidade aparente, densidade aparente e a 

análise microestrutural foi realizada por microscopia eletrônica de varredura. A microssílica proporcionou ganho 

linear de resistência ao choque térmico devido à formação de mulita in situ. A partir desse resultado, uma nova 

etapa foi realizada utilizando adições de 20, 40 e 60%p. do agregado de mulita. Além das caracterizações 

anteriores, avaliou-se o módulo de elasticidade por método não destrutivo de pulso acústico em corpos de prova 

com 60 x 20 x 20 mm após as ciclagens térmicas. Os resultados obtidos evidenciaram novamente a 

proporcionalidade da resistência ao choque térmico com o teor de mulita introduzida como agregado.  
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1. INTRODUÇÃO  

O projeto da microestrutura de refratários tem um papel determinante na sua qualidade 

nas condições de serviço em altas temperaturas, devendo suportar carga, erosão e corrosão sem 

se deformar ou fundir [1]. A mulita (3Al2O3.2SiO2) é uma fase cerâmica obtida pela reação 

entre alumina e sílica em temperaturas elevadas e amplamente utilizada em refratários devido 

as suas excelentes propriedades, como resistência ao choque térmico. Refratários do sistema 

Al2O3-ZrO2 apresentam excelentes propriedades, embora refratários de alta alumina apresentem 

baixa resistência ao choque térmico, e tenacificação por microtrincamento devido a ZrO2 não 

ocorre em microestrutura altamente microtrincada ou porosa. Adições de microssílica tende a 

melhorar as propriedades tecnológicas com a formação de fases adesiva de baixo ponto de fusão 

e favorece a formação de mulita in situ [2-4]. A mulita também pode ser introduzida como 

agregado para promover maior resistência ao choque térmico. Neste trabalho avaliou-se a 

resistência ao choque térmico de refratário Al2O3-(5%p.)ZrO2 com adições de microssílica e 

agregado de alumina eletrofundida comparando com o refratários utilizando o agregado de 

mulita sem a microssílica.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Pós de alumina calcinada (APC-G), zircônia monoclínica (Tosoh), microssílica, e 

agregado de alumina eletrofundida foram misturados por 3 h em álcool isopropílico, utilizando 



1,0%p. do ligante PVB (Butvar B-98) e 0,5%p. do lubrificante ácido oleico, para conformar 5 

corpos de prova para cada composição de 60 x 20 x 6 mm, e 60 x 20 x 20 mm com agregados 

de mulita, por prensagem uniaxial a 61 MPa. Após secagem a 105°C/24 h foram calcinadas a 

300°C/2h, e sinterizadas a 1600°C/2h. A Tabela um apresenta as composições com a 

microssílica e com o agregado de mulita.  
Tabela 1.  Composição dos corpos de prova com agregado de alumina e de mulita.  

ID  Al2O3 (%)  ZrO2 (%)  SiO2 (%)  Agr. Al2O3 (%)  

F0-A         75        5         -                   20  

F1-A         60        5        15                   20  

F2-A         50        5        25                   20  

F3-A         40        5        35                   20  

F4-A         25        5        50                   20  

ID  Al2O3 (%)  ZrO2 (%)  SiO2 (%)  Agr. 3Al2O3.2SiO2 (%)  

F0-M         75        5         -                   20  

F1-M         55        5         -                   40  

F2-M         35        5         -                   60  

  

As amostras foram caracterizadas por medidas de densidade aparente, retração linear de 

queima, porosidade aparente e absorção de água utilizando-se o método de Arquimedes. O 

ensaio de choque térmico foi realizado com gradiente térmico de 1000 °C verificando o módulo 

de ruptura com a adição da microssílica com até 20 ciclos térmicos. O módulo de elasticidade 

foi avaliado por medidas não destrutivas utilizando técnica de ressonância acústica. As fases 

formadas foram verificadas por técnica de difração de raios X e as microestruturas foram 

analisadas utilizando microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia 

dispersiva.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados tecnológicos de absorção de água (AA), porosidade aparente (PA) e densidade 

aparente (DA) e retração linear de queima (RLq), obtidos após a sinterização estão apresentados na 

Tabela 2.   

  

Tabela 2. Propriedades tecnológicas com agregados de alumina (A) ou mulita (M).  

Teor de SiO2  AA(%)  PA (%)  
DA (g/cm3)  

RLq (%)  

  0% (F0-A)  6,1  18,9  3,3  4,5  

15% (F1-A)  12,7  30,3  2,7  0,8  

25% (F2-A)  13,6  29,9  2,5  0,7  

35% (F3-A)  9,9  22,1  2,5  2,1  

50% (F4-A)  0,7  1,7  2,6  12,5  

 



Teor de Agregado AA(%) PA (%) DA (g/cm3) RLq (%)  

20%( F0-M)  3,11  10,22  3,30  7,40  

40% (F1-M)  7,07  21,28  2,78  2,11  

60% (F2-M)  17,9  16,08  2,66  1,96  

 

  

Na Fig. 1 nota-se a queda gradual do módulo de ruptura, com e sem o choque térmico, 

menos acentuada com mais microssílica, devido a coesão e mulitização, mesmo com 

microtrincas formadas.  

  

 

Figura 1. Módulo de ruptura em três pontos com e sem choque térmico para os refratários com agregado de 

alumina e formação de mulita in situ com as adições de microssílica.  
  

A microssílica foi benéfica ao choque térmico e apenas a formulação sem microssílica 

apresentou falha catastrófica, comprovando o efeito da fase mulita, de baixo coeficiente de 

expansão térmica. As composições com agregado de mulita resistiram aos 20 ciclos de choque 

térmico sem ruptura, (Fig. 2). Maiores teores desse agregado diminuiu o módulo de ruptura 

(40%: 5,13 MPa e 60: 4,13 MPa.). E o agregado de mulita proporcionou menor módulo de 

ruptura em relação ao agregado de alumina, onde a microssílica conferiu coesão.  
  

  
Figura 2. Resultado do módulo de elasticidade em função dos ciclos de choque térmico dos corpos de prova com 

40 (superior) e 60%p.(inferior) de agregado de mulita, sem microssílica.  

  



Na Fig. 3 nota-se o agregado de alumina sem interação com a matriz, que pode ser 

oriunda da competição entre fase mulita presente na matriz e alumina presente no agregado. 

Percebe-se vários pontos de segregação de zircônia, inclusive no agregado (Fig. 3-a). A 

porosidade proveniente de formação de aglomerados durante o processamento, bem como 

devido à etapa de secagem, ocasiona uma sinterização não eficaz.  

Na Fig. 4(a) se verifica a formação da fase mulita, e que os grãos da microestrutura estão 

envolvidos por essa fase, percebe-se também uma dispersão homogênea da zircônia, além da 

quantidade pequena de poros. Como já discutido, a formação de fase vítrea aumenta o 

desempenho sobremaneira dos corpos refratários estudados. A análise por energia dispersiva 

(EDS) nessa região corroborou com os resultados obtidos, apontando a presença de Si no ponto 

averiguado, conforme os picos da Fig. 4(b).  
  

Figura 3. (a) Agregado de alumina eletrofundida na composição F1-A, (b) porosidade na matriz.  

  

Figura 4. (a) Fase vítrea formada a partir da microssílica em F3; (b) Resultado da análise por EDS 

para a composição F3. 

4. CONCLUSÃO  

A mulitização foi proporcional ao teor de microssílica na composição, melhorando a 

resistência ao choque térmico, com aumento da interligação entre os grãos e microestrutura 

mais coesa, de menor densidade. O agregado de alumina foi prejudicial ao refratário, devido à 

diferença de expansão térmica, o que ocasionou trincas excessivas, podendo ter ocorrido uma 

competição entre microssílica e zircônia. A adição do agregado de mulita diminuiu o módulo 

de ruptura em comparação aos corpos de prova com agregado de alumina e adição de 

microssílica, devido à fraca interação entre agregado e matriz, resultando em um material com 

baixa tenacidade a fratura, porém com alta resistência a gradientes térmicos.  
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