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A necessidade industrial em reduzir o consumo de energia é parte de uma busca 

contínua em direção à sustentabilidade e a maiores níveis de competitividade da empresa. 

Assim, a indústria de alumínio busca novas alternativas para um melhor desempenho dos 

fornos de fusão e espera, objetivo este que depende diretamente da capacidade dos 

materiais refratários em reter o calor e resistir aos processos de degradação nos aspectos 

mecânico, químico e térmico. Este trabalho apresenta a caracterização termo-mecânica de 

cinco refratários aluminosos comerciais densos (densidade aparente média de 2,7g/cm³), 

utilizados em tal equipamento.  Os resultados indicam que para a escolha da composição 

mais adequada é preciso considerar os aspectos microestrututurais, como porosidade, 

permeabilidade e tamanho médio dos poros e os de integridade física, como resistência ao 

choque térmico, à erosão e de resistência à flexão a quente. Os ensaios em laboratório 

permitem que a caracterização seja feita sob as mesmas condições de ensaio para todos os 

materiais analisados. Além disso, esta proposta permite otimizar o processo de seleção dos 

materiais para revestimento dos fornos de fusão e espera, embasando assim, uma possível 

sinergia entre custos e desempenho. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho surgiu a partir da necessidade industrial apresentada pela Alcoa 

Alumínio S.A. de Poços de Caldas/MG em reduzir o consumo de energia e aumentar a vida 

útil dos fornos de fusão e espera de alumínio, face ao crescente custo da energia e à 

necessidade de aumentar a competitividade da empresa.  

 A estrutura física dos fornos de fusão e espera consiste em uma carcaça metálica 

revestida internamente com refratários isolantes e densos. Os primeiros formam um 

revestimento intermediário que protege a carcaça metálica das altas temperaturas de 

operação, minimizando perdas de calor. Os refratários densos ficam tanto em contato com a 

atmosfera do forno, quanto com o alumínio líquido e atuam como uma barreira de proteção 

para o material isolante e para a carcaça metálica, contra a penetração do metal fundido [1]. 

Dentre os refratários usados nestes fornos, os densos são os que sofrem maior 
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desgaste, tanto por estarem em contato direto com o alumínio líquido e com atmosfera 

agressiva do forno, como por estarem sujeitos a intensas solicitações mecânicas 

(carregamento do metal, limpeza do forno, etc.). Estes refratários são geralmente 

aluminosos, sílico-aluminosos e concretos de baixo, ultra baixo teor de cimento ou sem 

cimento. A preferência por estes materiais deve-se a sua disponibilidade no mercado e pela 

sua boa relação custo/ benefício [2,3]. 

Um dos efeitos adversos das possíveis reações que ocorre entre o alumínio e o 

refratário é o cogumelo de coríndon, uma formação sólida rica em Al2O3 que se desenvolve 

sobre o refratário. Este produto da reação (A) advém da grande afinidade do alumínio 

líquido pela a sílica presente no refratário, governada pela termodinâmica e quantizada pela 

Energia Livre de Gibbs (∆G) [4]. 

 
3 SiO2(s) + 2 Al(l) → 2Al2O3(s) + 3 Si(l)    (A) 

 
onde, ∆G527°C = - 553,4 kJ/mol [4]. Esse fenômeno causa vários problemas ao produtor de 

alumínio, sendo um deles a redução do volume útil do forno e, consequentemente, a 

capacidade de produção. Além de diminuir a produtividade, esse problema também provoca 

gastos desnecessários de energia, uma vez que reduz a eficiência energética do forno, o 

qual ainda precisa ser mantido em temperaturas que o permitam alcançar os níveis normais 

de produção. 

Entretanto, os problemas vigentes vão além das reações químicas. Devido ao tipo de 

processo de carregamento do forno, a sua porta é aberta e fechada intermitentemente, 

causando tensões termomecânicas nos refratários densos, e, consequentemente, danos por 

choque térmico a cada ciclo de produção. Além disso, estes materiais também devem 

possuir uma elevada resistência mecânica devido à massa específica da estrutura e da 

carga (tijolos refratários e alumínio líquido). 

Nestes equipamentos os desgastes físicos também têm aspectos termoquímicos [3]. 

Reduzir o contato entre o metal líquido e o refratário é uma forma de diminuir a corrosão do 

revestimento dos fornos de fusão e espera e, assim, de reduzir o desgaste destes materiais 

[5]. Este fenômeno de contato entre líquidos e sólidos é conhecido como molhamento, e é 

indicado por um ângulo de contato (ou ângulo de molhabilidade) que, neste caso, ocorre 

entre o refratário, o metal líquido e os gases da atmosfera do sistema [6, 7]. 

 A adição de alguns aditivos à formulação do refratário, na faixa de 5 a 10% em peso, 

pode aumentar o ângulo de contato e reduzir a molhabilidade deste pelo alumínio líquido, 

melhorando o desempenho do revestimento. Denominados como agentes anti-molhantes, 

esses aditivos compreendem substâncias como o BaSO4, AlF3 e/ou CaF2, que estão entre 

os mais aplicados [5, 8]. 

Além das reações químicas termodinamicamente favorecidas e do ângulo de contato 
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entre metal líquido e refratário, o grau de penetração do metal líquido através dos poros do 

refratário também pode ser responsável pela deterioração do revestimento. Nesse sentido, 

os refratários quimicamente ligados (liga fosfática) mostram vantagens para a aplicação em 

fornos de fusão e espera uma vez que, de acordo com a literatura, o ácido fosfórico pode 

reagir com a alumina e com a sílica durante a fabricação do refratário, gerando uma 

estrutura de baixa permeabilidade [9, 10]. 

A literatura indica que o controle do tamanho de poro é claramente mais efetivo 

quando se trata do impedimento da penetração do alumínio líquido no refratário, e que 

tamanhos de poros inferiores a 2 µm seriam ideais para reduzir o desgaste do revestimento 

[1, 5]. Os outros fatores que afetam a intrusão do metal, como o ângulo de molhabilidade e a 

temperatura, são também relevantes, porém, não mais significativos que a microestrutura do 

material (tamanho e distribuição dos poros) [3, 5]. Dessa forma, a avaliação e o controle de 

alguns aspectos físicos como a porosidade aparente, a permeabilidade e o tamanho de poro 

são de extrema importância para o desenvolvimento de um refratário de excelente 

desempenho. 

Muitos estudos sobre o desenvolvimento de refratários para contato com alumínio 

líquido são mencionados na literatura, como: os espinelizados, o uso de anti-molhantes, 

refratários de liga fosfática e concretos de ultra baixo teor de cimento. Tais pesquisas 

também incluem algumas soluções para a montagem e reforma dos fornos, como a 

substituição de tijolos por concretos refratários, que são mais fáceis e rápidos de aplicar 

comparados aos tijolos, e não possuem juntas, as quais são regiões ainda mais susceptíveis 

ao ataque do metal líquido [1, 2, 11, 12].  

Baseado no histórico prévio algumas diretrizes podem ser assumidas na seleção de 

refratários para a indústria de alumínio: a) a redução do uso de sílica devido à afinidade 

termodinâmica de compostos de Si com Al, b) presença de agentes anti-molhante e, por fim, 

c) optar por refratários com tamanho médio de poro de 2 µm.  

Diante destes fatores, o presente trabalho busca aprimorar o processo de seleção e 

qualificação de materiais refratários para contato com o alumínio líquido e, assim aperfeiçoar 

o desempenho do Forno de Fusão e Espera. Por meio de uma análise focada nas 

solicitações mais relevantes, como ataque químico e os aspectos microestruturais e 

termomecânicos, e da caracterização adequada de composições comerciais de tijolos e 

concretos refratários densos, buscou-se indicar novas oportunidades de desenvolvimento 

que atuem na redução dos custos referentes à manutenção dos fornos de fusão. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Ficha de dados técnicos (FDT) 
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Os materiais estudados são cinco refratários aluminosos densos [13] e tiveram seus 

nomes comerciais substituídos por letras (A e B são tijolos e C, D e E são concretos). Os 

materiais são de 4 fornecedores distintos, sendo B e D do mesmo fabricante. O tijolo A e o 

concreto C são materiais atualmente utilizados pela Alcoa Alumínio S.A. de Poços de 

Caldas, sendo que o tijolo A é um produto importado. Os materiais B, D e E são possíveis 

candidatos para serem aplicados na região do revestimento que fica em contato com 

alumínio líquido. 

Os materiais possuem, em geral, teores acima de 70% de Al2O3 em peso nas suas 

composições. Segundo as respectivas FDTs A, B, C e D são refratários ligados com fosfato. 

O material E é um concreto isento de cimento, e por meio da análise química de sua FDT, 

supõe-se que seu ligante seja rico em sílica. Os materiais B e D apresentam magnésia em 

sua composição e o fornecedor atesta o uso de espinélio. 

Os tijolos enviados para avaliação já estavam tratados termicamente pelos seus 

fabricantes e os concretos foram previamente conformados e queimados (a 815°C por 5 

horas), procedimento este executado pela Alcoa Alumínio S.A. em Poços de Caldas.  

 
Ensaios para avaliação química 
 
Para a difração de raios X 200 gramas de pó de cada composição foram preparados 

por meio da moagem do refratário em um moinho da AMEF modelo AMP1-M. Os 

difratogramas foram avaliados para a faixa de 2θ variando de 5 a 80°, por meio do 

equipamento DO Focus da marca Bruker e usando radiação de Cu (Kα = 1,540598Å) e filtro 

KβNi. As fases foram identificadas pelo software EVA e quantificadas pelo software TOPAS, 

ambos da Bruker. 

 
Ensaios para avaliação microestrutural 
 
A porosidade aparente foi medida pelo método de imersão de Arquimedes, utilizando 

água como líquido de acordo com a norma ASTM C830-88. A porosimetria de mercúrio 

segue a norma ASTM C493 e determina a distribuição de poros no material refratário. O 

aparelho modelo 5000 PSI da AMINCO, USA, é capaz de determinar tamanhos de poros na 

faixa de 0,0058 a 177 µm.  

O ensaio de permeabilidade ao ar, baseado na Norma ASTM C577, foi realizado a 

temperatura ambiente em um permeâmetro conectado a um sistema de aquisição de dados 

Modelo MV20PT, marca T&S. As amostras de 70 mm de diâmetro e 25 mm de espessura 

foram introduzidas em um tubo e o ar é forçado a passar através deste material. A partir dos 

valores da velocidade do ar e da queda de pressão medidas, as constantes de 

permeabilidade, k1 e k2, são calculadas usando-se a equação de Forchheimer [10]. 
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Ensaios para avaliação mecânica e termomecânica 
 
O teste de resistência à erosão foi baseado na norma ASTM C704 e realizado em 

temperatura ambiente no equipamento da marca Solotest. Foram utilizados 4 corpos-de-

prova por material e a resistência foi avaliada por meio do volume erodido (cm³) de material 

após o ensaio. A resistência à compressão a temperatura ambiente foi realizada de acordo 

com a norma ASTM C133, com o uso de uma máquina universal Instron (modelo 550R) e 

taxa de deslocamento de 1,30mm/min em corpos de prova cilíndricos com h = d = 50 mm. O 

módulo de ruptura a alta temperatura foi medido segundo a norma ASTM C583. Cinco 

amostras (150 x 25 x 25 mm³) de cada composição foram testadas a 815 ºC com taxa de 

carregamento de 12,5 N/s em equipamento Netzsch HBST 422. 

A avaliação da resistência dos materiais ao choque térmico foi baseada na norma 

ASTM C1171 que consiste em 10 ciclos térmicos com ∆T=815°C, sendo os corpos mantidos 

15 minutos a 840ºC e 15 minutos a temperatura ambiente (25ºC) em barras de 

150x25x25mm³. Para avaliar o dano ao choque térmico, mediu-se o módulo elástico antes 

da ciclagem térmica e, após 3, 6 e 10 ciclos. Para isto, utilizou-se o método de ressonância 

de barras por meio do equipamento Escanelastic, desenvolvido em uma parceria entre 

GEMM/DEMa/UFSCar e a empresa ATCP do Brasil. Como resultado, obteve-se a curva de 

queda percentual do módulo elástico em função dos ciclos de choque térmico. O ensaio de 

determinação do coeficiente de expansão térmica seguiu a norma DIN 51053 em que um 

corpo cilindro de 50mm de diâmetro e 50mm de altura com um furo central passante de 

12mm foi submetido a um aquecimento de 5ºC/min até 815ºC sob compressão de 0,02 

MPa. Foi utilizado o equipamento Netzsch modelo RUL 421E. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Aspectos químicos 
 

De acordo com os resultados de difração de raios X (Figura 1) todas as composições 

possuem coríndon (Al2O3) e a mulita (amostras A, C e E) ou o espinélio (B e D) como 

segunda fase mais presente. A Tabela 1 apresenta a porcentagem das fases majoritárias 

encontradas nesses materiais. 

A literatura mostra que ambas as fases são de alta refratariedade [13] e otimizam as 

propriedades termomecânicas, como resistência mecânica à alta temperatura e resistência 

ao choque térmico. Contudo, a presença de espinélio nos materiais B e D é mais favorável 

em refratários para contato direto com alumínio líquido, pois, termodinamicamente, há pouca 

afinidade química entre essas duas substâncias, o que indica uma baixa probabilidade de 

reagirem. Os difratogramas também revelaram a presença de anti-molhantes nos concretos 

(CaF2 em C e D e, BaSO4 em E) e de compostos fosfatados no tijolo A e no concreto C. Este 
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último aditivo auxilia na redução do tamanho de poros e permite a formação de uma película 

que envolve as partículas do refratário, garantindo maior resistência à erosão [14]. 

 

 

 
Figura 1: Difratogramas e índice de fases. 

 
Tabela 1: Porcentagem das fases majoritárias 

Material  A B C D E 
Córindon (%) 45,4 52,3 36,2 40,1 19,1 

Mulita (%) 41,4 - 26,9 - 44,3 
Espinélio (%) - 37,2 - 42,2 - 

 
Aspectos microestruturais e mecânicos 
 
 Os materiais espinelizados (B e D), e os mulitizados (A, C e E) diferem quanto ao 

módulo elástico devido, além de outros fatores como morfologia, tamanho de grãos e de 

agregados, às fases que os compõe, pois o córindon possui módulo elástico de 393GPa, 

equanto o espinélio e a mulita, 260 GPa e 145GPa, respectivamente [15]. A Tabela 2 

apresenta o respectivo módulo elástico dos refratários (ME). 

Embora esses fatores microestruturais influenciem no valor do módulo elástico, a 

porosidade se apresenta como um indicativo relevante da resistência mecânica, isto pode 

ser mostrado segundo o modelo de Mackenzie [15], onde a dependência do módulo elástico 

ME com a porosidade P pode ser descrita por: 

ME =  ME0(1 - 1,9P + 0,9P2)          (B) 
 
onde, ME0 representa o módulo elástico do material sem porosidade. A influência da 

porosidade sobre a queda do módulo elástico está apresentada na Tabela 2, onde foi 
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calculado o ME0 usando a fração de porosidade aparente do material

Equação B para cada material estudado

Tabela 2: Porcentagem das fases majoritárias e módulo elástico (ME) do
elástico do material sem porosidade 

Material  
ME (GPa) 
ME0 (GPa) 

 
 A Figura 2 apresenta os valores 

Baseando-se na Equação B, o coeficiente de correlaç

dependência com essa característi

Figura 2: Módulo elástico experimental dos refratários densos (GPa) em função da 
porosidade aparente (%). A 

 
Os valores de módulo elástico 

mecânico dos materiais. Nota

seja, valores mais altos de módulo elástico que os 

processo de prensagem de materiais cerâmicos

refratário verde, resultando em 

Tabela 2, por exemplo, que senão fosse pela porosidade o módulo elástico dos concretos 

seria aproximadamente 50% maior.

Os tijolos também se destacam 

resistência à compressão em temperatura ambiente 

3). Entretanto, é importante observar que o material E obteve um ótimo desempenho 

quando comparado aos demais concretos

material E deve ser o uso de um ligante eficiente que proporciona maior resistência a

material, como um aditivo rico em sílica coloidal

 

usando a fração de porosidade aparente do material para o termo P da 

para cada material estudado.  

: Porcentagem das fases majoritárias e módulo elástico (ME) dos
elástico do material sem porosidade (ME0) segundo a Equação 

A B C D 
65 190 17 25 
84 206 28 37 

A Figura 2 apresenta os valores de módulo elástico em função da porosidade aber

se na Equação B, o coeficiente de correlação r², próximo de 1,

dependência com essa característica microestrutural do material.  

Figura 2: Módulo elástico experimental dos refratários densos (GPa) em função da 
 linha representa a tendência linear e respectivo coeficiente de 

correlação r². 

lores de módulo elástico são importantes para compreender o

Nota-se que os materiais prensados apresentam maior rigidez, ou 

módulo elástico que os concretos. Isto se deve ao fato de que no 

de materiais cerâmicos obtém-se uma maior densificação do 

em menor porosidade após tratamento térmico

que senão fosse pela porosidade o módulo elástico dos concretos 

seria aproximadamente 50% maior. 

se destacam nos testes de resistência à flexão a quente

resistência à compressão em temperatura ambiente (RCTA) e resistência à erosão

. Entretanto, é importante observar que o material E obteve um ótimo desempenho 

quando comparado aos demais concretos. A causa provável desse menor desgaste do 

material E deve ser o uso de um ligante eficiente que proporciona maior resistência a

um aditivo rico em sílica coloidal. 

para o termo P da 

s materiais. Módulo 
segundo a Equação B. 

 E 
 23 
 35 

lástico em função da porosidade aberta. 

, próximo de 1, indica a 

  
Figura 2: Módulo elástico experimental dos refratários densos (GPa) em função da 

ar e respectivo coeficiente de 

para compreender o comportamento 

se que os materiais prensados apresentam maior rigidez, ou 

Isto se deve ao fato de que no 

ma maior densificação do 

após tratamento térmico. Observa-se na 

que senão fosse pela porosidade o módulo elástico dos concretos 

os testes de resistência à flexão a quente (MRQ), 

e resistência à erosão (Figura 

. Entretanto, é importante observar que o material E obteve um ótimo desempenho 

A causa provável desse menor desgaste do 

material E deve ser o uso de um ligante eficiente que proporciona maior resistência ao 
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Figura 3: Módulo de ruptura a 815°C, resistência à compressão em temperatura ambiente e 

volume erodido. 
 

A literatura aponta a sílica coloidal como um ligante formador de porosidade 

nanométrica [16, 17]. Isso proporcionaria ao refratário um tamanho médio de poro na escala 

abaixo de 1 µm até mesmo em materiais com porosidade relativamente mais alta. Essa 

nanoporosidade seria capaz de dissipar de forma mais eficaz a energia associada às 

tensões termomecânicas aplicadas no material, consequentemente, este menor tamanho de 

poro resulta em uma melhor dissipação de energia, tornando o material mais resistente 

mecanicamente e com melhor desempenho ao choque térmico, como será apresentado. 

Para a análise microestrutural, fez-se um ensaio de porosimetria de Hg que mede a 

distribuição de tamanhos de poros no refratário. Quanto menor o tamanho dos poros, menos 

o refratário estará sujeito a infiltração e, consequentemente, ao ataque químico. Dessa 

forma, é possível inferir qual dos materiais pode ser mais adequado quanto ao contato com 

alumínio líquido, considerando apenas os fatores físicos. 

A análise pode ser feita observando o gráfico da porcentagem acumulada da 

distribuição em função do tamanho dos poros (Figura 4). O “d50” equivale ao tamanho 

médio de poros na amostra, no qual 50% dos poros estão abaixo deste tamanho. Esse valor 

é usado para a comparação dos materiais. 

 

 
Figura 4: Distribuição acumuladada do tamanho médio de poros. Destaque para a 

porcentagem acumulada de 50% (d50). 
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O concreto E destaca-se neste quesito com o d50 de 0,44 µm comparados ao de 3,89 

µm do tijolo B, 3,12 µm do concreto C, ou ainda ao de 2,07 µm do tijolo A. O concreto D com 

d50 igual a 1,99 µm também seria uma alternativa interessante se sua permeabilidade não 

fosse tão alta, como apresentado na Figura 5. 

 

 
Figura 5: Constantes k1 e k2 da permeabilidade ao ar em temperatura ambiente e tabela 

mostrando o desvio padrão para mais ou para menos de k1 e k2.  
 
A análise de permeabilidade mostra que o tijolo B e o concreto E seriam os menos 

suscetíveis ao contato com alumínio líquido (apresentam mesma ordem de grandeza da 

constante k1), resultado oposto ao concreto D, que apresentou permeabilidade cerca de 

duas ordens de grandeza superior que estes materiais, quando as constantes k1 são 

comparadas. O concreto C obteve permeabilidade semelhante ao tijolo A, o que confirma 

que seu uso pode ser tão eficiente quanto aos tijolos em relação ao contato com o alumínio 

líquido. Além disso, seu bom desempenho o posiciona como um potencial concorrente ao 

material conformado atualmente utilizado pela Alcoa. Os resultados mostram também que 

não existe uma correlação direta entre porosidade e permeabilidade, já que o concreto E 

apresentou uma porosidade maior que o tijolo B. 

Os níveis de k2 indicam o quão tortuosos são as interconexões entre os poros abertos. 

Quanto menores os níveis, mais tortuosos os caminhos para a penetração de alumínio 

líquido e, consequentemente, menor a facilidade do contato entre o refratário e o metal, o 

tijolo B é o que melhor apresenta esta característica. Entretanto, o melhor material em 

potencial é aquele com menor d50, menor permeabilidade e menor porosidade aparente, 

nesse sentido o concreto E exibe os dois primeiros quesitos. 

Os materiais utilizados nos fornos de fusão e espera devem apresentar, 

adicionalmente, boa resistência ao choque térmico, já que este equipamento sofre ciclagem 

térmica com frequência. A Tabela 3 apresenta os valores de módulo elástico antes e após 

10 ciclos de choque térmico (∆T = 815°C). 
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Tabela 3: Módulo elástico antes e após 10 ciclos de choque térmico (∆T = 815°C). 
Material A B C D E 
Módulo Elástico inicial (GPa) 65 190 17 25 23 
Módulo Elástico após 10 ciclos(GPa) 51 116 13 19 20 

 
A princípio, poderia se pensar que o tijolo B seria o mais indicado para tal propriedade 

de resistência, pois ao final da ciclagem térmica ainda possui o maior módulo elástico entre 

todos os materiais (116 GPa). Contudo, sua queda percentual de módulo elástico foi 

significativamente maior quando comparado com seus concorrentes (Figura 6), indicando 

uma menor resistência ao dano por choque térmico.  

  

 
Figura 6: Queda percentual do Módulo Elástico após 3,6 e 10 ciclos de choque térmico para 

uma variação de 815°C. 
 

Nesse sentido, verifica-se a relação da resistência ao choque térmico com a 

composição e com a microestrutura dos materiais. Os refratários que possuem fases com 

menor módulo elástico como a mulita (comparada com o coríndon e com o espinélio) 

encontrada nos produtos A, C e E tem características mais apropriadas para barrar a 

propagação da trinca, assim como os poros que também apresentam esta mesma função. A 

combinação positiva desses dois fatores pode ser vista no concreto E, o qual teve a menor 

queda percentual de módulo elástico. 

Além disso, como esses materiais são submetidos a constantes variações de 

temperatura nos fornos de fusão e espera, espera-se que seus coeficientes de expansão 

térmica (α) sejam relativamente baixos [15]. Na Tabela 4, são apresentados estes valores e 

verificar-se que o refratário E apresenta essa característica. Os materiais B e D 

apresentaram os maiores valores de α, como resultado observa-se a queda acentuada da 

resistência ao choque térmico do material B após a ciclagem térmica (Figura 6). Entretanto o 

concreto D apresentou características de resistência ao choque térmico semelhantes a A e 

C, pode-se atribuir esta diferença entre os materiais espinelizados aos aspectos de 

microestrutura como, granulometria de grãos e porosidade, e de composição química.  
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Tabela 4: Coeficiente de expansão térmica 
Material  A B C D E 
αααα * 10-6 (°C -1) 6,89 7,84 5,91 8,38 5,40 

 
CONCLUSÕES 
 

A seleção de materiais refratários consiste de uma análise dos seguintes aspectos: 

fundamentos sobre o assunto, entendimento do processo, das práticas operacionais do 

forno e ensaios laboratoriais. Por meio do conhecimento gerado pela associação destas 

informações é possível verificar quais materiais estão aptos a suportar as solicitações 

impostas na aplicação e quais os mais adequados visando melhores práticas industriais do 

forno de fusão e espera.  

Além disso, a realização dos ensaios no laboratório permite que os testes sejam 

feitos sob as mesmas condições de ensaio para todos os materiais. Para a caracterização 

de materiais refratários densos para fornos de fusão e espera concluiu-se que os ensaios de 

difração de raios X, porosidade aparente, resistência mecânica a alta temperatura e a 

temperatura ambiente, resistência à erosão, porosimetria de Hg, permeabilidade, resistência 

ao choque térmico e coeficiente de expansão térmica são imprescindíveis para a análise e 

seleção destes materiais. Diante dos resultados observam-se três cenários possíveis: 

1) A escolha do material B, pois suas características mecânicas, com exceção da queda 

percentual do módulo elástico, são superiores as do tijolo A já usado na planta industrial. 

Além disso, a fase espinélio encontrada em tal material pode ser uma vantagem no 

ponto de vista termodinâmico. 

2) A escolha do concreto E, substituindo o concreto C atualmente usado nos fornos da 

Alcoa S.A. Poços de Caldas, devido ao seu melhor desempenho mecânico e 

termomecânico. 

3) Se for considerado o quesito microestrutura como característica mais relevante que a 

resistência mecânica, o concreto E atende às solicitações tanto dos tijolos quanto dos 

concretos concorrentes. Devido ao seu tamanho médio de poro de dimensões inferiores 

e a baixa permeabilidade apresentada, este material restringe a infiltração do metal com 

o refratário, reduzindo a probabilidade de um ataque químico. Além disso, o ótimo 

desempenho mecânico e termomecânico deste material está fortemente atrelado a 

essas características microestruturais favoráveis.  

No ponto de vista produtivo, os concretos são mais vantajosos que os tijolos 

permitindo facilidade de instalação, menor número de juntas, o que diminui a área superficial 

de contato com o alumínio líquido, e menor tempo de reparo, aumentando a produtividade e 

levando à redução do custo médio de produção do metal. 

Conclui-se também que por meio do estudo de seleção de materiais permite-se o 
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conhecimento de novos produtos e fornecedores alternativos para a indústria de alumínio. 
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REFRACTORIES MATERIALS CHARACTERIZATION FOR ALUMINU M MELTING AND 

HOLDING FURNACES: AN ALTERNATIVE FOR A BETTER PERFO RMANCE. 
 

ABSTRACT 
 

The industrial needs in reducing the energy consumption is part of a continuing 

search towards higher levels of sustainability and competitiveness. Considering these 

aspects, the aluminum industry seeks new alternatives for a better performance of aluminum 

melting and holding furnaces and this aim is directly dependent on the refractory materials 

ability to conserve heat and withstand the mechanical, chemical and thermal degradation 

processes. This paper presents the thermo-mechanical characterization of five aluminous 

dense commercial refractory (average density of 2.7 g / cm ³), used in such equipment. The 

results indicated that choosing the most suitable composition requires the evaluation of the 

microstructure aspects, such as porosity, permeability and pore size, and also the 

refractory’s physical integrity, such as thermal shock resistance, abrasion resistance and 

high temperature modulus of rupture. The laboratory tests allowed the characterization of all 

the materials at the same conditions. Moreover, it was possible to optimize the selection of 

lining materials for melting and holding furnaces and to provide basis to a possible  costs-

improvements sinergy. 

 

Key-words: characterization, refractories, melting and holding furnace 
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