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Resumo 

 

Concretos refratários alumina-magnésia apresentam elevada resistência à corrosão, 

principalmente devido à formação de espinélio in situ (MgAl2O4). Para o uso em panelas de 

aço, quanto mais rápida a formação dessa fase, melhor será o desempenho durante o uso. 

Considerando-se este aspecto, alternativas para substituir a microssílica, que é o mais usual 

indutor de fase líquida neste sistema, foram avaliadas neste estudo por meio da adição de 

compostos contendo boro. A rápida formação de espinélio e hexaluminato de cálcio (CA6) foi 

atingida devido à formação de um líquido transiente, garantindo elevada resistência à 

fluência do concreto e resistência mecânica a quente em temperaturas de trabalho (1500-

1550°C). Neste contexto, uma nova rota para o projeto de formulação de concretos 

espinelizados in situ é apresentada, com grande potencial para aumentar o desempenho 

desta classe de refratários quando aplicados em panelas de siderurgia.  

 

Palavras-chave: borato de magnésio, espinélio in situ, concretos refratários. 

 

I. Introdução 

 

 Refratários contendo espinélio (MgAl2O4) são comumente aplicados em panelas de 

aço, como tijolos ou concretos, devido à sua excelente resistência à corrosão por escórias 

básicas. (1,2) Hoje em dia, uma tendência crescente para o da panela de aço é a utilização de 

concretos refratários pré-moldados , principalmente em áreas de impacto, sedes de plugue e 

válvula. As principais vantagens relacionadas a esta tecnologia são a redução do tempo de 

aplicação, maior confiabilidade devido às condições de processamento controladas, 

menores riscos de trincamento na secagem e os benefícios associados a ótimas condições 

de mistura, cura e secagem. (3,4) 

 Uma das rotas para formação de espinélio em concretos refratários é por meio da 

reação in situ entre a alumina e a magnésia da matriz, comumente em temperaturas acima 
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de 1200ºC.5 Neste contexto, a adição de compostos mineralizadores pode acelerar o 

processo para se atingir a microestrutura final desejada. A principal vantagem seria a 

presença de fases comumente formadas em temperaturas elevadas (espinélio e 

hexaluminato de cálcio - CA6, esta última para concretos contendo cimento de aluminato de 

cálcio (5-7)) em temperaturas inferiores, assegurando melhor desempenho do concreto 

durante a aplicação (principalmente resistência à corrosão e ao choque térmico). Uma outra 

alternativa para induzir a rápida formação de espinélio é a adição de nano partículas. (8-10) 

No entanto, esta rota é mais limitada, principalmente devido ao alto custo da mesma. 

 Embora a literatura tenha mostrado os efeitos de agentes mineralizadores como 

B2O3, MgCl2, MgF2, LiF e AlF3 para a síntese de espinélio pré-formado, (11) esses ainda não 

foram avaliados em concretos refratários. Entre eles, atenção especial deve ser fornecida 

para aqueles que contêm boro, pois eles podem diminuir a temperatura de formação do 

espinélio por formarem fase líquida em temperaturas inferiores. (12-14) Apesar das vantagens 

da adição de óxido de boro para acelerar a formação de espinélio, Battacharya e co-

autores(12) apontam a formação de borato de magnésio (Mg3B2O6 - M3B) para composições 

com altos teores de B2O3. Tal reação pode reduzir o teor total de espinélio in situ formado 

(MgAl2O4), devido ao consumo parcial de MgO para formar M3B. Assim, ao invés de 

adicionar B2O3 ao concreto, optou-se pela adição de borato de magnésio (BM), visando-se 

minimizar este efeito. 

 De acordo com o diagrama de equilíbrio de fase MgO-B2O3, 
(15,16) na faixa de 

composição onde os boratos de magnésio são formados (22 %-p ≤ MgO ≤ 64%-p), é 

provável a presença de líquido em temperaturas acima de 1005 ° C, o que poderia ajudar a 

induzir a formação de espinélio mais cedo. Considerando-se esses aspectos, o borato de 

magnésio pode ser uma opção adequada como mineralizador na formação de espinélio in 

situ, em substituição à microssílica como fonte formadora de fase líquida. No entanto, os 

aditivos a base de boro podem afetar a refratariedade do concreto. Portanto, um elevado 

equilíbrio entre a geração mais rápida da fase, resistência à fluência adequada, e elevado 

módulo de ruptura a quente é necessário. 

 

II. Materiais e Métodos 

 

 A Tabela 1 apresenta as composições dos concretos utilizados neste estudo. Os 

concretos contendo alumina-magnésia foram projetados utilizando-se o modelo de Alfred de 

empacotamento de partículas (q = 0,26). (17) A matriz do concreto foi composta por 6%-p de 

sínter de magnésia (< 45 μm,  95%-p MgO, CaO / SiO2 = 0,37, Magnesita Refratários S. A., 

Brasil), 7%-p de alumina reativa (CL370, Almatis, EUA), 6%-p de cimento de aluminato de 

cálcio (CAC, Secar 71, Kerneos, França) e 18%-p de alumina tabular fina (< 200 μm, 
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Almatis, EUA). Como agregados, alumina tabular foi utilizada (d ≤ 6 mm, Almatis, EUA). 

Duas composições de referência foram produzidas: uma sem qualquer adição de aditivos (0 

Ad) e outra com 1%-p de microssílica (1 MS, microssílica 971U, Elkem, Noruega). A 

quantidade de água dessas composições foi de 4,1%-p e 0,2%-p de dispersante (BASF, 

Alemanha) foi adicionado aos concretos. 

 Em paralelo, o borato de magnésio (BM - Magnesita Refratários SA, Brasil) foi 

adicionado ao concreto refratário, na faixa de 0,25 a 1%-p. 

 

Tabela 1 - Composições dos concretos avaliados neste estudo. Todos eles possuem 7%-p 

de alumina reativa, 6%-p de sínter de magnésia e 6%-p de cimento. 

 

Matérias-primas 0 Ad 1 MS 0,25 BM 0,5 BM 1 BM 

Alumina tabular  81 80 80,75 80,5 80 

Microssílica - 1 - - - 

Borato de Magnésio - - 0,25 0,5 1 

Teor de água (%-p) 4,1 4,1 4,1 4,2 4,5 

      

Quanto à caracterização dos concretos, o perfil de expansão térmica foi analisado 

por sinterização assistida. Os testes foram realizados em um equipamento de refratariedade 

sobre carga (Modelo RUL 421E, Netzsch, Alemanha). Amostras cilíndricas (50 mm x 50 mm, 

e diâmetro interno central de 12,5 mm) foram preparadas de acordo com a norma DIN 

51053, curadas em 50°C e secas em 110°C por um dia, seguido por uma pré-queima a 

600°C por cinco horas antes do teste. Durante a avaliação, as amostras foram queimadas 

até 1500°C (3°C / min.) e mantidas nesta temperatura por 5 horas. A carga de compressão 

aplicada foi de 0,02 MPa.  

O mesmo equipamento foi utilizado para os ensaios de fluência em amostras 

previamente calcinadas a 600°C e queimadas 1550°C por 24 horas, a fim de inibir a 

deformação por sinterização durante a avaliação de fluência. As medidas de fluência foram 

realizadas a 1450°C por 24 horas sob uma carga constante de compressão de 0,2 MPa.  

Amostras prismáticas (25 x 25 x 150 mm3) também foram preparadas e, após a 

queima (1 dia de cura a 50ºC, um dia após secagem a 110ºC e queima em 1150, 1300 e 

1500ºC por 5 horas ou 1550°C por 24 horas), seu módulo de ruptura a quente (MRQ) foi 

avaliado em equipamento HBTS 422 (teste de flexão 3 pontos, Neztsch, Alemanha), de 

acordo com a norma ASTM C 583-8. As amostras tratadas termicamente a 1150ºC e 

1300ºC tiveram seus valores de MRQ avaliados em suas temperaturas de queima. No 

entanto, para as amostras queimadas a 1500°C ou 1550°C, a resistência mecânica a quente 
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foi realizada com medidas a 1450°C, pois esta é a temperatura máxima atingida pelo 

equipamento. 

Para a avaliação microestrutural, análises de MEV foram obtidas (MEV JEOL JSM - 

5900 LV, Tóquio, Japão). Além disso, as análises quantitativas de DRX foram realizadas de 

acordo com o Método de Rietveld (TOPAS 4.1, Bruker, Alemanha).  

Por último, foram realizados ensaios de corrosão. As amostras cilíndricas possuíam 

as seguintes dimensões: 50 mm de diâmetro externo e altura, e 20 mm de diâmetro interno 

central (com uma profundidade de 25 mm). As amostras foram curadas a 50°C, secas em 

110°C por um dia, seguida por uma pré-queima a 600°C por 5 horas antes do teste. Depois 

disso, a escória básica de panelas de aço (que compreende cerca de 40%-p de FeOx, 35%-

p CaO, 9%-p de SiO2, de 9%-p de MgO, 4%-p de MnO, 2%-p de Al2O3 e 1%-p dos outros - 

P2O5, TiO2, CrO2) foi adicionada no interior das amostras e em seguida estas foram 

queimadas a 1500°C por 5 horas (sob taxa de aquecimento de 1°C / min.), o que implica 

que tanto o processo de corrosão e sinterização de formação da fase ocorreram 

simultaneamente. Após esse tratamento térmico, as amostras foram cortadas e o índice de 

penetração de escória foi calculado pela razão entre a área da escória infiltrada e a área 

total do perfil da amostra. 

 

III. Resultados e discussão 

 

A Figura 1 apresenta o comportamento expansivo dos concretos contendo 0,25, 0,5 

ou 1%-p de BM. A adição deste composto resultou em uma expansão repentina em 

temperaturas próximas a 1000°C, como conseqüência da formação mais rápida de 

espinélio. A derivada da expansão das curvas ressalta o efeito de mineralização do borato 

de magnésio (Figura 1b). Tanto a formação de espinélio como a de CA6 ocorreram mais 

rapidamente (menor temperatura) com o aumentando do teor de BM. Os picos de expansão 

destas reações foram consideravelmente deslocados para temperaturas mais baixas em 

comparação com as referências (0 Ad e 1 MS). 

Como conseqüência da redução notável da temperatura inicial de expansão do 

espinélio, composições contendo este aditivo foram queimadas a 1150°C, 1300°C e 1500°C 

por 5 horas e analisadas quantitativamente por DRX. De acordo com a Tabela 2, menor teor 

de MgO e maior teor de espinélio foram detectados para os concretos contendo BM, após a 

queima a 1150 ° C, em comparação com as referências (0 Ad ou 1 MS). Não somente a 

formação do espinélio foi acelerada, como também a formação de hexaluminato de cálcio 

(CA6), como ressaltam os resultados obtidos após queima a 1300°C. 
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Figura 1 - (a) Expansão Linear e (b) taxa de expansão de concretos alumina-magnésia 

contendo diferentes teores de borato de magnésio (0,25, 0,5 ou 1%-p de BM), em 

comparação com as referências (0 Ad, 1 MS - 1%-p de microssílica).  

 

A Tabela 2 também indica que a quantidade de espinélio e CA6 formados para a 

composição de 1%-p de borato de magnésio a 1300°C foi semelhante à obtida para o 

concreto contendo microssílica (1 MS) a 1500°C, destacando que o BM é um aditivo 

adequado para gerar, em temperaturas inferiores, a microestrutura final esperada de 
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concretos contendo alumina-magnésia ligados com cimento. A Figura 2 mostra a 

microestrutura desses dois concretos (1 MS x 1 BM), após queimas a 1150°C e 1300°C por 

5 horas, o que evidencia a mais rápida formação de espinélio e CA6 para as composições 

contendo BM. Assim, os benefícios, em termos de choque térmico e à corrosão seriam 

antecipados e poderiam resultar em um melhor desempenho dos concretos durante a 

aplicação em panelas de aço. 

 

Tabela 2 - Resultados quantitativos de DRX para as principais fases do concreto. 

 

Composições 

Temperatura de queima / Fase (%-p) 

1150 °C 1300 °C 1500 °C 

MgO MgAl2O4 MgAl2O4 CA6 MgAl2O4 CA6 

0 Ad 4 7 13 - 18 18 

1 MS 3 9 18 - 22 16 

0,25 BM Traços 17 21 8 21 20 

0,5 BM - 20 21 14 22 20 

1 BM - 22 22 16 24 22 

 

 

Figura 2 - Microestruturas de concretos contendo 1%-p de microssílica (1 MS) ou 1%-p de 

borato de magnésio (1 BM), após a queima a 1150 ou 1300 °C por 5 horas. CA: aluminato 
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de cálcio; CA2: cálcio dialuminato de cálcio; CA6: hexaluminato de cálcio; MA: espinélio 

(MgAl2O4); M: magnésia (MgO); A: alumina (Al2O3). 

 

 Considerando esta formação mais rápida de espinélio e CA6 em composições 

contendo borato de magnésio, a discussão passa a ser relacionada à hipótese de uma fase 

líquida remanescente ter sido gerada ou não. Em caso afirmativo, a conseqüência pode ser 

observada na redução da resistência à fluência e módulo de ruptura a quente dos concretos. 

Os resultados de resistência à fluência (1450°C x 24h com uma carga compressiva de 0,2 

MPa de amostras previamente queimadas a 1550°C x 24h) indicaram baixa deformação 

para os concretos contendo BM (semelhante ao sem nenhum aditivo - 0 Ad), 

independentemente do seu teor (Figura 3). Por outro lado, a composição contendo 

microssílica (1 MS) resultou em elevada deformação, como esperado, devido à presença de 

fases de baixa temperatura de fusão. 15 Este aspecto sugere que a adição de borato de 

magnésio pode resultar na geração de fase líquida transiente, podendo acelerar a formação 

de fases desejadas, mas sem resultar em efeitos colaterais com relação à refratariedade do 

sistema. 

 

Figura 3 - Resistência à fluência (1450 °C por 24 horas, sob carga compressiva de 0,2 MPa) 

de concretos alumina-magnésia contendo diferentes teores de borato de magnésio (0,25, 

0,5 ou 1%-p de MB), comparados com as referencias (0 Ad – sem aditivo, 1 MS - 1%-p de 

microssílica).  
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 Devido à adequada resistência à fluência dos concretos contendo borato de 

magnésio, testes de módulo de ruptura a quente (MRQ) destas composições também foram 

realizados. A Figura 4 mostra os resultados de MRQ das amostras queimadas em 1150, 

1300 ou 1500°C por 5 horas, e testadas em 1150, 1300 ou 1450°C, respectivamente. Em 

1150°C, as referencias (0 Ad ou 1 MS) apresentaram melhor resistência mecânica a quente, 

em relação ao concretos contendo borato de magnésio, que provavelmente possuam fase 

líquida em sua composição nesta temperatura (induzindo a formação mais rápida de 

espinélio, Tabela 2). 

 

Figura 4 – Módulo de Ruptura a Quente (MRQ) de concretos alumina-magnésia contendo 

diferentes teores de borato de magnésio (BM) (0.25, 0.5 ou 1%-p de BM), comparado com 

as referencias (0 Ad; 1 MS – 1%-p de microssílica), avaliados a 1150, 1300 ou 1450°C, 

respectivamente. 

 

 Em 1300°C, o concreto contendo microssílica (1 MS) mostrou uma queda 

considerável na sua resistência mecânica, devido à geração tardia de fase líquida, 15 

enquanto as composições contendo BM e sem aditivos (0 Ad) mantiveram seus valores de 

MRQ. 

Em 1450 °C, a maior redução do MRQ foi detectada no concreto com microssílica (1 

MS), destacando a baixa refratariedade do sistema CaO-MgO-Al2O3-SiO2, conforme descrito 

na literatura. (15, 20) A ligeira diminuição no MRQ detectado em 1450 °C para o concreto 0 Ad 

é uma consequência do amolecimento do material a altas temperaturas. Um aumento na 

resistência mecânica foi obtido para os concretos contendo 0,25 ou 0,5%-p de BM, mas o 
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mesmo não foi detectado para a composição 1%-p de BM. Surpreendentemente, este 

resultado não estava em sintonia com aqueles obtidos para os ensaios de fluência (Figura 

3), quando a composição com 1%-p de BM apresentou comportamento semelhante ao dos 

outros contendo 0,25 ou 0,5%-p de BM. 

 A fim de compreender a razão para esta diferença, barras prismáticas (25 x 25 x 150 

mm3) desses concretos foram produzidas e, ao invés de serem queimadas a 1500 °C por 5 

horas foram tratadas termicamente a 1550 °C por 6, 12, 18 ou 24 horas, que é a mesma 

condição de queima utilizada para os ensaios de fluência. Após a queima, os testes MRQ 

para estas amostras foram realizadas a 1450 °C. Os valores MRQ do concreto 1 MB foram 

medidos em função do tempo de tratamento térmico, a 1550 °C: 10 MPa após 6 h, 12 MPa 

após 12 h; 14 MPa após 18 h, e 18 MPa após 24 h. 

Conforme apresenta a Figura 5, uma grande diferença nos valores de MRQ foi 

detectada para as condições de queima distintas (1500 °C x 5 horas contra 1550 °C x 24 

horas) e eles foram muito maiores para as composições contendo borato de magnésio, após 

a queima a 1550 °C por 24 horas. Estes resultados estão de acordo com os obtidos pelos 

testes de fluência, mostrando que a hipótese do líquido transiente por adição de borato de 

magnésio em concretos alumina-magnésia é mais provável. A melhoria das propriedades 

com o tempo de permanência em 1550 °C pode ser decorrente tanto da formação de outra 

fase cristalina quanto da volatilização do boro. Essas rotas estão sob investigação, a fim de 

melhor compreender os bons resultados alcançados, e até mesmo melhorá-los.  

 

 

 

Figura 5 - Módulo de ruptura a quente (MRQ) de concretos alumina-magnésia contendo 

diferentes teores de borato de magnésio (0,25, 0,5 ou 1%-p de BM), em comparação com as 
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referências (0 Ad, 1 MS - 1%-p de microssílica), queimados em duas condições diferentes 

(1500 °C por 5 horas ou 1550 °C por 24 horas) e avaliados a 1450 °C. 

Por outro lado, independentemente da temperatura de tratamento térmico e do 

tempo (5 horas a 1500 °C ou 24 horas a 1550 °C), a microssílica (o composto formador de 

líquido mais comum a esta classe de concretos, visando-se minimizar a expansão associada 

à formação de espinélio e CA6) resultou no mesmo e baixo MRQ (Figura 5), destacando que 

um líquido remanescente estaria presente no concreto na temperatura de aplicação usual da 

panela de aço (1500-1550 °C).   

Além das vantagens mencionadas, os testes de corrosão por escórias básicas foram 

conduzidos a 1500 °C, confirmando um comportamento químico adequado e baixo desgaste 

devido à corrosão para os concretos contendo borato de magnésio. Em comparação com a 

composição contendo microssílica (1 MS), todos os concretos refratários contendo BM 

apresentaram menor índice de penetração (Tabela 3). Portanto, esta nova classe de 

concretos alumina-magnésia possui potencial para aumentar a vida útil de revestimento a 

composições usuais, devido às suas excelentes propriedades termo-mecânicas, juntamente 

com a resistência à corrosão adequada. 

 

Tabela 3 - Índice de penetração de concreto alumina-magnésia contendo diferentes teores 

de borato de magnésio (0,25, 0,5 ou 1%-p BM), em comparação com as referências (0 Ad, 1 

MS - 1%-p microssílica), após o tratamento térmico a 1500 °C por 5 horas. 

 

 0 Ad 1 MS 0,25 BM 0.5 BM 1 BM 

Índice de Penetração (%) 6,7 10,5 7,8 10,1 9,3 

 

 

IV. Conclusões 
 
 O borato de magnésio indicou um enorme potencial para os concretos refratários 

alumina-magnésia ligados por cimento, devido à: (i) sua capacidade de acelerar a formação 

tanto do espinélio (MgAl2O4) quanto do hexaluminato de cálcio (CA6), garantindo que a 

microestrutura final esperada do concreto seria alcançada em temperaturas mais baixas, e 

(ii) a sua alta resistência à fluência, com um alto módulo de ruptura a quente e resistência à 

corrosão adequada. Embora a detecção de boro seja difícil e, neste estudo o conteúdo 

adicionado foi baixo, as medidas de deformação por fluência e o MRQ (em função da 

temperatura e do tempo) permitiram uma investigação indireta, de maneira a descobrir o 

comportamento do borato de magnésio a altas temperaturas. O aumento no módulo de 

ruptura a quente em função do tempo de queima a 1550 °C reforçou que a formação de uma 
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fase cristalina ou volatilização de boro ocorreu (efeito de liquido transiente). Estes aspectos 

estão em avaliação e serão abordados em trabalhos futuros.  

Independentemente do mecanismo atual, os resultados obtidos indicam que, por 

meio da adição de borato de magnésio, as fases finais esperadas para o concreto podem 

ser obtidas em temperaturas mais baixas do que para aquelas contendo microssílica alem 

de levar a um melhor desempenho termo-mecânico.  
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Abstract 

 

Alumina-magnesia refractory castables present high corrosion resistance mainly due to the 

in situ spinel (MgAl2O4) formation. For the steel industry, the earlier its generation the best 

would be the castable’s working performance. Taking this aspect into account, alternatives to 

replace silica fume, which is the most traditional liquid former inducer in this system, were 

evaluated in this study, by adding boron-containing compounds. Faster spinel and calcium 

hexaluminate (CA6) formation was attained through a transient liquid, ensuring remarkable 

castable’s creep resistance and hot modulus of rupture. In this context, a novel route to 

design in situ spinel forming castable is presented, with great potential to increase the 

performance of this class of refractory. 

 

 

Key-words: magnesium borate, in situ spinel, refractory castables. 
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