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Young, módulo de cisalhamento e razão de Poisson, são importantes também na 

determinação de outras propriedades mecânicas [18,32]. 

O módulo de Young é um parâmetro mecânico que proporciona a medida de rigidez 

de um material sólido, podendo ser definido pela lei de Hooke na equação seguinte:   

 
σ = E x ε                          (5) 

 
em que σ é a tensão, E é o módulo de Young e Ɛ, a deformação [33]. 

Essa lei descreve, matematicamente, o comportamento experimental de determinados 

materiais, nos quais a deformação (ε) é praticamente proporcional à tensão (σ) quando as 

deformações são pequenas. Como a deformação é adimensional, o módulo de Young tem 

as mesmas dimensões da tensão: MPa. No entanto é comum utilizar a unidade GPa, pois os 

módulos são valores muito grandes [33]. 

Quando essa tensão axial (σ) é aplicada em um corpo gerando uma deformação 

elástica, surge uma razão negativa entre as tensões lateral e axial, a qual é definida como 

razão ou coeficiente de Poisson (ν), segundo a equação [34,35]: 

 
                  � = − ��

��
= − ��

��
                                     (6) 

 
Para os materiais isotrópicos, isto é, aqueles que apresentam as mesmas propriedades 

físicas independente da direção cristalográfica, os módulos de cisalhamento e elasticidade 

estão correlacionados entre si e com o coeficiente de Poisson de acordo com a equação 

seguinte: 

 

                                               � =  	

� − 1                                                      (7) 

 
em que ν é o coeficiente de Poisson, E é o módulo de Young e G o módulo de 

cisalhamento [34,35]. 

O módulo de elasticidade está relacionado à freqüência natural de vibração da 

estrutura. Um componente com baixo módulo tem uma freqüência natural de vibração 

menor do que um outro que tenha maior módulo, desde que a massa específica seja a 

mesma [33]. 

Os métodos de análise do módulo de elasticidade podem ser divididos em duas 

classes: métodos estáticos e métodos dinâmicos.  
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Os métodos estáticos consistem em solicitar mecanicamente um corpo por meio de 

aplicação de tensão, podendo ser de tração, compressão, flexão ou torção, com baixas 

velocidades de aplicação de carga, gerando assim um diagrama de tensão-deformação. Os 

ensaios mais usuais em cerâmicas refratárias são os de compressão ou flexão, sendo 

importante salientar que na ausência de linearidade do comportamento dos materiais, o 

método estático é apenas uma aproximação grosseira para o módulo de Young [18,32]. 

Os métodos dinâmicos consistem, basicamente, na determinação da freqüência 

natural de um corpo de prova pelo emprego da energia das ondas elásticas e na medição da 

velocidade de propagação de onda através de um corpo. As tensões aplicadas nesse método 

são muito menores que no caso estático, garantindo que o material esteja no regime 

elástico [18]. Dentre os métodos dinâmicos para caracterizar materiais cerâmicos 

destacam-se as técnicas ultra-sônicas, a técnica de excitação por impulso e a técnica de 

ressonância mecânica de barras [36]. 

A técnica da velocidade de pulso ultra-sônico envolve a medida do tempo de 

propagação de pulsos mecânicos gerados eletronicamente. As medidas são repetitivas e 

precisas, sendo um método rápido e de qualidade que também é utilizado para refratários 

[37-40].  

O princípio do método da ressonância mecânica de barras consiste no estímulo de um 

corpo de prova com freqüência variável, na busca das freqüências de ressonância de 

vibração desse corpo e por meio de relações matemáticas determinam-se os módulos 

elásticos, sendo que essas relações são específicas para cada geometria de corpo de prova 

[38,39]. A rigor, essa técnica deve ser aplicada em meio sólido homogêneo, isotrópico e 

perfeitamente elástico, entretanto, esse método tem sido utilizado com sucesso para 

concretos e argamassas em trabalhos científicos [41-43]. 

 

 

4.4.2  Módulo de Ruptura 

 

 

Para avaliar a resistência mecânica de um material cerâmico sob esforço de uma 

carga fletora, ensaios de flexão em três ou quatro pontos são realizados.  Este ensaio 

utiliza barras prismáticas ou cilíndricas que sob carregamento de compressão na parte 

superior gera-se simultaneamente tensões de tração na superfície da parte inferior do corpo 
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de prova que está mais provavelmente relacionada com o início da fratura, conforme a 

Figura 12.  

 

 
Figura 12 - Esquema de uma barra prismática submetida ao ensaio de flexão em três 
pontos, em que P é a carga de carregamneto, L a distância entre os roletes, b é a largura e h 
a altura da amostra. 

 
A diferença entre a configuração dos testes de três ou quatro pontos está na limitação 

da área submetida à tensão entre os roletes de apoio e os roletes de carga. O ensaio de 

flexão a quatro pontos usa o mesmo tipo de amostra com configuração diferente do 

dispositivo, em que são utilizados dois roletes de carga sobre a parte superior da amostra, 

gerando um maior volume de distribuição de carga que pode conter a falha crítica que 

causará a fratura, conforme pode ser observado na Figura 13 [44]. Sendo assim, maiores 

valores de resistência podem ser encontradas quando é realizado o ensaio a três pontos, 

devido à pequena diferença na probabilidade de encontrar possíveis falhas. 

 
 

 

 

Figura 13- Desenho esquemático de amostras submetidas aos ensaios de flexão em três (a) 
e quatro pontos (b), mostrando o volume de distribuição de tensão em cada um dos ensaios 
[44]. 

  
 

L L 

(a) (b) 
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Conforme o método adotado para o cálculo do módulo de ruptura, as equações 

seguintes são utilizadas para flexão em 3  e 4 pontos, respectivamente, seguindo o esquema 

de ensaio na Figura 13:  

 

         � =  ����

��²

                                  (8) 

   

� =  ���
��²

     (9) 

  
em que σf é a tensão de fratura ou módulo de ruptura (MPa); Pf, o carregamento máximo 

sofrido pelo corpo (N); L, a distância entre os dois apoios (mm); b é a largura do corpo de 

prova (mm) e h, a altura do corpo de prova (mm) [44-47]. 

 

 

4.4.3  Energia de Fratura 

 

 

A energia de fratura, γWoF, pode ser definida como o trabalho de fratura médio por 

unidade de área projetada de fratura e representada pela seguinte equação [48]: 

 
 

       γWoF = γ0 + γp + γR + γir                                          

(10) 

 
Na equação 10, γ0 é a energia de superfície intrínseca resultante da quebra das 

ligações químicas, γp é a energia proveniente de micro-deformações plásticas na ponta da 

trinca, e γR  a energia média resultante da interação da trinca com a microestrutura do 

material. A parcela γir representa, no caso de refratários e compósitos, processos 

irreversíveis particulares que consomem energia, como no caso de fluxo viscoso. Sendo 

assim, a energia de fratura, γWoF, é a medida mais adequada para avaliar materiais com 

microestrutura complexa como a de concretos refratários, do ponto de vista da resistência à 

propagação de trincas [46-49]. 

Para avaliação da energia de fratura, a condição de propagação estável da trinca deve 

ser rigorosamente obedecida e para isso, a energia de deformação elástica acumulada na 

amostra e na máquina de ensaios deve ser a menor possível e transformada em energia de 
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superfície de modo controlado. A condição necessária para tal pode ser descrita pela 

seguinte inequação:  

    − ��������
��

≤  ����
��

                 (11) 

 
em que d(UM+US)/dc é a variação das energias elásticas armazenadas na máquina (UM) e 

na amostra (US), por unidade de propagação de trinca (dc), sendo esta portanto, a variação 

da energia potencial, e dWfs/dc a variação da energia de superfície (dWfs) por unidade de 

propagação de trinca, representando a variação da energia de formação de superfície de 

fratura durante o processo de propagação [2,50,51]. 

 
A energia de fratura pode ser determinada a partir da curva carga-deslocamento 

obtida dos dados da máquina de ensaios e pela seguinte equação [52-62]: 

 

dsP
A Mwof ∫=

2

1γ      (12) 

 
em que A é a área projetada da superfície de fratura, PM é a carga vertical aplicada pela 

máquina de ensaios e ds é o deslocamento do atuador da máquina.  

O valor da integral dsPM∫ é determinado pela área sob a curva carga-deslocamento e 

é denominado de trabalho de fratura. 

Os métodos utilizados na determinação da energia de fratura são o da barra entalhada 

e flexionada em três ou quatro pontos ou o método da cunha, que foi recentemente 

instalada no GEMM/DEMa/UFSCar e no DEMAR/EEL/USP [60-64].  

A Figura 14 ilustra o tipo de amostra utilizada no ensaio de energia de fratura pelo 

método da barra entalhada. A barra normalmente possui medidas de altura, h, e espessura, 

b, de 25 mm x 25 mm ou 40 mm x 40 mm, com entalhe, c, em torno de 0,4 vezes a altura 

(h), restando assim pequena área de fratura [51,53,55,56,65]. 

Foi observado que para esse tipo de amostra, a área do ligamento íntegra restante 

pode não ser mais representativa da microestrutura do material, principalmente quando 

existem agregados com tamanho grande comparado às dimensões da amostra. A Figura 15 

mostra a superfície de fratura de uma amostra de concreto refratário que apresenta 

agregados de grandes dimensões, por exemplo, da ordem de 20 mm em sua estrutura, com 

a simulação do tamanho do entalhe. 
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(a)                                                 (b) 

Figura 14 - (a) Geometria e dimensões da amostra para medida da energia de fratura pelo 
método da flexão em três pontos, e (b) seção transversal, mostrando a área por onde a 
trinca se propaga [51]. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Fotografia da superfície de fratura de um concreto refratário com agregados de 
até 22 mm, com um entalhe simulado. 

 

Sendo assim uma caracterização mecânica da fratura mais rigorosa, requer um 

método que permita propagação estável de trinca para dimensões de amostras 

suficientemente grandes, principalmente na extensão a qual a trinca se propaga. Amostras 

com maiores dimensões são compatíveis com a característica grosseira da microestrutura 

dos refratários. 

Devido a essa necessidade e interesse em determinar os parâmetros da mecânica da 

fratura, em 1986 foi patenteado um método chamado “wedge splitting test”, que é o 

método da abertura da trinca empregando-se uma cunha, ou simplesmente “Método da 

cunha” [2,64]. Como pode ser visto na Figura 16, a força FM é transmitida do atuador da 

máquina para a cunha. A cunha transmite essa carga para dois roletes laterais e estes para 

os encostos que produzem as forças horizontais, FH, na amostra sob teste, abrindo a boca 

da trinca [62,63]. 
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Figura 16 - (a) Disposição dos suportes, dos roletes e da cunha na amostra a ser ensaiada; 
(b) seção transversal da amostra mostrando o entalhe e os sulcos laterais; e (c) geometria 
com as dimensões da amostra. Todas as dimensões apresentadas estão em milímetros [62]. 

  
As principais vantagens do método da cunha estão baseadas na possibilidade de se 

trabalhar com amostras grandes, para as quais o tamanho do agregado torna-se 

suficientemente pequeno para resultar em uma relação (agregado/dimensões transversais) 

pequena. Além disso, a força aplicada pela máquina de ensaio é bastante reduzida devido 

ao efeito da cunha, diminuindo significativamente a energia elástica armazenada na 

máquina, facilitando a propagação estável da trinca durante o teste. A relação entre a força 

aplicada pela máquina de ensaios, FM, e a transmitida para a amostra, FH, mostrando a 

influência do ângulo (α) da cunha, pode ser avaliada observando-se a seguinte equação 

[2,50,54,57]:  

 

                                                   ! =  "
#$%&'

#(
                                                (13)       

                        

Em muitos trabalhos, os autores apresentam a energia de fratura na forma de taxa de 

liberação da energia elástica armazenada na amostra e na máquina de ensaios, chamando 

de GF, que também pode ser chamada de energia de fratura específica. Sendo assim, no 

método da cunha, podem ser utilizadas duas formas para avaliar a abertura ou o 

crescimento da trinca: a primeira consiste em adotar o deslocamento do atuador da 

máquina e a força vertical, utilizando a Equação 12 para o cálculo da energia de fratura e, a 

segunda, consiste em utilizar a força horizontal produzida pela ação da cunha e o 

deslocamento horizontal dessa força, medido pela ação de um extensômetro. Nesse caso a 

seguinte equação é utilizada para esse cálculo [66-68]: 
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δdF
A

G HF ∫= 1
                                                     (14) 

 

em que A é a área fraturada projetada da amostra; FH é a força horizontal resultante da ação 

da cunha nos roletes e, consequentemente, na amostra para promover a abertura da trinca; e 

dδ é a variação da abertura do extensômetro. FH está relacionada a FM por meio da 

Equação 13. De acordo com a literatura GF é o dobro de γwof  [69]. 

 Em quaisquer dos métodos de determinação da energia de fratura é muito 

importante que se verifique a rigidez da máquina (que pode ser alta) de ensaios e que se 

desconte a energia de deformação da máquina, utilizando a equação seguinte:  

 

   
A

UU
wof

2
0−

=
γ                                                           (15) 

 
em que, U é o trabalho total de deformação do sistema amostra/máquina e U0 é o trabalho 

de deformação da máquina [70].  

Além da energia de fratura ser uma grandeza muito importante para avaliar materiais 

de comportamento elástico não linear, ela também é uma das variáveis mais importantes 

para o cálculo dos parâmetros de Hasselmam, utilizados na determinação do dano por 

choque térmico que será abordado a seguir [71]. 

 

 

4.4.4  Choque térmico 

 

 

Um material quando submetido a diferenças bruscas de temperatura pode apresentar 

gradientes significativos de temperatura partindo da superfície externa para o interior da 

peça, provocando alterações dimensionais desuniformes. 

Segundo Kingery [17], quando o choque térmico é por resfriamento, a superfície do 

sólido atinge rapidamente a nova temperatura Ts e sofre retração, porém isso é restringido 

pelo seu interior que continua na temperatura inicial Ti, sendo assim, é gerado um gradiente 

térmico que ocasiona o surgimento de tensões de tração na superfície e de compressão no 

centro do sólido. Essas tensões térmicas são responsáveis pelo dano causado nos materiais 

quando submetidos ao choque térmico, pois quando essas tensões são maiores que a tensão 
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de ruptura do material o dano, e até mesmo a perda total do refratário, são inevitáveis. É 

importante destacar que quando o material apresenta defeitos como poros ou microfissuras, 

o transiente térmico originado pelo choque térmico provoca tensões não lineares, 

concentradas nas extremidades desses defeitos. Logo, a exposição contínua a choques 

térmicos pode desencadear a propagação progressiva ou generalizada de defeitos, 

provocando uma degradação da resistência mecânica do material e finalmente seu colapso 

[17,71]. Para uma placa plana, quando a taxa de resfriamento é constante, a distribuição 

resultante da temperatura é uma parabólica, em que o grau de deformação do sólido é 

dependente da sua temperatura média (Tm), logo, a tensão em qualquer ponto dependerá da 

diferença de temperatura entre esse ponto e a temperatura média, conforme pode ser 

mostrado na Figura 17: 

 

 

 
Figura 17 - Distribuição de temperatura e de tensões em uma placa plana resfriada na 
superfície [17].  

 

Os modelos teóricos utilizados para explicação da falha por choque térmico em 

materiais cerâmicos partem de duas teorias. A primeira trata da ocorrência da fratura, 

quando a resistência mecânica do material é superada, enquanto a segunda trata da 

propagação de trincas, a qual é promovida pela energia elástica armazenada no momento 

da fratura [71]. Na primeira teoria qualquer problema de origem térmica é entendido a 

partir da distribuição interna de temperatura, tensões resultantes e resistência do material, 

sendo que a distribuição desuniforme da temperatura no interior do sólido gera tensão. Na 

segunda teoria o início do processo de fratura não é considerado, pois é abordada a 
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extensão de trincas já existentes e a mudança no comportamento físico do material, o qual 

é observado por meio de ensaios realizados após determinado número de ciclos de choque 

térmico, nos quais são avaliadas as alterações na resistência mecânica do material [17,71].  

As variações dimensionais desuniformes implicam em tensões que provocam trincas 

nos materiais frágeis, que podem ser originadas de transformação de fases, dilatações ou 

contrações diferenciais e dilatações anisotrópicas internas dos cristais [12,72]. Essas 

deformações diferenciais resultantes causam tensões térmicas internas no material, σT, 

principalmente nos materiais cerâmicos. A tensão térmica máxima gerada durante o 

choque térmico pode ser calculada pela seguinte equação: 

 

( )ν
ασ
−
∆=

1

TE
T       (16) 

 
em que  E é o módulo elástico do material, α é o coeficiente de dilatação térmica linear, ν é 

a razão de Poisson e ∆T é a diferença de temperatura provocada pelo aquecimento ou 

resfriamento do material [71-75].  

 
Quando se faz necessário uma análise mais específica do material analisado, alguns 

parâmetros, como o número de Biot, podem ser avaliados [17,72,76]. Este parâmetro é 

adimensional e leva em consideração o coeficiente de transferência de calor da interface 

meio/corpo, a espessura característica da amostra e a condutividade térmica da mesma, 

conforme a seguinte equação: 

 

         ) =  ��
*                                       (17) 

 
em que, β é o número de Biot, h é o coeficiente de transferência de calor (W/m².ºC), L a 

espessura característica do corpo analisado, sendo geralmente definida como o volume do 

sólido dividido pela sua área superficial (m), e k, a condutividade térmica (W/m.ºC).  

A condutividade térmica é muito importante na determinação da taxa de aquecimento 

e resfriamento admissíveis e do perfil de temperatura resultante no corpo exposto ao meio. 

Quando esse fator é grande, a propagação de calor através do material ocorre rapidamente, 

gerando uma concentração de tensão no interior do mesmo, logo β = ∞, e a tensão térmica 

pode ser calculada usando a equação 16. Quando a condutividade térmica é pequena, o 

interior do material não é significativamente afetado, e as tensões ficam concentradas na 
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superfície do mesmo. Nesta situação a tensão térmica fica proporcionalmente reduzida por 

um fator de atenuação térmica, Ψ, que varia entre 0 e 1 (β = ∞) e pode ser determinado 

pela equação seguinte [17,72,76,77]: 

 

                     Ψ = 1,5 + �,
.
/ − 0,25 2&345

6 (
             (18) 

 
em que β é o número de Biot. 

 Então, a tensão térmica para essa condição pode ser calculada pela seguinte 

equação: 

 

  7  =  8	9�:�;<=:>?@�
�A=B�                  (19) 

 
em que σt é a tensão de tração normal (MPa), Tsup é a temperatura da superfície (ºC), Tint é 

a temperatura no centro do corpo (ºC), E é o módulo de elasticidade do material (MPa), α é 

o coeficiente de expansão térmica linear (ºC-1), e ν o coeficiente de Poisson.  

Sendo assim, o conhecimento das propriedades do meio no qual o choque térmico é 

realizado, bem como do corpo de prova submetido ao ensaio, é de extrema importância, 

uma vez que são utilizados na determinação das tensões na superfície.  

Na determinação da variação da temperatura crítica para gerar trincas, ∆Tc, que 

provocará a ruptura do material, pode-se empregar a seguinte equação [17,74,75]:  

 
( )

α
νσ

E
T f

c

−
=∆

1
     (20) 

 
em que σf é a tensão de ruptura, ν é o coeficiente de Poisson, E o módulo de Young, α o 

coeficiente de expansão térmica linear. 

As equações encontradas na literatura são bastante simplificadas e não levam em 

consideração outras variáveis, presentes num material sob condições de choque térmico, 

principalmente em refratários, como densidade e tamanho de trincas pré-existentes. Nesse 

caso, Hasselman propôs uma equação representativa da situação [71,72], conforme pode 

ser visto na equação seguinte, mostrando que essa diferença de temperatura é a causadora 

da instabilidade da trinca e, consequentemente, da propagação da mesma:  
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em que G é a energia de fratura, E0 é o módulo elástico do material sem trinca, ν é o 

coeficiente de Poisson, α o coeficiente de expansão térmica linear, N é o número de trincas 

no volume de amostra analisada, e l é o comprimento das trincas que são supostas iguais.  

Para estimar a extensão das trincas (l f) após o dano gerado pelo choque térmico a 

partir do comprimento inicial das mesmas (l0), aplica-se a equação seguinte [17]: 
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A Equação 22 é válida para materiais em que l f  é muito maior que o l0, logo,  para os 

refratários que normalmente apresentam alta densidade de trincas grandes (N e l0), cuja 

propagação deve ser de modo quase-estático e que há interação da trinca com a 

microestrutura do material, deve-se utilizar a energia de fratura (γwof), pois os cálculos para 

N e l0 podem não ser reais. 

Um fenômeno importante que se observa quanto à ∆Tc é que para cerâmicas muito 

frágeis esse parâmetro é muito mais marcante ou nítido que para cerâmicas de 

comportamento menos frágeis, do tipo concretos por exemplo, quando esses materiais são 

submetidos a testes de choque térmico em diferentes variações de temperatura. A Figura 18 

ilustra essas situações, sendo que em (a), para cerâmicas de alta resistência mecânica, para 

∆T = 300°C há uma queda brusca da resistência, mostrando claramente o ∆Tc. Em (b), para 

as cerâmicas de baixa resistência mecânica, a curva não apresenta esse decréscimo brusco 

de resistência, logo, não tem ∆Tc específico.  

Altos valores de ∆Tc implicam em grande resistência a iniciação da fratura durante o 

choque térmico [78].  

Para prever a resistência ao dano por choque térmico, Hasselman escreveu 

importantes equações onde foram propostos os parâmetros de Hasselman, que leva em 

consideração outras propriedades da amostra analisada. Esses parâmetros servem para 

estudos comparativos dos materiais e são calculados pelas equações seguintes [52-54,71-

73,75,79-82]. 
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Figura 18 - Dependência da resistência residual com a diferença de temperatura, ∆T, para 
amostras submetidas a choque térmico: (a) alumina densa e (b) refratário de alumina [78]. 
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em que R é o parâmetro de resistência ao choque térmico (oC), R’’’’ o parâmetro de 

resistência ao dano por choque térmico (m), Rst o parâmetro de estabilidade da trinca sob 

tensão térmica (m1/2.oC), G  a energia de superfície de fratura (J.m-2), E é o módulo de 

elasticidade (GPa), St  a tensão de fratura (MPa), α é o coeficiente de expansão térmica 

linear (oC-1) e ν o coeficiente de Poisson.  

 
Os parâmetros de Hasselman servem para estimar o comportamento do refratário ao 

choque térmico, porém, como são fatores calculados que dependem de outras variáveis, 

quando se quer uma análise de maior profundidade , aplicam-se testes experimentais de 

choque térmico. É mostrado na literatura, que refratários submetidos a ciclos de choque 

térmico têm seus módulos de elasticidade (módulo de Young e cisalhamento) e resistência 

à flexão diminuídos a cada ciclo, e que nos primeiros ciclos essa diminuição é mais 

acentuada [83-85]. A Figura 19 mostra um gráfico de análise da variação da velocidade do 

pulso ultra-sônico versus o número de ciclos de choque térmico com ∆T = 1980ºC, de três 

(a) (b) 
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cristais representativos de andaluzita tratados termicamente a 1200ºC [86]. Nessa figura 

confirma-se esse comportamento de queda no módulo de Young através da análise da 

velocidade do pulso ultra-sônico para cristais de andaluzita após passarem por choque 

térmico. 

 

 

 
Figura 19 - Variação da velocidade do pulso ultra-sônico versus número de ciclos de 
choque térmico (∆T = 1980ºC) de três cristais representativos de andaluzita tratados 
termicamente a 1200ºC [86]. 
 

A Figura 20 mostra as micrografias com detalhes das trincas geradas pelo primeiro 

choque térmico no compósito andaluzita-mulita-vidro. Na micrografia (a) pode-se observar 

o cruzamento de trincas por toda extensão do cristal de andaluzita gerados pelo 1º choque 

térmico. Em (b) vê-se a mesma região, mas depois de um segundo aquecimento a 1200ºC e 

um segundo choque térmico, em que se observa que as trincas foram curadas depois do 

aquecimento sendo preenchidas com vidro [86]. 

A fim de que se possa correlacionar alguns resultados pertinentes a resistência de 

choque térmico do concreto em estudo com outros refratários, a Tabela 1 mostra algumas 

propriedades de refratários utilizados em panelas siderúrgicas, inclusive os parâmetros R’’’’ 

e Rst.  As categorias dos tijolos refratários utilizados são MC1 e MC2 que representam o 

sistema MgO-C, em que MC1 apresenta maior teor de carbono que MC2; AC representa o 

sistema Al2O3-C; A o sistema Al2O3;e AMC o sistema Al2O3-MgO-C [79].  
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Figura 20 - (a) Cruzamento de trincas pela extensão da fratura do cristal de andaluzita após 
o 1º choque térmico. (b) Mesma região de (a), mas depois de um segundo aquecimento a 
1200ºC e um segundo choque térmico, onde se observa que as trincas foram curadas após 
aquecimento [86]. 
 

Tabela 1 – Propriedades gerais dos refratários para panelas siderúrgicas [79]. 

Tijolo MC1 MC2 AC A AMC 

Categoria MgO-C Al2O3-C Al2O3 
Al 2O3-MgO-

C 

α (ºC-1) 15,0 x 10-6 17,6 x 10-6 9,02 x 10-6 7,70 x 10-6 9,66 x 10-6 

E (GPa) 23,5 28,2 25,9 31,3 27,0 

σf (MPa) 8,4 12,3 14,8 15,3 10,3 

γwof  (J/m-2) 10,3 9,8 11,1 7,0 40,5 

R’’’’ (m) 3,9 x 10-2 2,0 x 10-2 1,5 x 10-2 1,1 x 10-2 1,3 x 10-2 

Rst (m
1/2ºC) 4,3 3,1 6,9 5,9 4,0 

  

(a) (b) 

(a) 

 

microtrinca inicial 

microtrinca inicial preenchida 
com vidro 

impureza de óxido de 
ferro 

vidro 

(a) 

(b) 
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Esses resultados mostraram que a energia total de fratura (γwof ), R’’’’ e Rst indicam, 

para uma mesma família, a qualidade do material, podendo então otimizar estudos de novos 

refratários em termos de resistência ao dano por choque térmico [79]. Logo, o cálculo dos 

parâmetros de Hasselman, servem para auxiliar a previsão da resistência ao dano por 

choque térmico dos materiais, enquanto que o choque térmico por ciclagem geram  

resultados mais significativos. Uma das normas utilizadas na realização dos testes de 

choque térmico é a norma alemã DIN: 51 068 [87].    
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5   MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

5.1  Materiais 

  

Os materiais utilizados foram: um concreto refratário (Andicast) contendo agregados 

de andaluzita, fornecido pela IBAR, e água deionizada 

A Tabela 2 mostra a análise química do concreto Andicast, em estudo, fornecida pela 

IBAR.  

 
Tabela 2 - Análise química do Andicast. 

 

Composto % Nominal 

SiO2 35,0 

Al 2O3 62,0 

Fe2O3 0,5 

CaO 1,2 

 
 A Tabela 3 mostra os resultados da análise granulométrica via úmida, indicando a 

porcentagem retida. Essa análise foi cedida pela IBAR. 

 
Tabela 3 - Resultado da análise granulométrica via úmida por peneiração, (% retido), 
cedida pela IBAR. 
   

Malha 
(Tyler) 

Abertura 
(mm) 

Andicast 660 

3,5 5,60      0,4   
4 4,75 1,6 
6 3,36 11,4 
8 2,36    16,6 
12 1,70            6,4 
16 1,00 12,6 
28 0,60 8,3 
32 0,30 6,2 
65 0,212 1,7 
100 0,150 2,5 
200 0,075 5,3 
-200 -0,075 27,0 

          Total 100 
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A quantidade de água utilizada para obtenção das amostras foi de 5% m/m, sendo a 

mesma pré-estabelecida pela IBAR, uma vez que a finalidade foi agregar resultados a seus 

produtos. 

 

 

5.2   Metodologia Experimental 

 

 

5.2.1 - Fluxograma geral do procedimento experimental  

 
 

Para visualização simplificada das etapas gerais do procedimento experimental, foi 

elaborado o fluxograma da Figura 21. 

 

 

5.2.2  Produção das amostras 

 

 

O refratário utilizado já vem com as matérias-primas pré-misturadas, no qual foi 

adicionado água para produção do concreto com propriedades reológicas adequadas para a 

moldagem. O refratário previamente pesado foi colocado em uma argamassadeira 

planetária de laboratório com capacidade nominal de 5 litros, na qual o mesmo foi 

homogeneizado a seco por três minutos e a úmido por um minuto a 60 rpm, sendo a 

quantidade de água pré-estabelecida a 5%, tendo permanecido mais dois minutos a 120 

rpm. A mistura foi vertida em um molde de aço inoxidável em mesa vibratória, pois a 

vibração durante a moldagem auxilia na acomodação da massa no molde e melhora as 

condições de liberação do ar aprisionado no interior na amostra.  
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Figura 21 - Fluxograma simplificado do procedimento experimental, sendo: γwof  a energia 
total de fratura (J.m-2); R, o parâmetro de resistência ao choque térmico (oC); R’’’’, o 
parâmetro de resistência ao dano por choque térmico (m); Rst, o parâmetro de estabilidade 
da trinca sob choque térmico (m1/2.oC); α, o coeficiente de expansão térmica linear (oC-1); 
E, o módulo de elasticidade (GPa); AA, a absorção de água; PT, a porosidade total; MEA, 
a massa específica aparente; MOR, os ensaios de flexão para determinação dos módulos de 
ruptura (MPa); MO e MEV referem-se, respectivamente, às análises de imagens via 
microscópio óptico e eletrônico de varredura.  
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Moldagem 
Amostras para o método da cunha, 
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5.2.2.1  Moldagem 

 

 

5.2.2.1.1 Barras Prismáticas 

 

 

 As amostras na forma de barras prismáticas foram utilizadas para medidas de 

módulo elástico, módulo de ruptura, porosidade aparente, absorção de água, massa 

específica aparente e testes de choque térmico.  

 Em cada moldagem dessas amostras foram obtidas cinco (5) barras com dimensões 

de 25 mm x 25 mm x150 mm cada uma. A Figura 22 mostra o molde utilizado na obtenção 

dessas barras. 

 

 

 

 

 
 

Figura 22 - Fotografia do molde para confecção das barras prismáticas para medidas de 
módulo elástico, módulo de ruptura, porosidade aparente, absorção de água, massa 
específica aparente e testes de choque térmico.  
 

 

5.2.2.1.2  Amostras para o teste de propagação estável de trinca pelo método da cunha 

 

 

Na moldagem deste tipo de amostra foi adotado o procedimento já descrito 

anteriormente. O molde específico produz amostras entalhadas e ranhuradas com perfis em 

“V”. As dimensões das amostras após moldagem foram de 100mm x 100mm x 75 mm. 

A Figura 23 mostra o molde utilizado na obtenção das amostras entalhadas e 

ranhuradas para o teste de propagação estável da trinca pelo método da cunha. 
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Figura 23 - Fotografia do molde de aço inoxidável utilizado na confecção das amostras 
para o ensaio da cunha nas análises de energia de fratura. 
 

 

5.2.2.1.3 Amostras na forma cilíndrica 

 

 

Para a moldagem dos cilindros para a análise de coeficiente de expansão térmica foi 

utilizado um molde de PVC cilíndrico com macho central. As amostras obtidas após 

moldagem apresentaram 50 mm de diâmetro por 50 mm de altura, com furo central de 8 

mm. 

A Figura 24 mostra a fotografia do molde cilíndrico em PVC com um lápis escolar 

no centro, como macho, para gerar o furo central na amostra. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 24 - Fotografia do molde para confecção das amostras cilíndricas utilizadas nas 
análises de coeficiente de expansão térmica linear. 
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5.2.2.2   Cura 

 

 

Após moldagem todas as amostras permaneceram, em temperatura ambiente, nos 

moldes por 24 horas e, após desmoldadas mais 24 horas, totalizando 48 horas de cura em 

atmosfera ambiente do laboratório. 

 
 
5.2.2.3  Secagem 

 
 

Os corpos de prova foram secos por 24 horas a 110oC em estufa de laboratório. 

 
 
5.2.2.4  Sinterização 

 
 

Os corpos de prova foram sinterizados em duas temperaturas distintas: 1000ºC e 

1450oC por 5 horas, com taxas de aquecimento e resfriamento do forno de 2°C por minuto. 

Essas temperaturas foram escolhidas, após análise conjunta com a IBAR, por estarem 

abaixo e acima da temperatura de mulitização desse concreto. Com a evolução do trabalho, 

foi observado que seria interessante analisar algumas propriedades nas temperaturas 

intermediárias de sinterização (1200ºC, 1300ºC, 1400ºC e 1500ºC) a fim de se obter um 

melhor conhecimento do comportamento do material. Esse concreto pode ser usado em 

uma faixa bastante ampla de temperatura, por isso pode ser aplicado em indústrias 

petroquímica, de vidro, de cal e na siderúrgica, logo, o interesse em analisar várias 

temperaturas.  

 

 

5.2.2.5  Retificação 

 
 

As amostras, após sinterização, tiveram a superfície livre de moldagem retificadas, a 

fim de que as mesmas tivessem um perfeito alinhamento na placa acoplada à MTS e no 

equipamento de medida de módulo elástico.  
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5.2.3  Avaliação das Propriedades dos Concretos Sinterizados  

 
 
5.2.3.1  Absorção de Água, Porosidade Aparente e Massa Específica Aparente 

 
 

As análises de absorção de água, porosidade aparente e massa específica aparente 

foram realizadas segundo a NBR 220 (Dez/80) para material refratário.  

Para este ensaio foram preparadas cinco (5) amostras a partir das amostras utilizadas 

no ensaio de flexão. As equações seguintes permitem determinar os resultados de volume 

aparente, absorção de água, porosidade aparente e massa específica aparente:  

 
               CD =  "E= "F

"G á%ED
               (cm³)                                               (26) 

 

            "HI =  "J
CD

                (g/cm³)                                              (27) 

 

         II = "E = "J
"J

 x 100    (%)                        (28) 

 

                   LI =  "E="J
"G á%ED×CD

 x 100        (%)                                              (29) 

 

em que Va é o volume aparente; MEA a massa específica aparente; AA é a absorção de 

água; PA a porosidade aparente; Mu a massa úmida; Ms a massa seca;  Meágua a massa 

específica da água, e Mi a massa imersa. 

 
 
5.2.3.2  Energia de Fratura 

 
 

Os testes de propagação estável de trinca pelo método da cunha foram realizados em 

seis amostras sinterizadas a 1000ºC e seis a 1450ºC, utilizando uma Máquina de Ensaios 

Universal, MTS, instalada no Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de 

Engenharia de Lorena. Com os dados obtidos foram elaboradas curvas carga-

deslocamento, as quais são utilizadas no cálculo do trabalho de fratura para posterior 

cálculo da energia de fratura.  
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A Figura 25 apresenta a amostra moldada, ranhurada e entalhada “in situ” (a), a 

amostra com dispositivo da cunha montado, pronta para ser submetida ao teste de 

propagação estável de trinca (b), e detalhes da montagem para execução dos testes (c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Amostra moldada, ranhurada e entalhada in situ (a), amostra com dispositivo 
da cunha montado (b), e, detalhes da montagem para execução dos testes (c).  
 
 
 
5.2.3.3  Módulo de Young 

 
 
Para medidas de módulo de Young foi utilizado um equipamento automático baseado 

no método da ressonância de barras. Essa técnica consiste na aplicação de vibração 

mecânica na amostra através de um transdutor piezelétrico. A vibração é detectada pelo 

outro transdutor e transformada em sinal elétrico, transmitida para o programa 

computacional que registra os picos de ressonância, e de modo iterativo calcula o módulo 

elástico e de cisalhamento, assim como o coeficiente de Poisson [38,39,42]. O sistema 

Rebaixo 

boca do entalhe e 
boca da ranhura 
 

entalhe 

base 
retificada 

ranhura 

(a) 

placa  superior 

placa inferior 

ressalto  
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utilizado foi da ATCP, modelo ME-C1198-91, obedecendo à norma ASTM C1198-91[39] 

e a faixa de freqüência adotada na varredura foi de 1 a 32 kHz. 

As medidas foram realizadas nas amostras do refratário sinterizadas a 1000ºC e 

1450oC,  antes e depois dos testes de choque térmico. Os resultados, na forma de módulo 

de Young retido serviram de base para comparação e discussão dos resultados dos 

parâmetros R, R”” e Rst. 

A Figura 26 mostra parte do equipamento de ressonância de barras para medidas dos 

módulos elásticos. 

 

  

Figura 26 - Fotografias de algumas partes do equipamento utilizado para medidas de 
módulos elásticos. 

 
Foram realizadas medidas do módulo de Young pela técnica do pulso ultra-sônico 

em um lote de amostras de cada temperatura de sinterização (1000 e 1450ºC), a fim de 

comparar os resultados obtidos. O equipamento utilizado foi o Ultrapulse-M/N C-8901-

S/N 30335 da James ND Instruments Inc. pertencente à IBAR.  

 

 

5.2.3.4  Resistência à Flexão em 3 pontos  

  

 

Após realização das medidas dos módulos de elásticos, as amostras foram 

submetidas ao ensaio de flexão em três pontos, segundo a norma C133-94 da ASTM [45].  

O ensaio foi realizado em uma Máquina de Ensaios Universal, MTS, modelo 810M, 

com célula de carga de 5 kN, com taxa de carregamento de 12,9 N/s. O diâmetro dos 

roletes foi de 5 mm, e a distância entre eles de 125 mm. 
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 5.2.3.5  Coeficiente de Expansão Térmica Linear 

 

As amostras foram preparadas e enviadas para o laboratório do Grupo de Engenharia 

de Microestrutura de Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal de São Carlos. Essas medidas foram realizadas em um equipamento 

para medida de refratariedade-sob-carga (RUL/CIC 421, NETZSCH), com tensão de 

compressão aplicada de 0,02 MPa, com taxa de aquecimento de 5ºC/min até as 

temperaturas de sinterização das amostras do refratário: 1000 e 1450ºC, segundo a norma 

ISO 1893 utilizada para as análises de expansão térmica.  

 
 
5.2.3.6 - Resistência ao Dano por Choque Térmico 

 
 

A resistência ao dano por choque térmico dos refratários foi determinada 

experimentalmente por teste de resfriamento rápido em água. Primeiramente, estes testes 

foram realizados em diferentes temperaturas, no qual as amostras sinterizadas, cinco para 

cada condição, foram aquecidas nas temperaturas de 75ºC, 125ºC, 225ºC, 475ºC, 675ºC, 

825ºC, 875ºC, 925ºC, 1025ºC e 1125ºC e submetidas ao resfriamento rápido, em água 

corrente a 25ºC. Após choque térmico, as amostras foram secas a 110ºC por 24 horas para 

medidas posteriores de módulos elásticos e de ruptura, dentre outras análises. Os resultados 

se encontram na forma de gráficos de módulos de Young e ruptura retidos.   

Também foi determinada a resistência ao dano por choque térmico via ciclagem com 

resfriamento rápido em água, segundo a norma alemã DIN: 51 068 [87], com alteração na 

temperatura do teste de 950 para 1000ºC, conforme é realizado pela IBAR. Para esse teste 

foi moldado mais uma batelada de amostras para que fossem obtidas cinco amostras de 

cada temperatura de sinterização.   

Segundo a referida norma, os corpos de prova devem ser transferidos para o forno já 

aquecido a 1000ºC, no qual devem permanecer por 20 minutos. Após esse tempo, as 

amostras devem ser imediatamente imergidas em um reservatório com água corrente 

permanecendo cinco minutos no mesmo, sendo seguido por secagem a 110ºC até massa 

constante. Estando devidamente resfriadas, as amostras foram submetidas a medidas de 

módulo elástico. Após esse procedimento as amostras passam por novo choque térmico, 

seguindo o mesmo procedimento, isto é, ciclagem de choque térmico até que o corpo de 

prova se rompa ou atinja 30 ciclos.  
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5.2.3.7  Cálculo dos Parâmetros R, R”” e RST 

  
 

Os parâmetros R, R’’’’ e RST foram calculadas a partir dos resultados das análises 

energia de fratura, de módulo elástico e de ruptura, de coeficiente de expansão térmica 

linear e do coeficiente de Poisson. As equações 23, 24 e 25, formuladas por Hasselman, 

foram utilizadas para calcular os parâmetros de resistência ao choque térmico, de 

resistência ao dano por choque térmico e de estabilidade de trinca. 

 

 

5.2.3.8  Preparo de amostras para análise de fases cristalinas e de microestrutura 

 
 
Para análise das fases presentes nas amostras, na forma de pó, foi utilizado um 

difratometro de raios X Siemens, utilizando a radiação Cu-Kα, com intervalo angular de 10 

a 80º e passo de 0,03º/min.  

 Para análise de microestrutura em microscópio eletrônico de varredura, MEV (LEO, 

modelo 1450 VP), as amostras foram cortadas e embutidas a frio em resina epóxi. Após 

embutimento, as amostras foram lixadas e polidas com suspensão de diamante de até 1µm, 

quando então tiveram a superfície recoberta com película de ouro para análises. Essas 

análises foram realizadas no modo de elétrons secundários e retroespalhados, além das 

análises quantitativas por dispersão de energia (EDS). Essas mesmas amostras também 

foram analisadas em lupa estereoscópica da Quimis. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

6.1  Análise de microestrutura e de fases cristalinas   

 

 

 Neste item são mostrados resultados de análises microestruturais do concreto 

Andicast sinterizado em diferentes temperaturas, bem como a análise de fases cristalinas 

para cada temperatura. São mostrados também, micrografias do agregado de andaluzita 

tratado a 1000ºC e 1450ºC e da superfície de fratura do concreto somente seco a 110ºC.  

 A Figura 27 mostra a superfície lixada e polida do concreto Andicast sinterizado a 

1000ºC (a), e a 1450ºC (b), obtida em microscópio óptico com filtro de luz polarizada. 

Nota-se uma nítida mudança de microestrutura com o aumento da temperatura de 

sinterização, o que acarreta na mulitização da andaluzita, uma vez que um vidrado parece 

cobrir a superfície da amostra. Em (a) observa-se os agregados de andaluzita (A), os 

agregados de mulita inicial (M), e a matriz (Ma). Em (b), vê-se os agregados iniciais de 

mulita (M), a região de transformação da andaluzita e mulita (A/Mu), em destaque pela 

coloração ferrugem, conferida pela presença do Fe2O3.  

A Figura 28 mostra a micrografia de um agregado de andaluzita contido no Andicast, 

em que são observadas as trincas iniciais e as impurezas contidas nesse agregado (a), e em 

(b) ampliação da região delimitada pelo retângulo em (a) destacando a impureza. 

A Figura 29 mostra a micrografia de um agregado de andaluzita contido no Andicast, 

após tratamento térmico a 1450ºC, mostrando as trincas iniciais preenchidas com vidro, e 

as impurezas presentes no mesmo, bem como a presença de poros (a), e (b) ampliação da 

região central de (a). 
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(a) 

 

  

(b) 

Figura 27 – Micrografia da superfície lixada e polida do concreto Andicast sinterizado a 
1000ºC (a), e a 1450ºC (b), obtida em microscópio óptico com filtro de luz polarizada, em 
que (A) é andaluzita, (M) é mulita, e (Ma) é matriz.  
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(a) 

 

 

 

(b) 

Figura 28 – Micrografias, obtidas em MEV no modo elétrons retroespalhados, de um 
agregado natural de andaluzita contido no Andicast: (a) trincas iniciais e as impurezas do 
agregado; (b) ampliação da região delimitada em (a). 
 
 

 

 

 

 

(a) 

Impureza 

Trincas  
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 29 – Micrografias, obtidas em MEV no modo elétrons retroespalhados, de um 
agregado de andaluzita contido no Andicast, após tratamento térmico a 1450ºC, mostrando 
as trincas iniciais e as impurezas no mesmo (a), e (b) ampliação da região demarcada em 
(a) para melhor visualização da estrutura. 
 

A Figura 30 mostra a micrografia da superfície de fratura de uma amostra do 

concreto refratário Andicast, seca a 110ºC, após ensaio de flexão em três pontos (a), com  

ampliação da região da matriz  em (b). Nesta figura, observa-se os poros arredondados 

gerados na moldagem das amostras, bem como o arrancamento de agregados da matriz. 
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      (a) 

 

      (b) 

Figura 30 – Micrografia, obtida em MEV no modo elétrons retroespalhados, da superfície 
de fratura do concreto refratário Andicast, seco a110ºC, após ensaio de flexão em três 
pontos (a), e ampliação com destaque para região da matriz (b).  

 

Na Figura 31 são mostradas micrografias obtidas por MEV, no modo elétrons 

espalhados, da superfície de fratura das amostras sinterizadas a 1000ºC (a,b), e a 1450ºC 

(c,d). Em (a) observa-se a região de interface matriz-agregado do concreto sinterizado 

1000ºC, e em (b), uma ampliação da região da matriz. Em (c) nota-se o surgimento de 

agulhas na superfície do agregado do concreto sinterizado a 1450ºC. Em (d) têm-se uma 

ampliação da região da matriz, em que se pode observar uma quantidade expressiva de 

agulhas de mulita. Essas agulhas de mulita foram formadas durante o processo de 
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