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RESUMO
O potencial de uso de concretos refratários como insumo para indústrias siderúrgicas,
de mineração, de cerâmica, entre outras, exibe uma tendência crescente a cada ano.
Este fato está relacionado à sua facilidade de aplicação, custo menor de produção e
propriedades semelhantes aos materiais conformados. Sua composição é constituída
por agregados de diversos tamanhos e distribuições, contendo frações finas de
materiais, inclusive partículas coloidais. Esta parte fina da composição exerce grande
influência sobre o comportamento reológico, sendo o seu conhecimento e o seu
controle fundamentais para as propriedades finais dos concretos refratários. Este
trabalho estudou quatro matérias-primas, sendo elas: alumina calcinada, espinélio de
magnésia-alumina, sílica volatilizada e cimento de aluminato de cálcio, que são
constituintes de grande quantidade dos produtos existentes. Correlacionaram-se as
características dos materiais, como o potencial zeta e medidas de pH com a
viscosidade das suspensões, visando o entendimento dos parâmetros que controlam a
agregação e dispersão dos concretos refratários. Os resultados obtidos mostram que o
cimento de aluminato de cálcio controla o pH do meio em todas as combinações e é
responsável pela coagulação dos concretos. As técnicas utilizadas possibilitam otimizar
propriedades diretamente relacionadas com a reologia.
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1. Introdução

Os materiais refratários podem ser classificados em dois grandes grupos: matena1s
refratários conformados, como tijolos, válvulas, placas, peças em geral, e materiais
refratários monolíticos, como concretos, materiais plásticos, argamassas, materiais
projetáveis e outros. Os refratários monolíticos, geralmente, apresentam um custo
menor que os refratários conformados, pois são produzidos por blendagem e mistura
de agregados secos, sem a necessidade de processos de moldagem, prensagem, queima
e outros.
Dentro do contexto dos materiais monolíticos, os concretos refratários representam a
maior participação, com cerca de 40%(1>, e atualmente já são utilizados em todas as
indústrias que utilizam temperaturas elevadas e/ou um ambiente agressivo, como
álcalis, ácidos ou vapores.
Frente aos novos desafios de desempenho e vida útil, principalmente para a indústria
siderúrgica, os concretos refratários estão sendo desenvolvidos e fabricados como
produtos de alta tecnologia(2), em paralelo com as melhorias contínuas na aplicação e
o progresso nas técnicas operacionais dos equipamentos, conseguidos pelos
consumidores.
1.1 Concretos Refratários

Concreto refratário é definido como uma combinação de grãos refratários e uma
quantidade desejável de agente ligante que, após a adição de um líquido apropriado, é
vertido em um local para formar um refratário conformado ou uma estrutura que tomase rígida devido à ação quimica (3). Conforme norma ASTM C 40 1-93<4>, os concretos
refratários são classificados como apresentado na tabela I.
Tabela I - Classificação dos concretos refratários, conforme norma ASTM C 40193<4>.

·Classifica_ç_ão

TeordeCaO~

Convencional
Baixo Teor de Cimento
Ultra Baixo Teor de Cimento
Sem Cimento

> 2,5
>1,0- 2,5
0,2 - 1,0

'

-~0,2

I

~

----

- - - - - --

---

~

--

Os concretos refratários podem ainda ser classificados de diferentes maneiras, entre
elas por composição quimica, estado tisico, método de aplicação, tipo de pega e
densidade< 5>.
Necessariamente a concepção de um concreto refratário deve estar vinculada ao seu
uso, devendo-se conhecer a temperatura de uso, o ambiente de trabalho, as condições
de ciclagem térmica, o tempo requerido para moldagem e trabalhabilidade do concreto,
outros fatores específicos para cada aplicação e o seu custo no mercado. A soma
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dessas condições direciona a escolha da classe do material, das matérias-primas, da
distribuição granulométrica dos agregados, da presença de aditivos, da característica da
moldagem e de todas as demais propriedades finais do concreto, tais como densidade,
porosidade e resistências mecânica, à corrosão, à erosão, ao choque térmico e outras.
1.2 Reologia
Reologia é a ciência da deformação e escoamento dos materiais e seu estudo tem
contribuído para tomar mais claras as idéias relativas à natureza dos sistemas
coloidais<6 >. O comportamento reológico dos sistemas partículallíquido é importante
em muitas operações de processamento, incluindo preparação e mistura de pós,
transporte de material, recobrimentos e deposições, e conformação.
As propriedades reológicas são altamente dependentes da estrutura tisica dos sistemas
partículallíquido. A estrutura é governada por fatores tais como distribuição do
tamanho e formato das partículas, razão do volume sólido/líquido e as forças
interpartículares. As medidas reológicas podem ser utilizadas para a dedução de
informações sobre o estado de dispersão das partículas em uma suspensão. O nível de
adição ótimo de um dispersante que corresponda a menor viscosidade do sistema
indica o maior nível de adsorção sobre o material(7).
A utilização das propriedades reológicas como ferramenta para tomar previsível o
comportamento reológico de um concreto refratário tem se mostrado muito eficiente,
permitindo uma abordagem rápida sobre a seleção do conjunto de matérias-primas e
para a escolha dos tipos e combinações de aditivos, entre eles, os dispersantes e os
seqüestrantes. Outra grande vantagem é que essas informações permitem suprir as
falhas das teorias de distribuição de máximo empacotamento dos agregados, que são
limitadas pelas características naturais dos grãos, isto é, por formato, porosidade, área
específica, densidade e outras.
1.3 Viscosidade
A viscosidade é um indice da resistência ao escoamento de um fluido e é definida
como um fator de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e a taxa de
cisalhamento. É uma das variáveis mais importantes e de fácil medida para o
conhecimento do comportamento reológico de uma suspensão, permitindo ser
correlacionada com diversos outros importantes parâmetros, entre eles, o pH, o
potencial zeta, o ponto isoelétrico, a quantidade de sólidos e a quantidade adsorvida de
aditivos.
Para os concretos refratários, a suspensão para o estudo das características reológicas é
formada pelos compostos sensíveis à ação dos aditivos. Valores experimentais de
viscosidade em função do teor de dispersante mostram que as matérias-primas com
partículas abaixo de 75J.Ull apresentaram reduções significativas de sua viscosidade
inicial, evidenciando que ocorre a interação partícula-aditivo. Em geral, utilizam-se
suspensões com a maior percentagem de sólidos possível (> 700/o peso) para melhor se
assemelhar aos níveis mínimos de água necessários para a moldagem do concreto.
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Assim, obtêm-se suspensões com alta densidade e alta viscosidade, próximas à
realidade evidenciada na prática.
As composições de concretos refratários utilizam matérias-primas de tamanhos
coloidais, porém é mais freqüente o uso de agregados com distribuições de tamanhos
que contenham essas partículas e também outras superiores a 1~-tm . Isto significa que
atuam como componentes da cinética de coagulação o movimento browniano, a
agitação e principalmente a sedimentação. A estabilidade dessas suspensões de alta
percentagem de sólidos toma-se crítica pois a mistura de materiais com várias
distribuições de tamanhos de partículas favorece um aumento da taxa de colisão,
resultando em coagulação. Outro aspecto importante está ligado ao fato de que quando
o pH do meio se aproxima do ponto isoelétrico (PIE), isto é, do valor de pH
correspondente à condição onde os IDP anulam o valor do potencial zeta de algum dos
constituintes da suspensão, existe uma tendência à coagulação de todo o sistema. Uma
matéria-prima nesta condição é suficiente para levar todo sistema a uma viscosidade
muito alta. Neste caso, a barreira energética mais eficiente para a estabilização
reológica de concretos refratários é a dispersão por aditivação. Uma dificuldade
adicional é a presença do cimento aluminato de cálcio que libera em solução o ion
Ca 2• , que ~eralmente produz um aumento do grau de agregação das partículas da
suspensão< , e o efeito natural do endurecimento.

2. Materiais e Métodos
Utilizaram-se como matérias-primas quatro amostras comerciais, a saber:
• uma amostra de alumina calcinada A-17 NE, da ALCOA Alumínio S .A ..
• uma amostra de sílica volatilizada densificada, denominada comercialmente de
microssílica 971-D, da ELKEN S.A. .
• uma amostra de espinélio magnésia-alurnina AR 78, da ALCOA Alumínio S.A..
• uma amostra de cimento aluminoso da classe 70%, Secar 71, da LAFARGE
Aluminoso do Brasil.
Utilizaram-se como aditivos duas amostras de compostos poliméricos comerciais, a
saber:
• uma amostra de dispersante em pó, da família do polimetacrilato de sódio.
• uma amostra de seqüestrante em pó, da família do lignossulfonato de sódio
desaçucarado.
As medidas de pH foram feitas diretamente nas suspensões das matérias-primas e de
duas combinações temárias, 3A:M:C e A:2E:C, sendo A-alumina. M-microssílica, Ccimento e E-espinélio. A escolha dessas combinações está baseada em composições
reais de concretos refratários. Foi utilizado o equipamento Digimed, modelo DMPH-2 .
A grande relevância do conhecimento do potencial zeta envolvendo minerais em água
relaciona-se aos fenômenos de adsorção e aos fenômenos de dispersão e agregação. A
medida dessa propriedade foi realizada utilizando-se como ferramenta a
microeletroforese. O potencial zeta foi utilizado como parâmetro de caracterização do
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desenvolvimento das cargas superficiais em função do pH para as matérias-primas
individuais. Utilizou-se equipamento Rank Brothers, modelo II, e como eletrólito o sal
de KN0 3 na concentração de O,OOIN.
As curvas de dispersão mostram o comportamento da viscosidade em função da
quantidade crescente dos aditivos poliacrilato de sódio e lignossulfonato de sódio. O
procedimento para levantar essas curvas foi o seguinte:
i. colocar 250cm3 de água destilada em um becker de IOOOrnl e ligar o agitador
mecânico de bancada;
ii . acionar o cronômetro e adicionar 192cm3 do sólido até aproximadamente Olmin e
agitar até 03min para a homogeneização da amostra. Para o caso particular do
cimento de aluminato de cálcio são necessários os tempos de 02 e 04min,
respectivamente;
iii. medir a viscosidade Brookfield após 30s;
iv.adicionar o aditivo à suspensão e misturar por Olmin;
v. repetir os passos iii e iv até o levantamento total da curva.
Para o caso de misturas de matérias-primas contendo cimento aluminoso, a cada
medida de viscosidade foi necessário preparar uma nova suspensão, para evitar a
interferência da reação de hidratação. Foi utilizado o equipamento Brooldield (spindle
2, 60RPM), modelo DV II+.

3. Resultados e Discussão

Os valores medidos de pH são apresentados de forma esquemática na figura I.
Observou-se um valor de pH bastante elevado para o cimento e de todas as suspensões
que continham essa matéria-prima, em qualquer proporção. Mesmo para a suspensão
contendo microssílica, que apresenta um caráter ácido, o pH do meio atingiu um valor
bastante básico e foi controlado pelo cimento de aluminato de cálcio. Desse modo,
ficou conft.rmada a forte influência do cimento sobre o pH de uma suspensão de
concreto refratário, verificando-se que nas situações de uso prático trabalha-se com
uma faixa fortemente alcalina de pH.
O sal KN0 3 foi utilizado para o levantamento das curvas de potencial zeta de todas as
matérias-primas. As curvas são mostradas nas figuras 2 a 5. A tabela 2 apresenta os
valores do PIE das amostras, obtidos diretamente através das curvas.
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Figura I: Valores de pH inicial para as diversas suspensões em peso constante.
(A- alumína, E - espinélio, M - microssílica, C -cimento) .

Tabela 2: Valores do PIE obtidos das curvas de potencial zeta.

Alumina
Espinélio'
Microssíliaa
Cimento

oH
8,8
8,5
< 2,5
11,0

O valor do PIE apresentado feia alumina, em tomo de pH 9,0, está de acordo com
aquele obtido por Nikwnbh< 9 e Hunter00 l. Também como descrito por Hunter< 10 \ e
verificado para a curva de potencial zeta da microssílica, para a interface SiOrágua, o
PIE somente pode ser estabelecido por extrapolação, e os valores extremos de pH não
são acessíveis às medidas eletrocinéticas, devido a reações que ocorrem nos eletrodos.
Para os demais materiais não foram encontradas referências na literatura, muito
provavelmente por se tratarem de matérias-primas específicas para o uso em cerâmicas
refratárias.
Foi observado que, para as suspensões de alurnina, espinélio e cimento, o PIE
encontrava-se em tomo do pH natural, não sendo verificada essa tendência para a
rnícrossílica. Atribui-se este fato ao caráter anfótero das matérias-primas dissolvidas
em água, isto é, quando existe a possibilidade da reversão do sinal das cargas na dupla
camada em função do pH, essas cargas tendem ao equilíbrio no pH natural.
Para a alurnína e o espinélio foi verificado um comportamento de curvas de potencial
zeta semelhante, com valores próximos do PIE, e apresentando ambas as amostras uma
característica anfótera acentuada. A rnícrossílica apresenta uma característica ácida
bem definida para qualquer faixa de pH, enquanto o cimento apresenta uma tendência

650

bastante básica e, para valores de pH próximos do PIE (entre pH 10 e 12), o valor em
módulo do potencial zeta é pequeno (-10 m V :$ Ç :$10 m V) favorecendo sua
coagulação. Foi observado durante as medidas eletrocinéricas, que a formação do
coágulo para o cimento era a mais dificil de ser revertida, comparando-se às outras
amostras, formando-se uma estrutura bastante forte e aberta.
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Figura 2: Curva de potencial zeta da alumina com eletrólito de KN0 3 .
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As curvas de dispersão para as matérias-primas e as combinações temárias são
mostradas nas figuras 6 e 7.
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Figura 6: Curvas de dispersão em volume constante das matérias-primas individuais
com a adição: (a) poliacrilato e (b) lignossulfonato.
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Figura 7: Curvas de dispersão em volume constante das matérias-primas em
combinações ternárias com a adição: (a) poliacrilato e (b) lignossulfonato.
Os resultados mostraram que o poliacrilato é um agente dispersante mais eficiente que
o lignossulfonato para as amostras de alumina, espinélio e microssílica. O cimento,
devido a sua característica altamente coagulante, somente pôde ser disperso quando os
íons Ca+ 2 foram seqüestrados pelo lignossulfonato, isto é, quando a concentração livre
dessa espécie foi diminuída. O mesmo comportamento ocorreu nas combinações
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temárias, quando o cimento era uma fase minoritária frente às amostras que dispersam
bem com o poliacrilato, sendo possível então uma diminuição da viscosidade sem a
atuação do lignossulfonato.
O cimento controla o pH do meio das suspensões, aproximando-se próximo ao valor
do PIE dessa matéria-prima isolada. A coagulação ocorre, elevando o sistema a uma
alta viscosidade que implica em um alto consumo de água e um conseqüente prejuízo
em todas as propriedades do concreto refratário. A ação dos aditivos para a diminuição
da viscosidade é imprescindível para a concepção dos concretos, pois permite que a
intensidade de cargas geradas seja superior aquela que promove a coagulação das
partículas do cimento aluminoso. Este resultado possibilita a diminuição da água de
moldagem e o controle reológico desses produtos. Ficou evidenciado pelo conjunto de
resultados mostrados através das medidas de pH e associando as curvas de potencial
zeta com as de viscosidade, que o cimento aluminoso é a matéria-prima responsável
pelo efeito coagulante nas composições de concretos refratários.

4. Conclusões
No presente trabalho investigaram-se as amostras da alumina calcinada A 17 NE, do
espinélio AR 78, da microssílica 971 D e do cimento Secar 71 e de duas combinações
temárias dessas matérias-primas. Foram medidos os valores de pH e as viscosidades
das suspensões com a presença dos aditivos poliacrilato de sódio e lignossulfonato de
sódio e determinado as curvas de potencial zeta. A seguir são apresentadas as
conclusões inferidas:
o cimento de aluminato de cálcio sempre determina o pH do meio da suspensão em
que participa, quando as proporções dessa matéria-prima são compatíveis com as
verificadas em uso industrial nas formulações de concretos refratários;
ii . o valores dos PIE para as matérias-primas com caráter anfótero, isto é, a alumina, o
espinélio e o cimento foram próximos aos seus valores de pH natural, enquanto, no
caso da microssílica, que manteve um caráter ácido, não foi possível determinar um
valor de PIE;
iii.o cimento de aluminato de cálcio apresenta o valor do PIE (~ II) próximo aos
valores de pH das suspensões em que essa matéria-prima participa, e também um
valor do módulo de potencial zeta pequeno (-I Om V ~ Ç ~ I Om V), resultando em
uma forte coagulação de todo o sistema;
iv.o poliacrilato é um agente dispersante mais eficiente que o lignossulfonato. O papel
do poliacrilato toma-se mais importante à medida que a suspensão tenha uma menor
influência dos íons Ca+ 2, atingindo níveis de viscosidade menores que aqueles
medidos somente com o lignossulfonato;
v. o aumento da viscosidade para os concretos refratários é fortemente influenciado
pelo efeito coagulante proporcionado pelo cimento de aluminato de cálcio.

1.
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RHEOLOGY AND ZETA POTENTIAL APPLIED TO THE
CONCEPTION OF REFRACTORY CASTABLES
Carlos Pagliosa Neto
Antônio Eduardo Clark Peres
Victor Carlos Pandolfelli
ABSTRACT
There is an increasing tendency to use refractory castables in severa! fields such as
mining, steel and ceramic industries and many others.This fact is due to refractory
castable positive characteristics including easy application, lower production cost and
properties similar to those held by shaped products. Refractory castables are composed
of aggregates of different sizes and distributions with fine fractions of materiais,
incl uding colloidal parti eles. This fme fraction exerts great influence over the refractory
castable rheological behavior, and its knowledge and contrai are fundamental to
achieve the desired final properties. Calcined alumina, magnesia-alumina spinel,
microsilica and aluminate cement were studied. Zeta potential and pH measurements
were correlated with the viscosity of suspension to shed some light on the parameters
that contrai the aggregation and dispersion of castable refractories. It was found that
the aluminate cement contrais the pH of the environment and is responsible for the
castable coagulation Ali techniques applied in this work may be used succesfully to
optimize the properties directly related with rheology.
Key-Words: castable, zeta potential.
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