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Resumo 

 

O presente trabalho busca analisar a viabilidade técnica e econômica para a 

substituição do isolamento térmico de concreto refratário por fibra cerâmica, em fornos 

de destilação. Para isso, foi realizado um estudo de caso prático com medições da 

temperatura das paredes diretamente na planta. Para ambos os tipos de revestimento – 

de concreto refratário e de fibra cerâmica – efetuou-se um cálculo avaliativo referente às 

taxas de calor perdido. 

A redução das perdas de calor através das paredes do forno foi de 

aproximadamente 60%, proporcionando melhora na eficiência energética do 

equipamento com diminuição no consumo de combustível, redução nas emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) e aumento na segurança pessoal. 

Para a análise econômica foram considerados três possíveis casos: i) o 

concreto refratário poderia passar apenas por reparos, mas, mesmo assim, é 

substituído por fibra; ii) o concreto refratário é substituído integralmente por fibra 

cerâmica (o concreto encontra-se muito danificado), implicando em redução do tempo 

de parada de manutenção do forno; iii) o concreto refratário é substituído integralmente 

por fibra cerâmica, não implicando em redução do tempo de parada de manutenção do 

forno. Nos dois primeiros casos, a substituição mostra-se viável, pois se obtém uma 

taxa interna de retorno (TIR) maior que a taxa mínima de atratividade (TMA), com um 

tempo de retorno do investimento em torno de 7 anos. Já para o terceiro caso, a TIR 

alcançada foi de 7% a.a., a qual é menor que a TMA sugerida. 
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1. Motivação Para o Trabalho 

 

Nunca antes na história desse país se falou tanto no uso eficiente da energia 

como na atualidade; o próprio slogan da Petrobras, maior empresa do Brasil e uma das 

maiores empresas petrolíferas do mundo, diz: “O desafio é a nossa energia”. 

Empresas cujo foco está no desenvolvimento sustentável com 

responsabilidade ambiental têm buscado incessantemente melhorar a eficiência 

energética em seus processos. Reduzir o consumo de combustível em fornos de 

destilação pode representar uma economia financeira significativa, principalmente 

quando este combustível tem que ser comprado externamente a preço de mercado 

(caso do gás natural), ou quando se pode aumentar o faturamento vendendo o 

excedente (caso do óleo combustível). Quando os fornos representam o gargalo da 

unidade industrial, um pequeno aumento de temperatura na saída do petróleo pode 

representar um ganho significativo na produção de diesel.  

Em se tratando de questões ambientais, o aquecimento global é uma realidade 

fortemente presente nas discussões do meio científico. O efeito estufa tem como seus 

principais causadores o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) e o dióxido de carbono 

(CO2), sendo esse último, o principal gás liberado na queima de combustíveis em fornos 

de refinaria.  

Uma das maneiras de reduzir as emissões de gás de efeito estufa (GEE) 

consiste em diminuir as perdas de energia em fornos de aquecimento, reduzindo, assim, 

a massa necessária de combustível a ser queimada para fornecer a mesma carga 

térmica requerida pelo processo. Estima-se que essas perdas sejam em torno de 10% 

da energia total fornecida, sendo 3% pelas paredes e 7% pelos gases de combustão 

expelidos na chaminé. 

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo de 

viabilidade técnica e econômica para avaliar a substituição do revestimento térmico em 

fornos de destilação. 
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2. Fundamentos Teóricos 

 

Os fundamentos teóricos referentes à transferência de calor apresentados a 

seguir foram baseados nas referências INCROPERA et al. (2008) e BRAFA FILHO 

(2004). 

Transferência de calor é a energia em trânsito decorrente de uma diferença de 

temperatura de tal forma que sempre que houver uma diferença de temperatura, ou 

seja, uma força motriz em um meio (ou em diferentes meios) haverá necessariamente o 

transporte de energia na forma de calor. 

Os tipos de transferência de calor estão relacionados com os diferentes 

mecanismos físicos presentes. São eles: condução, convecção e radiação.  

 

2.1 Condução  

 

A condução, ou difusão, pode ser entendida como a transferência de energia 

de partículas mais energéticas para partículas com menor energia, em um meio devido 

às interações existentes entre elas. 

Quando existe gradiente de temperatura em um sólido, a experiência mostra 

que ocorre um deslocamento de energia da região de alta temperatura para a região de 

baixa temperatura; a energia é transferida por condução, sendo a taxa de transferência 

de calor por unidade de área proporcional ao gradiente perpendicular de temperatura.  

Essa lei é conhecida como a Lei de Difusão de Fourier: 

dx

dT
.A.kq                                                                                              (1) 

onde q é a taxa de calor; k a condutividade térmica do material (W/m.K), a qual depende 

da estrutura física da matéria e da temperatura; A é a área da superfície e dT/dx o 

gradiente de temperatura na direção x, normal à área de troca térmica. O sinal negativo 

é inserido para satisfazer o segundo princípio da termodinâmica, o qual diz que o calor 

deve fluir espontaneamente sempre da maior para a menor temperatura.  
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2.2 Convecção 

 

A transferência de calor por convecção abrange dois mecanismos: o 

movimento molecular aleatório (difusão) junto da superfície sólida e o mecanismo que 

transporta energia por meio do movimento global, ou macroscópico do fluído, 

movimento esse que ocorre devido ao dinamismo de um grande número de moléculas, 

o qual, na presença de gradiente de temperatura, contribui para a transferência de 

calor. Comumente o termo convecção é usado para fazer referência a este transporte 

cumulativo devido ao movimento aleatório e o termo advecção para caracterizar o 

transporte devido exclusivamente ao movimento global do fluido. 

No presente estudo, o interesse especial está na transferência de calor por 

convecção que ocorre no contato entre um fluído em movimento e uma superfície, 

quando os dois se encontram em diferentes temperaturas. Conforme a natureza do 

escoamento do fluido, a convecção pode ser classificada como forçada ou natural 

(livre). A convecção forçada é causada por meios externos, tais como ventiladores, 

exaustores, bombas ou, até mesmo, os ventos atmosféricos. Na convecção natural, por 

sua vez, o escoamento do fluido é induzido por forças de empuxo, originadas a partir de 

diferenças de massa específica causadas por variações de temperatura do fluido. Em 

termos práticos, é possível que ocorra uma convecção mista, ou seja, os dois tipos de 

convecção, forçada e natural. 

A lei que governa a convecção é a lei do resfriamento de Newton:           

)TT.(h"q sup                                                                                                 (2) 

onde q” é o fluxo de calor convectivo (W/m²), o qual é proporcional à diferença de 

temperatura entre a superfície e o fluido, Tsup e T∞, respectivamente. A constante de 

proporcionalidade h (W/m².K) é conhecida como coeficiente convectivo de calor e 

depende da geometria da superfície, da natureza do fluido, ou seja, de suas 

propriedades termodinâmicas, da velocidade relativa de escoamento deste fluido e do 

tipo de escoamento.  
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2.2.1 Números admensionais importantes para estudo da convecção 

 

 Número de Reynolds: 



 cL.

Re ; é a razão entre as forças de inércia e as 

forças viscosas, onde ρ é a massa específica, v a velocidade, μ a 

viscosidade dinâmica do fluido e Lc o comprimento característico da 

superfície. 

 Número de Prandtl:  



Pr ; é a razão entre a difusividade de quantidade 

de movimento (ou viscosidade cinemática) e a difusividade térmica do fluido. 

 Número de Nusselt: 
f

c

k

L.h
Nu  ; é a relação entre as taxas de calor 

convectivo e condutivo, sendo kf a condutividade térmica do fluido. 

 Número de Grashof: 
2

3

csup L)T - (T..g
Gr







; é a razão entre as forças de 

empuxo e as forças viscosas, onde g  é a aceleração da gravidade,   o 

coeficiente volumétrico de expansão térmica. 

 Número de Rayleigh: Pr.GrRa  ; representa a magnitude das forças de 

empuxo e das forças viscosas no fluido. 

 

Todas as propriedades físicas do fluido devem ser avaliadas na temperatura 

média do filme, a qual é calculada pela média aritmética entre a temperatura da 

superfície e a temperatura do fluido. 

 

2.2.2 Combinação entre convecção natural e convecção forçada 

 

Sempre que a razão 2Re
Gr  >> 1 é possível desprezar os efeitos da 

convecção forçada e quando 2Re
Gr  << 1 a convecção natural pode ser desprezada. 

Em situações nas quais os efeitos da convecção natural e da convecção forçada têm a 

mesma ordem de magnitude, ambos devem ser considerados na análise; isso ocorre 
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quando a relação 1
Re

Gr
2
 . Segundo INCROPERA et al. (2008), uma prática usual é 

correlacionar esses resultados pela seguinte equação: 

3

N

3

F

3

NuNuNu                                                                                           (3) 

sendo NuF o valor de Nusselt médio devido à convecção forçada e NuN Nusselt médio 

resultante da convecção natural. O sinal positivo se aplica para escoamentos paralelos 

e transversais, enquanto que o sinal negativo é usado em escoamentos opostos. 

 

2.2.3 Correlações empíricas para estimar o coeficiente convectivo (h) 

 

Para a convecção livre externa em uma placa vertical, Churchill e Chu (1975), 

apud INCROPERA et al. (2008) desenvolveram a seguinte equação empírica: 

  

2

278169

6/1

Pr492,01

Ra.387,0
825,0Nu














                                                               (4) 

onde Nu e Ra estão definidos em termos do comprimento da placa. Esta equação 

fornece um coeficiente médio sobre a placa e pode ser usada para qualquer valor de 

Rayleigh. 

A mesma correlação anterior também pode ser usada para cilindros verticais, 

desde que respeitada a condição: 
4/1Gr

35

H

D
 , onde D é o diâmetro do cilindro e H a sua 

altura. 

Para o caso de uma placa inclinada, pode-se usar a correlação de placa 

vertical, substituindo-se apenas g por gcos θ no cálculo do número de Rayleigh, desde 

que  600 , sendo que o ângulo θ é formado pela placa inclinada e a superfície 

vertical. 

A convecção forçada sobre uma placa plana com escoamento misto pode ser 

avaliada segundo a equação: 

3/15/4

L Pr)871Re037,0(Nu                                                                            (5) 
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a qual pode ser aplicada para 60Pr6,0   e 
8

L

5 10Re10x5  . 

 

2.3 Radiação 

 

Toda matéria, em qualquer estado físico, em uma temperatura absoluta não 

nula, emite radiação térmica. As emissões podem ser atribuídas a mudanças nas 

configurações eletrônicas dos átomos ou moléculas que a constituem. A energia do 

campo radiante é carregada por meio de ondas eletromagnéticas, não necessitando de 

um meio material para se propagar, diferente da transferência de energia por convecção 

ou condução que precisam de um meio físico para ocorrer. 

No presente trabalho, o interesse está voltado para a radiação emitida por 

superfícies sólidas. A taxa pela qual a energia é liberada pela superfície por unidade de 

área (W/m²) é conhecida como poder emissivo E, o qual é previsto pela lei de Stefan-

Boltzmann: 
4

supTE                                                                                                      (6) 

onde Tsup é a temperatura absoluta da superfície, σ é a constante de Stefan-Boltzmann 

(5,67x10-8 W/m².K4) e ε é a emissividade da superfície, a qual depende fortemente do 

material da superfície e de seu acabamento. A emissividade tem valor na faixa entre 

zero e um, sendo igual à unidade quando a superfície for considerada um corpo negro. 

A taxa líquida de transferência de calor radiativa entre um corpo a Tsup e uma 

vizinhança que o encobre completamente (fator de forma de radiação igual à unidade), 

é dada por:  

)TT(Aq 4

viz

4

sup 
                                                                                           (7) 

Em se tratando de trocas de calor envolvendo mais de um mecanismo, onde se 

utiliza o coeficiente global de transferência de calor (U), é usual se definir o coeficiente 

radiativo, hrad, como:
 

)TT)(TT(h 2

viz

2

supvizsuprad                                                                          (8) 

Desta forma, é possível reescrever a equação (7) como sendo: 
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)TT(Ahq vizsupradrad                                                                                       (9) 

Na Figura 1, está ilustrada a troca térmica por radiação e convecção 

simultaneamente. 

 

 

Figura 1: Transferência de calor por convecção e radiação em uma superfície plana. 

Fonte: INCROPERA et al. (2008). 

 

2.4 Balanço de Energia em superfícies 

 

O principio da conservação de energia em uma superfície (contorno) de um 

meio estipula que a energia que entra é igual a energia que sai:  

0qqq "

rad

"

conv

"

cond                                                                                (9) 

Na Figura 2, está representado esse balanço de energia em uma superfície no 

contorno de um sólido sujeito a uma troca de calor por convecção e radiação, 

considerando que o sólido encontra-se a uma temperatura maior que T∞ e Tviz. 
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Figura 2: Balanço de energia em uma superfície. Fonte: INCROPERA et al. (2008). 

 

 

3. Descrição do Processo de Destilação 

 

O processo de destilação atmosférica do petróleo esquematicamente mostrado 

na Figura 3, consiste basicamente em pré-aquecer, dessalgar, aquecer e por fim 

destilar. O petróleo frio é bombeado para a unidade, passando na primeira bateria de 

pré-aquecimento (BPA), onde recupera energia dos produtos retirados lateralmente na 

torre fracionadora, até aproximadamente 150 °C. Essa temperatura é a ideal para a 

remoção do sal e dos sedimentos contidos no petróleo. Esse processo ocorre em vasos 

de precipitação eletrostática, as chamadas dessalgadoras. 

Saindo das dessalgadoras, o petróleo passa pela segunda bateria de pré-

aquecimento, onde troca calor com o refluxo circulante inferior (RCI) e com o resíduo 

atmosférico (RAT), podendo atingir 270 °C.  

A carga térmica final é fornecida nos fornos, os quais são os equipamentos 

estudados neste trabalho; o petróleo é então destilado na torre fracionadora, 

separando-se as diversas correntes de acordo com seus pontos de ebulição. As 
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correntes laterais: nafta pesada (NP), querosene (Q), diesel leve (DL) e diesel pesado 

(DP) são retificadas na torre secundária com vapor de baixa pressão (VBP) para 

remoção das frações leves. Pelo fundo escoa o resíduo atmosférico (RAT), enquanto 

que pelo topo da coluna saem a nafta leve (NL), o gás combustível (GC) e o gás 

liquefeito de petróleo (GLP). 

 

 

Figura 3: Esquema simplificado do processo de destilação atmosférica. 

 

3.1 Detalhamento dos fornos 

 

Os fornos de destilação atmosférica são o objeto desse estudo; eles têm a 

função primordial de fazer o aquecimento final do petróleo até a temperatura máxima de 

375°C, para posterior destilação na torre atmosférica e também superaquecer o vapor 

que será usado como agente retificador nas torres de retificação. A capacidade térmica 

de cada forno da Unidade de Destilação Atmosférica II é de 45 Gcal/h. 

Os fornos são divididos em duas partes principais: uma zona de radiação e 

uma zona de convecção. Na zona de radiação, região mais quente do forno, ficam 
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dispostos os queimadores de combustível na parte central inferior, enquanto as 

serpentinas de tubos por onde escoa o petróleo estão na horizontal próximo às paredes 

longitudinais, conforme mostrado na Figura 4. A zona de convecção é composta por 

tubos lisos e tubos pinados, sendo que os gases escoam transversalmente aos 

mesmos, dando o aquecimento inicial ao petróleo e superaquecendo o vapor d’água. 

 

 

Figura 4: Zona de radiação do forno de petróleo. 

 

Os combustíveis possíveis de serem queimados para fornecer a carga térmica 

necessária são: gás combustível, composto de gás combustível de refinaria mais gás 

natural, óleo combustível ou ainda gás residual oriundo da unidade de águas residuais. 

Preferencialmente, queima-se gás combustível, o qual é tratado previamente em 

unidades de Dietanol Amina, possibilitando assim uma queima mais limpa, com baixa 

emissão de SOx. 
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O ar necessário para a queima pode ser fornecido de três maneiras: quando os 

fornos operam em tiragem natural, o ar é admitido frio em janelas diretamente embaixo 

dos queimadores. No modo de tiragem forçada, o ar frio é soprado para os fornos por 

um ventilador. Já no modo balanceado, o qual é usado preferencialmente, tem-se a 

recuperação de energia dos gases quentes no pré-aquecedor de ar dos fornos (PAF), 

fazendo com que o ar entre para a queima em torno de 300°C. Esse sistema é 

composto basicamente por um ventilador de ar frio, um exaustor de gases quentes, dois 

trocadores de calor e de algumas válvulas de controle, conforme ilustrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5: Esquema de pré-aquecimento de ar para queima. 

 

3.1.1 Revestimento Térmico 

 

O isolamento térmico instalado em fornos tem a função de proteger a estrutura 

metálica e minimizar as perdas de energia para o ambiente externo, através das 

paredes. A ordem de grandeza dessas perdas é em torno de 3% da carga térmica total 

fornecida pelo forno. 
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Os fornos da Unidade de Destilação Atmosférica II eram isolados integralmente 

com concreto refratário, com espessura de 190 mm nas paredes leste/oeste e 195 mm 

nas paredes norte/sul, suportados por pinos de aço soldados na chapa externa. Esse 

concreto refratário era original, o qual havia sido instalado na montagem da planta no 

ano de 1992 e já estava bastante danificado, apresentando regiões com baixa 

espessura, expondo assim a chapa metálica diretamente à radiação. Uma fotografia de 

uma das paredes do forno está apresentada na Figura 6, a qual mostra o desgaste na 

pintura da chapa, provocado por essa exposição. Considerando este fato, a Inspeção 

de Equipamentos emitiu a recomendação para que se fizesse a substituição deste 

isolamento. 

 

 

Figura 6: Parede leste com pintura descascada. 

 

Para substituição desse isolamento havia uma grande dificuldade imposta pelo 

pouco espaço existente entre as paredes do forno (leste/oeste) e a serpentina de tubos. 
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A Figura 7 mostra uma fotografia da parede interna, atrás dos tubos, com parte do 

concreto e dos pinos de suportação removidos. 

 

 

Figura 7: Parede interna com parte do concreto refratário removido.  

 

Após analisar várias hipóteses de troca do isolamento foi decidido pela 

substituição do concreto refratário por outro tipo de isolamento que, além de ter maior 

poder isolante, era de mais fácil instalação: a fibra cerâmica. 

Para possibilitar a instalação sem remover a serpentina de tubos, foi 

empregado um sistema de pequenos módulos de fibra (300 x 300 x 130 mm) ancorados 

internamente à chaparia através de pinos de inox soldados à parede externa. Esse 

sistema de fixação está ilustrado na Figura 8a e na Figura 8b estão mostradas as 

paredes já com os módulos de fibra instalados.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 8: Desenho esquemático de instalação (a) e blocos instalados (b). 

 

 A fibra cerâmica, além de ser de fácil manuseio devido a sua alta 

maleabilidade, tem uma condutividade térmica quase duas vezes menor do que a 

condutividade térmica do concreto refratário, para uma temperatura média do 

isolamento de 500°C, conforme gráfico. A Figura 9 mostra a variação da condutividade 

térmica desses dois isolamentos com a temperatura. 

 

 

Figura 9: Condutividade térmica da fibra cerâmica e do concreto refratário. 
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4. Levantamento dos Dados de Campo 

 

Para quantificar as perdas de energia para o ambiente foram realizadas 

medições de temperaturas das paredes da zona de radiação do F-5001A ainda com o 

isolamento antigo (concreto refratário) e, depois, com o novo isolamento de fibra 

cerâmica. Na Figura 10a está apresentado um desenho ilustrativo dos pontos de 

medição sendo que esses pontos de medição foram escolhidos tomando-se o cuidado 

para que a tinta não estivesse descascada, garantindo assim a leitura de uma 

temperatura real devido à condução do revestimento onde o concreto refratário ainda 

tinha uma boa espessura. 

A zona de convecção não foi avaliada, pois é uma região de menor 

temperatura e com uma área de paredes de apenas 20 % da área da radiação. 

A coleta de dados de temperatura foi feita sempre com o forno operando em 

carga alta, superior a 8500 m³/d, na condição de tiragem balanceada, com temperatura 

máxima na saída do petróleo (375 C°) e um consumo de gás combustível em torno de 

4300 Nm³/h. Durante a medição foi usado um termômetro de contato para evitar 

possíveis erros devido à variação de emissividade. 

Com o propósito de se ter medidas realísticas, optou-se por realizar as 

medições em dias com ventos de pouca intensidade uma vez que a velocidade média 

dos ventos em Canoas - RS, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é baixa, da 

ordem de 2,2 m/s. 

Considerando-se a particularidade do clima do nosso estado, onde temos 

quatro estações no ano, com grande variação de temperatura entre elas, foram feitas 

medições em três situações: inverno, verão e meia estação. 

As medições foram divididas segundo a orientação geográfica das paredes e 

suas respectivas áreas: Leste/Oeste e Norte/Sul. A figura 10b mostra a medição na 

parede Sul sendo realizada. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 10: Representação dos pontos de medição (a) e coleta de dados (b). 

 

A seguir estão apresentadas as tabelas com os valores de temperatura dos 

diversos pontos das paredes externas do forno e os valores de temperatura média 

resultantes para cada estação, bem como as condições climáticas (temperatura 

ambiente e velocidade do vento); a Tabela 1 é referente à situação com o isolamento de 

concreto refratário e a Tabela 2 com o isolamento de fibra cerâmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Tabela 1: Medidas de temperatura nas paredes com isolamento de concreto. 

Velocidade Vento (m/s) 2,2 2,5 1,7 

Estação Verão Primavera/Outono Inverno 

Tambiente (°C) 33 25 10 

Orientação Ponto Tparede (°C) Tmédia (°C) Tparede (°C) Tmédia (°C) Tparede (°C) Tmédia (°C) 

L
e
s
te

/O
e
s
te

 

1 105 

108 

101 

100,6 

93 

91,4 

2 107 103 90 

3 107 98 88 

4 108 102 92 

5 106 99 95 

6 110 100 93 

7 109 105 91 

8 112 97 89 

N
o
rte

/S
u
l 

9 110 

114,8 

106 

110,6 

97 

100,2 

10 113 108 100 

11 119 115 103 

12 121 117 98 

13 111 109 105 

14 115 107 98 

 

Tabela 2: Medidas de temperatura nas paredes com isolamento de fibra cerâmica. 

Velocidade Vento (m/s) 2,2 2,5 1,5 

Estação Verão Primavera/Outono Inverno 

Tambiente (°C) 33 25 10 

Orientação Ponto Tparede (°C) Tmédia (°C) Tparede (°C) Tmédia (°C) Tparede (°C) Tmédia (°C) 
L
e
s
te

/O
e
s
te

 
1 69 

68,8 

58 

62,1 

53 

48,9 

2 66 62 49 

3 65 59 46 

4 71 61 47 

5 68 63 47 

6 70 65 51 

7 72 64 50 

8 69 65 48 

N
o
rte

/S
u
l 

9 72 

76,8 

70 

74,2 

54 

55,0 

10 75 71 52 

11 82 77 57 

12 83 82 58 

13 73 72 54 

14 76 73 55 
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A análise das Tabelas 1 e 2 mostra que houve uma significativa redução dos 

valores das temperaturas médias com a instalação da fibra cerâmica. Essa diminuição 

de temperatura está ilustrada qualitativamente na Figura 11 onde se tem duas 

termografias das paredes, uma feita ainda com revestimento de concreto em maio de 

2010 (a) e a outra com o novo isolamento de fibra cerâmica em fevereiro de 2011 (b). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 11: Termografia do concreto (a) e da fibra cerâmica (b). 

 

 

5. Cálculos Térmicos 

 

Conhecida a temperatura média das paredes em cada estação e sabendo-se a 

velocidade média do vento e a temperatura ambiente, foram calculados os coeficientes 

de troca de calor por convecção (hconv) e por radiação (hrad). Para isso foi utilizado um 

programa computacional desenvolvido pela própria Engenharia de Otimização da 

empresa. 

As paredes inclinadas existentes no fim da radiação, onde ocorre o 

afunilamento e inicio da convecção (ver Figura 10a), foram consideradas verticais para 

efeito de cálculos, visto que tem um ângulo de inclinação menor que 60°. 
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5.1 Comparativo entre as taxas de calor perdido 

 

Para a mesma área de troca térmica, obtida diretamente do projeto do forno, e 

usando-se os coeficientes de transferência de calor calculados, determinou-se a taxa de 

calor perdida para o ambiente externo nas referidas condições atmosféricas. 

Na Tabela 3: Cálculos de perdas de calor com revestimento de concreto 

refratário são apresentados os valores da perda de calor pelas paredes com 

revestimento de concreto refratário. A partir da Tmédia e da Tambiente medidas em cada 

parede nas diferentes estações do ano, foi calculado, com uso do programa, o 

coeficiente de transferência de calor total (htotal). Utilizando-se a equação (2), calculou-

se o fluxo de calor através das paredes revestidas com concreto refratário, que, 

multiplicado pela respectiva área transversal, fornece a taxa de calor. A soma dessas 

taxas fornece o calor perdido em cada estação, que, ponderados pelo tempo de cada 

estação (3 meses/12 meses) e somados, resultam no calor médio perdido: 850.838 

Kcal/h. 

 

Tabela 3: Cálculos de perdas de calor com revestimento de concreto refratário. 

Estação do Ano Verão Outono/Primavera Inverno 

Parede Leste/Oeste Norte/Sul Leste/Oeste Norte/Sul Leste/Oeste Norte/Sul 

Tmédia Parede (°C) 108,0 114,8 100,6 110,3 91,4 100,2 

Tambiente (°C) 33 25 10 

hconv (Kcal/h.m².k) 8,8 8,9 9,4 9,7 8,6 9,0 

hrad (Kcal/h.m².k) 7,2 7,4 6,7 7,0 6,2 6,4 

htotal (Kcal/h.m².k) 16,0 16,3 16,1 16,7 14,8 15,4 

Fluxo de Calor (Kcal/h.m²) 1.200,7 1.335,5 1.221,3 1.426,8 1.206,3 1.390,0 

Área (m²) 520,8 157,3 520,8 157,3 520,8 157,3 

Taxa de Calor (Kcal/h) 625.350 210.077 636.076 224.431 628.266 218.644 

Calor Perdido em cada 
estação (Kcal/h) 

835.427 860.507 846.910 

Calor médio perdido 

(Kcal/h) 850.838 
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Com procedimento análogo ao anterior foram determinadas as perdas de calor 

para o revestimento de fibra cerâmica. Os valores estão apresentados na Tabela 4, 

tendo sido obtido um calor médio perdido de 350.917 Kcal/h. 

 

Tabela 4: Cálculos de perdas de calor com revestimento de fibra cerâmica. 

Estação do Ano Verão Outono/Primavera Inverno 

Parede Leste/Oeste Norte/Sul Leste/Oeste Norte/Sul Leste/Oeste Norte/Sul 

Tmédia Parede (°C) 68,7 76,8 62,1 74,2 48,9 55,0 

Tambiente (°C) 33 25 10 

hconv (Kcal/h.m².k) 7,5 7,8 7,2 6,3 7,6 7,9 

hrad (Kcal/h.m².k) 6,0 6,2 5,9 6,1 5,2 5,7 

htotal (Kcal/h.m².k) 13,5 14,0 13,1 12,4 12,8 13,6 

Fluxo de Calor (Kcal/h.m²) 483,0 616,3 485,6 612,6 499,4 613,8 

Área (m²) 520,8 157,3 520,8 157,3 520,8 157,3 

Taxa de Calor (Kcal/h) 251.537 96.943 252.898 96.364 260.127 96.550 

Calor perdido em cada 

estação (Kcal/h) 348.480 349.262 356.677 

Calor médio perdido 

(Kcal/h) 350.917 

 

 

Pela análise das Tabelas 3 e 4 observa-se que.a diferença entre o calor médio 

perdido pelo revestimento de concreto refratário e pela fibra cerâmica é de 499.921 

Kcal/h, o que representa uma redução de 58,8% nas perdas de calor pelas paredes da 

zona de radiação. 

 

 

6. Análise Econômica 

 

Considerando a taxa média de perdas de calor anteriormente calculada, foi 

possível fazer uma estimativa da redução do consumo para os diferentes tipos de 
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combustíveis, bem como seu impacto financeiro. Para realização da análise econômica, 

a taxa cambial considerada foi de U$ 1,00 para R$ 1,70. 

Na Tabela 5 são apresentados os cálculos para os três combustíveis 

considerados: óleo combustível de petróleo (OCPE), óleo combustível de refinaria 

(OCRef) e gás natural (GN). Dividindo-se o valor da redução de calor perdido pelo seu 

poder calorífico inferior (PCI), encontra-se a economia de combustível gerada. 

Conhecidos os custos de cada combustível, calcula-se a economia anual 

proporcionada. 

 

Tabela 5: Cálculos de economia para os diferentes combustíveis considerados. 

Combustíveis OCPE OCRef GN 

Redução de calor perdido (Kcal/h) 499.917 499.917 499.917 

Poder Calorífico Inferior (Kcal/Kg) 9.833 9.351 11.800 

Economia de Combustível (Kg/h) 54,1 53,5 42,4 

Economia de Combustível por ano (Kg) 473.774 468.319 371.123 

Custo do Combustível (R$/kg) 0,40 0,66 1,45* 

Economia anual (R$) 190.080,83 310.500,00 538.135,76 

* Valor obtido de http://www.sulgas.rs.gov.br/. 

 

No caso da refinaria analisada, o balanço térmico global é controlado variando-

se a vazão de OCRef para queima nas caldeiras geradoras de vapor. Logo, todo gás 

combustível economizado nos fornos de destilação é queimado nas caldeiras, 

reduzindo-se assim o consumo de OCRef - combustível este que pode ser vendido no 

mercado externo. Desta forma, a economia em combustível proporcionada pela troca do 

revestimento térmico foi de R$ 310.500,00 por ano. 

O custo para remoção do concreto refratário e instalação da fibra cerâmica foi 

de R$ 3.000.000,00, somado ao custo do material (fibra) de R$ 625.800,00, tem-se um 

custo total de R$ 3.625.800,00. 

O tempo de vida útil da fibra cerâmica, segundo o fabricante Unifrax, pode 

variar de oito a quinze anos, dependendo das condições operacionais do forno; para os 

cálculos de viabilidade econômica, foi considerada uma duração média de dez anos. 

http://www.sulgas.rs.gov.br/
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Outro aspecto a ser considerado é que a substituição do concreto refratário por 

fibra cerâmica permite aumentar um dia de produção a cada campanha de cinco anos 

da planta, pois se reduz o tempo de partida do forno uma vez que a fibra cerâmica não 

necessita passar por uma curva de secagem (cura). Um dia de produção, considerando 

uma carga média de 8500 m³/d, implica numa receita adicional de R$ 908.805,00. 

Para efeito de avaliação, visando uma posterior aplicação aos demais fornos, 

estão sendo considerados três possíveis casos: i) o concreto refratário poderia passar 

apenas por reparos, mas, mesmo assim, é substituído por fibra; ii) o concreto refratário 

é substituído integralmente por fibra cerâmica, (o concreto encontra-se muito 

danificado), implicando em redução do tempo de parada de manutenção do forno; iii) o 

concreto refratário é substituído integralmente por fibra cerâmica, não implicando em 

redução do tempo de parada de manutenção do forno. Esses três casos serão 

discutidos separadamente a seguir. 

 

6.1 Caso 1: O concreto refratário poderia passar apenas por reparos 

 

Nesse caso, foi considerado que os reparos mínimos no concreto refratário 

custariam 25% do custo total para substituição por fibra cerâmica. Portanto, a opção 

pela substituição do concreto por fibra implica num investimento adicional de R$ 

2.719.350,00 (75% do custo total). 

A Tabela 6 apresenta o fluxo de caixa para o período de 10 anos, considerando 

a economia anual gerada devido à redução no consumo de combustível e o faturamento 

adicional a cada 5 anos. Os valores entre parênteses e em vermelho representam saldo 

negativo ou saídas. 

No ano zero tem-se o investimento do capital; no ano 1 ocorrem as entradas 

financeiras devido à economia anual de combustível e ao dia adicional de produção 

pela não necessidade de secagem da fibra (R$ 1.219.304,84); nos anos 2 ao 10 têm-se 

as entradas devido à redução do consumo de combustível (R$ 310.500,00), sendo que 

no 6° ano, novamente soma-se um dia de produção. A taxa interna de retorno (TIR) 

alcançada foi de 15% a.a 
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Tabela 6: Fluxo de caixa para o Caso 1. 

Ano FLC Saldo 

0 (R$ 2.719.350,00) (R$ 2.719.350,00) 

1 R$ 1.219.304,84 (R$ 1.500.045,16) 

2 R$ 310.500,00 (R$ 1.189.545,36) 

3 R$ 310.500,00 (R$ 879.045,56) 

4 R$ 310.500,00 (R$ 568.545,75) 

5 R$ 310.500,00 (R$ 258.045,95) 

6 R$ 1.219.304,84 R$ 961.258,89 

7 R$ 310.500,00 R$ 1.271.758,69 

8 R$ 310.500,00 R$ 1.582.258,50 

9 R$ 310.500,00 R$ 1.892.758,30 

10 R$ 310.500,00 R$ 2.203.258,11 

TIR 15% 

 

 

Usando a ferramenta PAYBACK, ou seja, atualizando-se o fluxo líquido de 

caixa para o valor presente (VP FLC) aplicando-se uma taxa de juros 10% a.a, a qual é 

considerada a taxa mínima de atratividade (TMA), conclui-se que o retorno do capital 

investido se dá entre o sexto e o sétimo ano, o qual pode ser visualizado no gráfico 

apresentado na Figura 12 quando o saldo acumulado se torna positivo. 
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Figura 12: Tempo de retorno do investimento para o Caso 1. 

 

6.2 Caso 2: Substituição integral do concreto refratário por fibra cerâmica 

com redução do tempo de parada para manutenção 

 

No caso em que o revestimento cerâmico seja substituído integralmente, haja 

vista que o concreto encontra-se muito danificado, é necessário um investimento inicial 

de R$ 3.625.800,00 para a completa troca do concreto refratário por fibra cerâmica. 

Aqui está sendo desconsiderada a redução do valor de investimento inicial que seria 

proporcionada se considerado o custo para substituição por concreto refratário novo, ao 

invés de fibra cerâmica. Essa desconsideração é feita porque o custo menor do 

concreto refratário está contrabalançado pelo maior gasto em mão-de-obra para 

substituição. 

A maior facilidade de instalação da fibra em relação ao concreto, propicia uma 

redução mínima de um dia de parada de produção para realização da substituição do 

revestimento, resultando em dois dias a mais de produção no primeiro período de 

campanha da unidade (5 anos). Essas receitas estão representadas na Tabela 7, no 1° 
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ano de operação. Em cada ano tem-se também a receita equivalente à economia de 

combustível e no 6° ano há novamente a receita adicional equivalente a um dia de 

produção, em virtude da não necessidade de realizar a curva de secagem do 

revestimento. Esse fluxo líquido de caixa fornece uma TIR de 14% a.a. 

 

Tabela 7: Fluxo de caixa para o Caso 2. 

Ano FLC Saldo 

0 (R$ 3.625.800,00) (R$ 3.625.800,00) 

1 R$ 2.128.109,87 (R$ 1.497.690,13) 

2 R$ 310.500,00 (R$ 1.187.190,33) 

3 R$ 310.500,00 (R$ 876.690,52) 

4 R$ 310.500,00 (R$ 566.190,72) 

5 R$ 310.500,00 (R$ 255.690,92) 

6 R$ 1.219.304,84 R$ 963.613,92 

7 R$ 310.500,00 R$ 1.274.113,72 

8 R$ 310.500,00 R$ 1.584.613,53 

9 R$ 310.500,00 R$ 1.895.113,33 

10 R$ 310.500,00 R$ 2.205.613,14 

TIR 14% 

 

 

No gráfico apresentado na Figura 13, observa-se que o tempo de retorno do 

investimento também ocorre entre o sexto e o sétimo ano, quando o saldo acumulado 

se torna positivo, se considerada a mesma TMA de 10% a.a. 
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Figura 13: Tempo de retorno do investimento para o Caso 2. 

 

6.3 Caso 3: Substituição integral do revestimento sem redução do tempo de 

parada de produção. 

 

Se a troca de isolamento de concreto refratário por fibra cerâmica não implicar 

em reduzir o tempo de parada para manutenção do forno, a economia se dará apenas 

pela diminuição do tempo de partida do forno em função de não ser necessário realizar 

a curva de secagem da fibra, e pela redução no consumo de combustível anualmente 

para fornecer a mesma carga térmica ao processo. Na Tabela 8 está mostrado o fluxo 

líquido de caixa para este caso, feito com procedimento análogo aos anteriores, o qual 

nos fornece uma TIR de 7% a.a., sendo esta inferior a TMA considerada (10%). 
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Tabela 8: Fluxo de caixa para o Caso 3. 

Ano FLC Saldo 

0 (R$ 3.625.800,00) (R$ 3.625.800,00) 

1 R$ 1.219.304,84 (R$ 2.406.495,16) 

2 R$ 310.500,00  (R$ 2.095.995,36) 

3 R$ 310.500,00 (R$ 1.785.495,56) 

4 R$ 310.500,00 (R$ 1.474.995,75) 

5 R$ 310.500,00 (R$ 1.164.495,95) 

6 R$ 1.219.304,84 R$ 54.808,89  

7 R$ 310.500,00 R$ 365.308,69  

8 R$ 310.500,00 R$ 675.808,50  

9 R$ 310.500,00 R$ 986.308,30  

10 R$ 310.500,00 R$ 1.296.808,11  

TIR 7% 

 

 

7. Resultados e Discussões 

 

A redução da taxa de calor perdido em aproximadamente 0,5 Gcal/h representa 

diminuir as perdas térmicas através das paredes em torno de 60%. 

Quanto à análise financeira, tanto para o primeiro quanto para o segundo caso 

considerados, tem-se uma taxa interna de retorno maior que a taxa mínima de 

atratividade, indicando que a substituição do revestimento é viável economicamente. O 

tempo para retorno do investimento será de 7 anos para ambos os casos, sendo este 

tempo menor que a vida útil da fibra cerâmica, o qual é de aproximadamente 10 anos. 

No terceiro caso, chega-se a uma TIR de 7%, a qual é menor que a TMA 

sugerida, para o intervalo de 10 anos de operação. A análise destes resultados, 

contudo, deve ser feita considerando alguns outros aspectos, discutidos a seguir: 
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 A instalação da fibra cerâmica propicia um aumento na segurança pessoal 

visto que a temperatura média das paredes que antes era de mais de 90 °C 

reduz-se para menos de 60°C, conforme pode ser observado na figura 11. 

 Quando o forno é a principal restrição operacional em uma unidade de 

destilação, todo calor que antes era perdido através das paredes, agora 

pode ser adicionado ao petróleo, permitindo um incremento na vazão de 

carga e um aumento principalmente na produção de diesel. 

 Em situações em que a planta não possua limitações operacionais no forno, 

a diminuição de 499921 Kcal/h em perdas térmicas possibilita uma economia 

de 468,7 t/ano de OCRef, reduzindo-se assim as emissões de GEE em 1545 

t/ano e de SO2 em 9,4 t/ano. 
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Conclusão 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar a viabilidade técnica e econômica para 

substituição de revestimento térmico em fornos de destilação. O método adotado foi o 

de medições da temperatura média das paredes de um forno e posterior cálculo das 

taxas de calor perdido tanto com isolamento de concreto bem como com o isolamento 

de fibra cerâmica. 

A substituição do revestimento de concreto por fibra cerâmica reduz as perdas 

térmicas através das paredes em torno de 60%: de 850838 Kcal/h para 350917 Kcal/h. 

Quanto à viabilidade econômica, tanto no Caso 1, onde o concreto refratário 

poderia passar apenas por reparos ao invés de ser substituído, quanto no Caso 2, onde 

é feita a substituição do concreto por fibra implicando na redução no tempo de parada 

para manutenção, tem-se uma TIR maior que a TMA sugerida e um tempo de retorno 

do investimento de aproximadamente 7 anos. Já no Caso 3, no qual ocorre a 

substituição integral do revestimento mesmo sem reduzir o tempo de parada de 

produção, a TIR encontrada foi de 7%, a qual é menor que a TMA (10%). Porém, o 

aumento na segurança pessoal ao se reduzir a temperatura das paredes, a 

possibilidade de incrementar carga na unidade e produzir mais diesel, ou ainda, a 

redução das emissões dos GEE contrabalançam esse índice. 

Assim sendo, sugere-se a substituição do revestimento de concreto refratário 

por fibra cerâmica nos demais fornos de destilação. 
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