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Introdução: Revestimentos refratários são muito utilizados em indústrias siderúrgicas,
de cimento, petroquímica, fundição, cerâmica e etc. Segundo a empresa MAGNESITA
(2016) são investidos cerca de US$ 25 bilhões/ano no mercado de refratários em todo
o mundo, sendo que aproximadamente 70% do consumo deste material se concentra na
siderurgia.
Neste estudo serão comparados os tipos de refratários mais comuns utilizados em
fornos de reaquecimento de placas, equipamento foco deste trabalho divididos em dois
 i) os monolíticos que são basicamente os concretos, argamassas e massas plásticas e
ii) os moldados que possibilitam a confecção de tijolos com geometrias variadas e
distintas características. Objetivo: Este trabalho tem como principal objetivo a
realização de um estudo para avaliar os resultados da substituição dos refratários
densos (monolíticos ou pré- moldados) por módulos de fibra cerâmica refratária em
fornos de reaquecimento de placas de acordo com as solicitações e condições
operacionais destes em uma grande siderúrgica. Metodologia: Foi proposto um módulo
de manta cerâmica revestido com uma massa endurecedora para substituir o
revestimento dos fornos de reaquecimento de placas. Realizou-se diversas simulações
para cálculo da redução de perdas térmicas pelas paredes com uso deste revestimento,
mostrando possíveis ganhos. Para isso, utilizou-se valores de propriedades termo
físicas fornecidos pelo fabricante.
Para confirmação dos resultados obtidos pelo fabricante, foram realizados ensaios
laboratoriais de determinação da condutividade térmica e da emissividade do
revestimento proposto e uma análise das perdas térmicas pelas paredes dos fornos com
a aplicação deste revestimento. Resultados: Percebemos que a utilização de
revestimentos refratários na indústria é indispensável e por isso é muito importante que
seja feito a escolha certa do tipo de revestimento para cada aplicação especifica. Neste
presente trabalho, depois de muitos estudos e testes, constatamos que para os fornos de
reaquecimento de placas, o revestimento de fibra cerâmica apresentou resultados
satisfatórios quando comparados ao revestimento de refratário denso.

De acordo com os dados fornecidos pelos fabricantes e os dados relatados neste
estudo, percebemos que o coeficiente de expansão térmica média (potencial formador
de trincas) e a condutividade térmica do refratário denso são consideravelmente
maiores do que os valores obtidos na fibra cerâmica, o que faz com que a fibra
cerâmica conduza (perca) menos calor do que o refratário denso.

Obtiveram-se também resultados satisfatórios na metodologia de aplicação do
revestimento de fibra cerâmica, devido à praticidade de instalação do material,
proporcionando considerável diminuição no tempo de parada do forno para reparo do
revestimento refratário. Este estudo também levou em consideração o custo/m² dos
dois revestimentos e o valor do m² do revestimento de fibra cerâmica chega a ser 4,3
vezes menor do que o revestimento convencional. Conclusão: Após verificação dos
testes e estudos realizados em laboratório e em escala industrial, conclui-se que o
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revestimento de fibra cerâmica possui grande potencial para substituir o revestimento
refratário denso nos fornos de reaquecimento de placas. Sendo os principais fatores:
Menor Custo, menor tempo de aplicação e maior eficiência energética.
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