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Resumo 
 

 

O carbeto de silício, SiC, é um material que apresenta resistência à corrosão, 

altíssima dureza, alta resistência à abrasão, baixo coeficiente de expansão térmica e 

elevada condutividade térmica. Tais aplicações tornam o carbeto de silício um material de 

extrema importância nas aplicações siderúrgicas, metalúrgicas e de usinagem de materiais. 

O forno Acheson é o único processo de produção de SiC que torna viável sua produção em 

escala industrial. Trata-se de aplicar uma tensão a um eletrodo de grafite envolvido por uma 

mistura estequiométrica de coque e areia. Uma corrente flui então pelo eletrodo gerando 

calor e transformando a mistura em um cilindro de SiC, concêntrico ao condutor de grafite. O 

comportamento térmico deste tipo de forno é relativamente desconhecido pelas 

comunidades científicas e industriais devido a vários fatores, sobretudo à dificuldade de 

medição de temperatura em diferentes pontos do seu interior. Com as dificuldades de 

controle térmico já conhecidas, a curva de resistência elétrica se torna uma grande aliada na 

interpretação do comportamento térmico deste forno. Percebeu-se que a equação que 

relaciona a resistência elétrica com a resistividade e o comprimento, bem como com o 

inverso da área da seção do condutor, pode ser utilizada para a interpretação do 

comportamento térmico do forno Acheson. Foram realizados experimentos com o objetivo 

de analisar o comportamento da curva de resistência do forno com aporte de potência 

parcial durante três horas, comparando com o comportamento do forno quando ele é 

desligado por três horas. Utilizando a interpretação do comportamento térmico a partir da 

curva de resistência elétrica foi possível analisar as conseqüências energéticas do 

desligamento de três horas no horário de ponta. Os experimentos foram realizados em 

fornos diferentes, com potências diferentes e o balanço energético dos mesmos foi 

semelhante, confirmando a eficiência análise térmica do forno Acheson através da curva de 

resistência elétrica. Foi desenvolvido também um modelo de transferência de calor em 

regime permanente para avaliar a influência da espessura da camada de mistura isolante na 
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taxa de transferência de calor. O modelo demonstrou que a partir de determinada espessura 

de mistura, os benefícios térmicos do isolamento não aumentam na mesma proporção, 

tornando necessário determinar qual a espessura ótima. Através de uma análise econômica 

do custo da mistura e custo da energia foi determinada a espessura ótima. De forma a 

facilitar as análises para diferentes fornos, o modelo foi sistematizado em Excel com 

variáveis de entrada e dados de saída.  

 
Palavra Chave: Forno Acheson, resistência elétrica, transferência de calor 
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Abstract 

The silicon carbide, SiC, has important physic and chemical properties, such as high 

hardness, high abrasion resistance, low coefficient of thermal expansion and high thermal 

conductivity. Such applications make the silicon carbide an important material in the 

foundries, steel industries, and machining of materials as well. Acheson Furnace is the only 

process of SiC which makes possible their production on an industrial scale. It is applying a 

voltage between terminals of a graphite electrode surrounded by a stoichiometric mixture 

composed of sand and pet coke. Then a current flows through the electrode, generating heat 

and transforming the mixture into a cylinder of SiC concentric to the graphite electrode. The 

thermal behavior of this kind of furnace is relatively unknown by the scientific and industrial 

communities due to several factors, mainly the difficulty of measuring temperature at different 

points inside furnace. Daily in some plants, runs are interrupted for 3 hours due to power 

peak time. Knowing the difficulties of thermal control, the curve of electrical resistance 

becomes a great ally to interpret the thermal behavior of furnace. It was observed that the 

equation relating the electrical resistance with the resistivity and length of conductor, and 

with inverse of its sectional area, as well, can be used in order to interpret the thermal 

behavior of the furnace. Experiments were performed in order to analyze the behavior of 

resistance curve when a partial power is applied to the furnace, comparing with the behavior 

of the furnace when it's off for three hours. Using the interpretation of thermal behavior from 

the curve of electrical resistance was possible to analyze the energetic impacts of shutdown 

for three hours at peak time. The experiments were conducted in different furnaces, with 

different power. The energetic balances of them were similar, confirming the efficiency of 

thermal analysis of Acheson furnace through the curve of electrical resistance. It was 

developed a model of heat transfer on a permanent basis to evaluate the influence of the 

thickness of the insulating mixture on the rate of heat transfer. The model demonstrated that 

after a certain thickness of the mixture, the thermal insulation benefits do not increase at the 

same rate, making it necessary to determine the optimal thickness. Through an economic 
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analysis of the cost of the mix and cost of energy, the optimal thickness was determined. To 

facilitate the analysis for different furnaces, the model was systematized into Excel with 

varying input and output data. 

 

Key word: Acheson Furnace, electrical resistance, energetic efficiency 
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Introdução 
 

O Carbeto de Silício (SiC), é um material de extrema importância para os processos 

industriais existentes. Suas propriedades físicas e químicas o tornam um dos materiais com 

as mais nobres aplicações nas indústrias de siderurgia, fundição, usinagem e semi-

condutores. 

Existem quatro processos para obtenção do Carbeto de Silício, sendo apenas o 

processo de redução carbotérmica viável para produção em escala industrial. Um forno à 

resistência elétrica, denominado Forno Acheson, é utilizado para a produção do SiC por 

redução carbotérmica. 

Uma das peculiaridades deste processo é a sua reação química altamente 

endotérmica. Ou seja,  este forno tem grande impacto energético na sociedade, tanto em 

consumo, quanto em demanda de potência. 

Apesar de ser um processo relativamente antigo, ainda existem diversas incertezas 

sobre o forno Acheson, principalmente em relação a aspectos térmicos e energéticos. 

A grandeza do impacto energético, bem como as incertezas de processo motivam a 

realização deste estudo, que visa principalmente aumentar o conhecimento científico acerca 

do Forno Acheson com aplicações na indústria. 

Outro impacto do Forno Acheson é a quantidade de matéria prima alocada nas 

plantas para fazer o papel de isolamento térmico. Este impacto motivou o estudo da 

transferência de calor e da influência da mistura no isolamento térmico deste forno. 
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Objetivos 

 

Apesar de ser um forno secular, o processo Acheson se apresenta ainda com grande 

potencial de estudos e avanços tanto para os fabricantes de SiC, quanto para a comunidade 

científica. Tal fato se confirma devido à dificuldade e talvez até à inviabilidade de medições 

térmicas no interior do forno. Diante disso, propõe-se: 

1- Um método de interpretação qualitativo do comportamento térmico do forno Acheson 

baseado na variação da curva de resistência elétrica versus tempo de operação; 

2- Validar experimentalmente o método de análise qualitativa do forno Acheson através 

da curva de resistência elétrica; 

É importante salientar que existem vários fatores que influenciam os valores de 

resistência final e inicial em cada operação de um forno Acheson. Dentre eles estão: 

compactação de grafite, qualidade de grafite, pequenas variações nas formas, umidade. 

Estas variações são aceitáveis no processo. No entanto, apenas o comportamento da curva 

de resistência é comum em todas as operações. Este é o motivo  pelo o qual o objetivo 

deste estudo é interpretar o comportamento qualitativo da curva de resistência. 

3- Aplicar conceitos de transferência de calor para analisar o impacto da quantidade de 

mistura em estoque que faz o papel de isolamento térmico do forno. 

4- Desenvolver um método para determinar a espessura ótima de mistura isolante 

durante a queima; 

5- Desenvolver equações referentes a cálculos que são realizados nos cotidianos das 

plantas, tais como o cálculo de massa estequiométrico das matérias primas; 

6- Desenvolver um sistema para facilitar a obtenção dos resultados quando for 

necessário alterar variáveis. 
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1 - O Carbeto de Silício – SiC 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o Carbeto de Silício, suas aplicações e 

propriedades que o tornam um material essencial na conjuntura da indústria mundial. Além 

da importância das aplicações do SiC, o capítulo aborda de forma detalhada o peculiar 

processo de produção deste material. O entendimento do processo é de extrema 

importância para o estudo proposto neste trabalho. 

 

1.1 Histórico do Carbeto de Silício 

O Carbeto de Silício (SiC) é considerado um dos principais materais cerâmicos 

produzidos em escala industrial, com vasta gama de aplicações devido a suas peculiares 

propriedades químicas, elétricas e mecânicas.  

Em 1893, no “Canyon Diablo”, representado na Figura 1, localizado no estado do 

Arizona, EUA, Ferdinand Frederick Henri Moissan recolheu amostras de meteoritos para 

análise. A ocorrência natural ocorreu na análise destas amostras através da identificação de 

cristais de SiC no meteorito. Em homenagem a Ferdinand, posteriormente o mineral 

recebeu o nome de Moissanite. A ocorrência natural do SiC é muito rara e suas aplicações 

dependem da produção do mineral sintético (NASSAU, 2000). 
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Figura 1 – Canyon Diablo, localizado no Arizona, EUA (ABEL, 2009) 

 

Em 1823, o professor de química Jöns Jacob Berzelius queimou minerais de 

composição desconhecida e observou o Carbeto de Silício pela primeira vez (SHUR, 

RUMYANTSEV e LEVINSHTEIN, 2006). 

A fórmula SiC foi corretamente descrita por Edward Goodrich Acheson em 1891. 

Acheson tentava descobrir um método de produção de um material abrasivo quando, em um 

dos seus experimentos, encontrou cristais compostos de sílica e carbono equimoleculares. 

Posteriormente, ele fundou a Compania Carborundum onde iniciou a produção industrial do 

SiC a partir do processo descoberto. Este processo foi denominado processo Acheson, em 

homenagem ao fundador da compania (LINDSTAD, 2002). 

 

1.2 Propriedades e Aplicações do SiC 

A invenção de Acheson trouxe grandes conseqüências para a indústria do século 

XX, principalmente para os segmentos de abrasivos e refratários. A indústria eletrônica 

também começou a se beneficiar com a produção do novo material e já em 1907 o primeiro 

LED (Light Emitting Diode) foi elaborado com SiC (ABEL, 2009). 
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Atrás apenas do diamante e do Carbeto de Boro, o SiC, segundo a nova Escala 

Mohs, é considerado o terceiro material mais duro conhecido. É classificado como uma das 

cerâmicas com maior resistência mecânica a flexão, com baixo coeficiente de expansão 

térmica e elevado módulo elástico. Por possuir alta resistência mecânica a flexão e relativa 

tenacidade à fratura, o SiC se torna resistente a abrasão e ao desgaste quando comparado 

com demais cerâmicas (SEMEGHIN, MAGLIANO, 2010). 

O SiC é caracterizado como um material com alta condutividade térmica. Essa 

propriedade impossibilita a formação de gradientes de temperatura em seu interior, devido à 

rápida transferência de calor da região mais quente para a mais fria, resultando em uma 

maior homogeneidade da temperatura do corpo. Isso torna o SiC resistente ao choque 

térmico e com nobre aplicação refratária na siderurgia (SEMEGHIN, MAGLIANO 2010). 

A estabilidade química é mais uma importante propriedade do SiC. A energia 

necessária para separar a molécula de SiC, desorganizando a estrutura cristalina, é maior 

do que a energia necessária para romper a ligação Si – C. Isso faz com que o material não 

se funda, mas se degrade. Portanto o SiC não possui ponto de fusão, mas uma faixa de 

temperatura onde ele se degrada (SEMEGHIN, MAGLIANO, 2010).  

 As principais propriedades do SiC são demonstradas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Principais propriedades do SiC (GODOY, 2005) 

Propriedades SiC
Densidade (g/cm³) 3,21
Módulo de Elasticidade (GPa) 455
Temperatura de decomposição (ºC) 2830 +- 49
Resistência à tração (MPa) 171
Resistência à compressão (MPa) 1050
Tensão de escoamento (MPa) 140
Tenacidade (MPa.m^0,5) 2,5 a 4,0  

 

Todas estas propriedades tornam o Carbeto de Silício um material com vasta 

aplicação na indústria moderna. Dentre as principais aplicações, encontram-se: 
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• carros torpedos para siderurgia; 

• canais de corrida; 

• tijolos refratários; 

• mobília de forno; 

• trocadores de calor; 

• concreto para siderurgia; 

• incineradores; 

• bicos queimadores; 

• revestimentos de aeronaves espaciais; 

• coletes de defesa pessoal; 

• rebolos; 

• lixas em geral; 

• discos de corte; 

• wire-saw; 

• pára-raios de subestação; 

• componentes eletrônicos. 

 

As expectativas futuras quanto ao crescimento de mercado do SiC no Brasil e no 

mundo são animadoras. Para o setor de refratários, o principal mercado de aplicação do 

material, espera-se estabilidade ou até um pequeno crescimento. Na área de super 

abrasivos, onde os volumes comercializados são baixos, porém com alto valor agregado, 

o crescimento de mercado esperado é maior. Entretanto, a grande previsão de 

crescimento está no ramo de cerâmicas avançadas, especialmente nas aplicações 

eletrônicas, onde o segmento de semi-condutores e afins vem crescendo 

consideravelmente (SILVA, 2003). 
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Alguns grãos de SiC que variam de acordo com a aplicação do cliente são 

mostrados na Figura 2. 

 

Figura 2 – SiC de diferentes colorações (direita) e cristais de SiC preto (esquerda) 

(SEMEGHIN, MAGLIANO, 2010) 

 

1.3 Produção do SiC 

Segundo Abel (2007), o SiC apresenta duas fases, alfa e beta. Dentre estas duas 

fases, diversos tipos de aplicações são conhecidos. Essa variedade proporciona a 

existência de diferentes rotas produtivas para obtenção do SiC, que influenciam na 

aplicação, bem como no custo do produto. 

O processo de produção de Carbeto de Silício pode ser dividido em três etapas: 

preparação da matéria prima, obtenção  e processamento do SiC.  

A etapa da fabricação do produto final, com sua especificação de acordo com a 

respectiva aplicação, envolve basicamente, britagem, moagem, peneiramento e 

classificação do material. Esta etapa pode ser denominada de processamento do SiC. 

Entretanto, para que o Carbeto de Silício possa ser processado, ele precisa ser 

obtido através da seguinte reação: 

)(2)()(3)(2 gCOsSiCsCsSiO +→+     (1) 
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Para que esta reação ocorra, é necessária a preparação da matéria prima que 

consiste na mistura de fontes de sílica e carbono em doses estequiométricas. 

Como fonte de sílica, o quartzo é amplamente utilizado.  Segundo Abel (2007), o 

cristal de rocha é a forma natural mais conhecida do quartzo. Na Figura 3, é apresentado 

um exemplo dessa forma. 

 

Figura 3 – Cristal de Rocha (ABEL, 2009) 

 

Segundo Wissler (2006), coque de petróleo, negro de fumo, grafite, carvão 

vegetal e turfa, são as principais fontes de carbono que podem ser utilizadas na 

produção de SiC, sendo o coque de petróleo o mais utilizado na produção de SiC em 

escala industrial. 

Na destilação do petróleo cru, o coque é obtido de sua fração mais pesada. Uma 

amostra do petrocoque é apresentada na Figura 4. 

 

Figura 4 – Coque de petróleo [fonte: http://www.coqueverde.com.br/images/C2.jpg] 
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Com a mistura de sílica e carbono fabricada, dá-se início ao processo de 

obtenção de SiC. 

Para obtenção do SiC, existem quatros principais métodos. São eles: 

carbonização direta, deposição química por vaporização, método sol-gel e redução 

carbotérmica (CHEN, SEM-HUA; LIN, CHUN-I, 1997). 

Apenas o método de redução carbotérmica torna a produção de SiC viável em 

escala industrial, visto que utiliza fontes de baixa pureza de Sílica e carbono, enquanto 

os três primeiros são obtidos a partir de reagentes puros, o que torna elevado o custo 

dos processos (LIN, YUNG-JEN; TSANG, CHIA-PING; 2003). 

A redução carbotérmica é o processo mais utilizado para obtenção de pequenas 

e grandes quantidades de SiC. A área de contato e o grau de mistura entre sílica e 

carbono influenciam na produção de SiC e indicam que o carbono é o constituinte 

decisivo na síntese do SiC por redução carbotérmica. 

1.4 Processo Acheson 

 Mervald (1992) afirma que o atual processo Acheson é basicamente o mesmo criado 

por Edward Goodrich Acheson em 1891. Algumas das poucas diferenças são que os fornos 

são maiores atualmente e alguns se encontram instalados externamente a galpões, 

funcionando a céu aberto.   

Apesar de o processo ser basicamente o mesmo para praticamente toda a produção 

industrial de Carbeto de Silício, os fornos Acheson variam em formatos, tamanhos e formas 

de isolamento. Na figura 5 é demonstrado um simples forno Acheson industrial. 

 

 

 

 

Figura 5 - Seção longitudinal e transversal de um simples forno Acheson industrial 

antes de entrar em operação. (LINDSTAD, 2002) 

graphite
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O forno demonstrado na Figura 5 é a variação mais simples de um forno industrial de 

Carbeto de Silício. No forno Acheson a carga é constituída da mistura estequiométrica entre 

sílica e carbono. A mistura é posicionada no forno até a altura dos eletrodos. Grafite é 

depositado sobre essa mistura, fazendo a ligação entre os dois eletrodos, formando uma 

resistência elétrica. Esta camada de grafite que une os dois eletrodos é conhecida no Brasil 

como “coração” do forno Acheson. A carga é completada sobre o coração de grafite 

formando a cobertura do forno. Neste forno da Figura 5, especificamente, a sustentação do 

eletrodo é composta por tijolos refratários, que também realizam o isolamento térmico 

lateral. 

Quando o forno é ligado, uma tensão elétrica é aplicada nos eletrodos e uma 

corrente elétrica flui entre os mesmos pela resistência de grafite, gerando calor suficiente 

para a síntese do SiC demonstrada pela equação 1. 

O calor é continuamente fornecido pelo eletrodos e transferido através da carga, 

proporcionando temperaturas da ordem de 2200 à 2700 ºC, que dependem dos coeficientes 

de condução de calor da mistura, bem como dos gases gerados na reação de redução 

carbotérmica (ABEL, 2009). 

 Segundo Lindstad (2002), o grafite se aquece rapidamente, fazendo com que a 

mistura nas regiões próximas ao coração atinjam temperaturas onde o carbono e a sílica 

reajam diante do consumo de calor, formando SiC primário e o gás CO, monóxido de 

carbono. Este gás atravessa toda a carga de mistura, chegando à atmosfera, onde entra em 

ignição, liberando CO2, dióxido de carbono. Uma reação se desenvolve a partir da energia 

fornecida no centro do forno. O carbono e a sílica reagem formando um cilindro de SiC 

concêntrico, que vai expandindo do centro para o exterior do forno.  

 O tempo de uma operação varia de acordo com o tamanho do forno e a potência 

fornecida ao mesmo. Alguns fornos menores são desligados com até 12 horas de operação, 

em contrapartida, a duração da operação da grande maioria dos fornos maiores varia entre 

4 e 8 dias. 
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 Um esquema do forno Acheson antes e após a operação é demonstrado na Figura 6. 

No lado direito da Figura 6, é apresentado o forno antes da operação, somente com o grafite 

ao centro e a carga disposta ao redor do condutor. No lado esquerdo, o cilindro de SiC 

formado após a queima é apresentado. 

 

Figura 6 – Vistas laterais e longitudinais do Forno Acheson com a carga e com o 

material já formado. (ABEL, 2009) 

 

Na Figura 6, é possível observar que apenas a mistura localizada nas regiões 

próximas ao coração é transformada em SiC (área verde e vermelha). Esta região, 

delimitada entre o coração e o ponto onde a temperatura ainda proporciona a transformação 

do SiC, é denominada como zona de reação. 

 No momento que a operação do forno é finalizada, inicia-se o processo de 

resfriamento, cujo tempo varia de acordo com o tamanho do forno, bem como a energia 

consumida pelo mesmo. Em algumas unidades industriais, utiliza-se aspersão de água 

sobre a mistura excedente, a fim de acelerar o processo de resfriamento.   

Visto que apenas as regiões adjacentes ao coração atingem as temperaturas 

necessárias para a síntese do SiC, grande parte da carga depositada no forno não é 

transformada, cumprindo a função de isolamento térmico e atenuando a perda de calor para 

o meio externo. A mistura excedente é retirada do forno paulatinamente, respeitando o 

tempo de resfriamento, até chegar ao cilindro de SiC formado. Essa mistura não 

transformada pode ser aproveitada na queima de operações subseqüentes, sobretudo na 

zona de reação. 
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Conforme dito anteriormente, os fornos Acheson podem variar em formatos e 

tamanhos. Em algumas unidades de fabricação de Carbeto de Silício no Brasil, a resistência 

de grafite que une os eletrodos não é linear, apresentando-se em formato de U. Na Figura 7 

é apresentado um forno com resistência em U, em meio ao seu processo de resfriamento, 

quando parte da mistura excedente já se encontra retirada. 

 

Figura 7 - Forno Acheson com resistência em U da unidade SiCBras (ABEL, 2009) 

 

1.5 Aspectos termodinâmicos 

Gupta (2001) afirma que, mesmo nos dias de hoje, é muito difícil determinar 

corretamente a temperatura máxima no processo Acheson. Isso ocorre devido a inúmeros 

fatores, tais como a evolução do gás CO, bem como da deposição do gás SiO. Para tal 

afirmação, Gupta (2001) utilizou os resultados de experimentos de três pesquisadores 

distintos para comparar as temperaturas máximas, que variaram de 2250 a 2840 K. 

É importante também assumir que as propriedades físicas dependem da temperatura 

devido à extensa variação da mesma durante a queima, de 298 a 2800 K, sendo a massa 

específica a única exceção, permanecendo constante em qualquer temperatura (GUPTA, 

2001). 
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Segundo Gupta (2001) existem perdas térmicas através do gás CO eliminado para a 

atmosfera. Entretanto, grande parte do calor transferido através do CO é recuperado pela 

própria carga do forno antes do gás sair pela superfície. Dessa forma, é possível assumir 

que as perdas térmicas através do gás CO são irrelevantes para o processo. 

As simulações do trabalho de Gupta (2001) mostram que a temperatura no condutor 

pode chegar a um máximo de 2480 K. A mesma simulação mostra que a temperatura na 

periferia do cilindro de SiC no fim da queima varia entre 1700 e 1800 K, tanto nos resultados 

teóricos quanto nos experimentais. 

Conforme dito anteriormente sobre o processo Acheson, um resistor elétrico fornece 

calor, que flui radialmente de dentro para fora. Como o condutor de grafite  é situado no 

centro do forno, podemos considerar este problema como simétrico radialmente. Dessa 

forma, é possível assumir que o balanço de transferência de calor ocorrerá somente na 

direção radial (GUPTA, 2001). 
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2 – Aspectos de Transferência de Calor 

 

2.1 Transferência de Calor por Condução 

As considerações de condução de calor descritas nos itens abaixo, tem como 

referência o livro escrito por Incropera, Dewitt, Bergman, Lavine (2006). 

 

2.1.1 A equação da condução de calor 

 Pela Lei de Fourier, é possível determinar a quantidade de calor transferido em um 

processo de condução através de uma superfície. Portanto, para uma transferência de calor 

unidimensional no plano apresentado na Figura 8, a equação abaixo pode ser usada para 

calcular a quantidade de calor transferido por unidade de tempo: 

                               
dx

dT
kqx −="

 
      (2) 

 

 

Figura 8 – Plano (INCROPERA, 2006) 

 

Onde xq"  (W/m²) é a taxa do calor transferido na direção x, por unidade de área, 

perpendicular ao fluxo de calor, que é diretamente proporcional ao gradiente de temperatura 

na mesma direção. A variável k, conhecida como condutividade térmica, é uma propriedade 

de transporte de calor que será estudada neste capítulo e depende diretamente do tipo de 
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material envolvido. Como o calor é transportado da temperatura maior para a menor, o sinal 

negativo faz-se necessário na equação para dar consistência física a equação 2, pois o 

gradiente de temperatura segundo a Figura 8 é negativo. 

A lei de Fourier foi elaborada conforme observações dos fenômenos físicos e tem 

como base várias evidências experimentais.  

    
x

T
Aq x ∆

∆α      (3) 

 

 

Figura 9 – Cilindro (INCROPERA, 2006) 

O cilindro apresentado na Figura 9 é composto de um material conhecido e isolado 

em suas superfícies laterais. As duas extremidades são submetidas a diferentes 

temperaturas, com 21 TT > , que provoca uma transferência de calor na direção de 2T . De 

acordo com a relação da equação 3, a taxa de transferência de calor xq  depende de três 

variáveis: a diferença de temperatura T∆ , o comprimento do cilindro x∆  e a área da seção 

transversal A. 

Mantendo T∆  e x∆  constantes e variando A, percebe-se que xq  é diretamente 

proporcional a A. 

Mantendo T∆ e A constantes, xq  diminui a medida que x∆  aumenta. 

Finalmente, mantendo x∆  e A constante, xq varia proporcionalmente com T∆ .  

Logo, é possível chegar à seguinte relação: 

 

x

T
Aqx ∆

∆=        (4) 
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Ao mudar o material do cilindro de metal para plástico, é possível observar que a 

relação da equação 4 permanece válida. Mantendo A, x∆  e T∆  constantes, o valor de 

xq seria menor para o plástico do que para o metal. Ou seja, através destas observações 

que comprovam a relação da equação 4 e introduzindo um coeficiente que varia de acordo 

com o tipo de material, obtém-se a equação 5: 

x

T
kAqx ∆

∆−=        (5) 

 

2.1.2 Condutividade Térmica 

 A condutividade térmica é uma propriedade de transporte que determina a taxa em 

que a energia é transferida pelo processo de difusão, que depende da estrutura física, 

molecular e atômica da matéria, que tem relação com o estado da mesma. 

Pela equação de Fourier, pode-se expressar a condutividade térmica na direção x 

como:  

                
xT

q
k x

x ∂∂
−=

/

"

      (6) 

 

Definições similares são associadas com as direções y e z, entretanto para um meio 

isotrópico a condutividade térmica independe da direção de transferência, kkkk zyx === . 

Geralmente, a condutividade térmica para sólidos é maior do que para líquidos, que 

é maior do que para os gases, conforme pode-se observar na Figura 10. Esta tendência se 

deve à ampla diferença de espaçamento intermolecular entre as três fases. Como este 

estudo abordará aspectos de condução de calor em sólidos, a abordagem se restringirá a 

esta fase da matéria. 
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Figura 10 - Condutividade térmica em diferentes fases da matéria (ÇENGEL, 2009) 

 

2.1.3 Condutividade térmica no estado sólido 

  Na visão moderna dos materiais, um sólido é composto de elétrons livres e 

átomos ligados num arranjo periódico denominado matriz. O transporte de energia térmica 

se deve a dois fatores: a migração dos elétrons livres e a vibração das matrizes. As ondas 

provenientes das vibrações das matrizes são denominadas phonons. Nos metais puros, a 

contribuição dos elétrons livres é o efeito dominante, enquanto nos semi-condutores e 

isolantes o efeito dominante vem da contribuição dos phonons. 

A teoria cinética resulta na seguinte expressão para a condutividade térmica: 

                                        mfpcCk λ
_

3

1=        (7) 

Para mateirais condutores, eCC ≡  é o calor específico do elétron por unidade de 

volume, 
_

c  é a velocidade média do elétron e emfp λλ ≡  é o caminho médio livre do elétron. 
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Este último pode ser definido como a distância média percorrida pelo elétron antes de colidir 

com alguma imperfeição do material ou algum phonon.  

Para materiais isolantes, eCC ≡ é o calor específico do phonon, 
_

c  é a velocidade 

média do som e phmfp λλ ≡  é o caminho médio livre dos phonons. Em todos os casos a 

condutividade térmica aumenta à medida que o caminho médio livre dos elétrons e phonons 

aumenta.  

Os elétrons e phonons são os transportadores de energia térmica, responsáveis pela 

condução de calor em sólidos, desta forma, a condutividade térmica pode ser expressa 

como: 

 

phekkk =
       

(8) 

 

Para metais puros, ek  é muito maior do que phk . Para sólidos isolantes, a 

condutividade térmica é determinada principalmente por phk , que cresce à medida que a 

freqüência de interações entre átomos e as matrizes diminui. A organização do arranjo das 

matrizes tem um importante efeito em phk . O quartzo, por exemplo, tem uma condutividade 

térmica maior do que a de materiais amorfos como o vidro. Contudo, alguns materiais não 

metálicos, porém com um arranjo cristalino organizado, tais como o diamante, tem um k 

associado maior do que metais bons condutores, tais como o alumínio. 

Na Figura 11, é possível observar a influência da temperatura na condutividade 

térmica de alguns importantes materiais. É importante notar que não há um comportamento 

geral da variação condutividade térmica com a temperatura. O comportamento é bem 

específico para cada material. 
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Figura 11 – Influência da temperatura na condutividade térmica (ÇENGEL, 2009) 

 

2.2 Difusividade térmica 

A capacidade volumétrica de calor, pCρ , determina a capacidade de um material 

armazenar energia térmica. Essa grandeza é medida em J/m³.K. Em análises de 

transferência de calor, a relação entre a condutividade e a capacidade de armazenar calor é 

uma importante propriedade térmica denominada difusividade térmica, cuja unidade é m²/s. 

                                       
pC

k

ρ
α =       (9) 

Esta equação possibilita determinar a capacidade do material conduzir calor em 

relação a capacidade de armazenar calor. Materiais de alta difusividade respondem 

rapidamente à variações térmicas do ambiente, enquanto materiais de baixa difusividade 

levam um tempo maior para atingir a condição de equilíbrio quando expostos à variações 

térmicas. 
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2.2.1 A equação geral da condução de calor em cilin dros 

Tendo como base os princípios de conservação de energia, os autores 

(INCROPERA et al, 2006) chegaram à forma geral da equação de condução calor em 

cilindros:  

 

t
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     (10) 

A expressão acima representa a equação de difusão de calor em coordenadas 

cilíndricas e é a ferramenta básica para análises de condução em cilindros. Através dela é 

possível obter a distribuição de temperatura em função do tempo.  Recorrendo novamente 

aos princípios de conservação de energia, é possível obter conclusões a partir da equação 

10. Em qualquer ponto de um determinado meio, a taxa líquida de energia transferida por 

condução em um volume unitário, somada a taxa volumétrica de geração de energia térmica 

deve ser igual à taxa de variação de energia armazenada dentro de um volume.  

Para problemas de engenharia, é possível utilizar versões simplificadas da equação 

10. No estudo do forno Acheson avaliado nesse trabalho, aplica-se uma forma bem 

simplificada dessa equação submetendo-a às condições de unidimensionalidade, sem 

geração de energia interna e regime permanente. Esta equação será desenvolvida no 

Capítulo 5. 
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 3 – Influência do Estoque no Capital de Giro  

 

De acordo com Silva (2002), o capital de giro representa os recursos demandados 

por uma empresa para financiar suas necessidades de operação que vão desde a compra 

da matéria prima até a venda do produto acabado. Este conceito é confirmado por Gitman 

(2001) quando afirma que o capital de giro são os ativos circulantes que sustentam o dia-dia 

das empresas. 

Segundo Pedrosa (2009), os itens que compõe o capital de giro englobam tudo que a 

empresa pode converter em caixa, tais como: o próprio caixa, duplicatas a receber, 

despesas pagas antecipadamente e estoques. 

Na Figura 12 é mostrado como cada componente do capital de giro é convertido em 

outros ativos. Saindo do caixa os recursos para a compra de matéria prima, passando pela 

venda dos produtos acabados até os recursos da venda retornarem ao caixa. 

 

 

Figura 12 – Itens componentes do Capital de Giro (PEDROSA, 2009) 
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Conforme mencionado anteriormente, um dos objetivos deste estudo é analisar a 

quantidade de camada de mistura isolante do Forno Acheson. Na prática a quantidade de 

mistura isolante poderia ser considerada um ativo físico, pois funciona como uma parede 

que garante o isolamento térmico do forno. Entretanto, como é uma matéria prima e em 

operações futuras será transformada em Carberto de Silício, a camada de mistura isolante é 

definida como estoque. 

Portanto, o estoque, que é um dos itens que compõe o capital de giro, receberá uma 

análise mais completa neste estudo. 

Wanke (2010) comenta sobre uma pesquisa realizada pelo Instituto de Logística e 

Supply Chain, a qual revela o impacto dos custos dos estoques nas empresas brasileiros. A 

pesquisa afirma que os custos com estoques representam 3,5% do Produto Interno Bruto 

brasileiro. 

 De acordo com Cristopher (1997), os estoques podem representar até 15% dos 

ativos de uma indústria. Entretanto, é possível afirmar que para indústrias que fabricam SiC, 

a representatividade do estoque pode ser muito maior, devido a característica de funcionar 

como um isolante térmico. 

Existem vários fatores que influenciam uma crescente preocupação nas indústrias 

quanto à gestão dos estoques. Segundo Wanke (2003), empresas que desejam maximizar 

seu valor de mercado necessitam reduzir o seu capital circulante líquido (diferença entre o 

ativo circulante e o passivo circulante). 

Portanto, qualquer empresa que deseje maximizar seu valor de mercado e reduzir o 

capital de giro, deve manter em seus pátios somente o estoque mínimo necessário para a 

sua operação. 

A maioria das ferramentas de gestão de estoque estão relacionadas com o consumo 

diário, tempos de entrega e negociação, que não necessariamente estão relacionadas com 

os problemas de estoque das plantas de SiC. 

Os problemas de estoque das plantas de SiC estão relacionados com questões 

técnicas do processo, que serão abordadas de forma profunda no Capítulo 5. 
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4 – Análise pela Curva de Resistência Elétrica 

 

4.1 A Curva de Resistência Elétrica 

Em algumas fábricas de Carbeto de Silício, a operação não é contínua do início ao 

fim. As operações são interrompidas durante o horário de ponta e os fornos são desligados 

completamente. Entretanto, a distribuição de demanda energética no sistema elétrico 

brasileiro, permite que durante dois dias da semana, os fornos trabalhem sem interrupções.  

Durante o horário de ponta, como os fornos são desligados e ocorre uma modulação 

forçada na curva de resistência e potência dos fornos, este período de interrupção é 

também chamado de horário de modulação. 

Devido às dificuldades de medição de temperatura no interior dos fornos Acheson, a 

curva de resistência elétrica se torna uma grande aliada na interpretação do comportamento 

térmico deste forno. A Figura 13 apresenta uma curva de resistência elétrica típica para este 

processo. O método de como a resistência é medida será apresentado na seção 4.2. 

 

Figura 13 – Curva de Resistência típica de um forno Acheson 
 

Nas primeiras horas ocorre um decréscimo da resistência, seguido por uma fase de 

instabilidade. Este período inicial da queima é denominado aquecimento do forno.  
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As interrupções devido ao horário de ponta são claramente apresentadas na Figura 

13, onde também é possível perceber os dias em que os fornos não são interrompidos. 

 

4.2 Coleta de dados de uma queima 

Durante uma queima de um forno Acheson Industrial foram coletadas, de hora em 

hora, as seguintes grandezas elétricas: 

• Tensão aplicada nos eletrodos em V 

• Corrente que flui pelo eletrodo de grafite em KA 

• Potência Ativa fornecida pelo eletrodo ao forno em KW 

• Consumo de energia acumulado forno em KWh 

 

A operação do forno ocorreu em sete dias, e foi interrompida por três horas em 

quatro oportunidades, sempre de 17:00 às 20:00h, devido ao horário de ponta.  

Com os valores de tensão e potência, é possível obter o valor da resistência elétrica 

(R) do forno através da equação: 

P

U
R

2

=       (11) 

Em que U é a tensão aplicada entre os eletrodos do forno e P é a potência ativa 

fornecida ao forno. 

 

4.3 Interpretação da Curva de Resistência Elétrica 

Uma equação da que envolve propriedades físicas de um condutor, será utilizada 

para interpretar o comportamento térmico do forno. 

 

A

L
R

ω=
    

 (12) 
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Onde ω  é a resistividade do material, L e A são comprimento e seção do condutor, 

respectivamente.  

Para esta análise, o comprimento do condutor é constante durante toda a queima. 

Portanto, serão analisadas apenas as variações de resistividade do material e seção do 

condutor. 

A resistividade é uma propriedade que varia intensamente com a temperatura do 

material. Segundo Filho et al. (2006), o grafite tem uma propriedade que o aproxima de um 

semi-condutor, devido a sua resistividade relativamente alta, em condições normais de 

temperatura, tender a cair com o acréscimo da temperatura. 

Nas primeiras horas de queima, espera-se uma queda na resistência elétrica devido 

ao decréscimo brusco da resistividade com o aquecimento do forno, 

A partir do momento que se inicia a formação do SiC, o mesmo também começa a 

conduzir corrente, de acordo com suas propriedades físicas. Dessa forma, à medida que vai 

se formando SiC ao redor do grafite, a seção do condutor vai aumentando gradativamente. 

Portanto, espera-se que a resistência elétrica caia lentamente devido ao aumento da seção, 

conforme verificado na Figura 13. 

A Figura 14 apresenta o cilindro do produto formado em corte. Na parte mais central 

está localizado o grafite. Nas regiões mais próximas ao centro, encontra-se o SiC 

cristalizado. Nas regiões periféricas é encontrado o SiC β, também conhecido como SiC 

metalúrgico. 

 

Figura 14 – Vista em corte do cilindro do produto formado após uma queima 
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Durante o horário de modulação, o forno é desligado por 3 horas e, 

consequentemente, o condutor (grafite+SiC) é resfriado. Portanto, considera-se que neste 

cenário o valor da resistividade é alterado pela redução na temperatura. Foi observado um 

acréscimo no valor da resistência quando a operação foi retomada. Uma importante 

definição que será utilizada para as análises finais deste estudo será definida agora: o 

tempo de reaquecimento após ponta. 

O tempo de reaquecimento após ponta, é o tempo decorrido entre o religamento do 

forno e o instante em que a resistência atinge o valor da última leitura anterior à ultima 

interrupção. Acredita-se que neste instante, as características térmicas do forno são 

semelhantes às anteriores à parada.  

Analisando os dados coletados na operação, observa-se que o valor da resistência 

anterior à interrupção foi de 9,2 mΩ. Após o religamento, este valor foi atingido após, 

aproximadamente, 7 horas de queima. Portanto, conforme o conceito definido 

anteriormente, o tempo de reaquecimento após a primeira ponta é de, aproximadamente, 7 

horas. 

 

4.4 Experimentos 

O objetivo do experimento é analisar o comportamento da curva de resistência do 

forno com aporte de potência parcial durante três horas, comparando com o comportamento 

do forno quando ele é desligado por três horas, com o intuito de analisar os possíveis 

diferentes tempos de reaquecimento. 

Para a coleta de dados dos experimentos foi utilizada a mesma metodologia 

demonstrada anteriormente, com as leituras das grandezas elétricas realizadas de hora em 

hora. 
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Para que a análise dos resultados fosse mais confiável, os experimentos foram 

realizados em fornos com potências distintas. Para garantir a mesma confiabilidade, os 

dados analisados estão fora do período de instabilidade do início das operações. 

 

4.4.1 Experimento 1 

 A curva de resistência encontrava-se estável no meio da operação, e o forno foi 

desligado no horário de ponta por 3 horas.  A leitura da resistência no momento do 

desligamento era 6 mΩ. 

 Três horas depois o forno foi religado e as leituras foram feitas. Os valores da 

resistência foram calculados. Na Tabela, 2 são apresentados os valores da resistência 

calculada e da potência medida: 

Tabela 2 – Valores de resistências calculados e potências medidas 

Situação
Resistência 

calculada (m Ω)
Potência 

medida (KW)

Leitura anterior ao desligamento 6,00 9130

1ª hora após religamento 7,11 9880

2ª hora após religamento 7,27 9300

3ª hora após religamento 7,32 9450

4ª hora após religamento 7,38 9300

5ª hora após religamento 7,42 9390

6ª hora após religamento 7,29 9350

7ª hora após religamento 7,02 9780

8ª hora após religamento 6,49 9400

9ª hora após religamento 6,06 9340  

 

A leitura da décima hora após o religamento foi desconsiderada, pois o valor 

calculado da resistência era inferior ao valor anterior ao desligamento. Portanto, considera-

se que na décima hora posterior ao religamento, o forno retornou às mesmas condições 

térmicas anteriores à interrupção. 

Conforme esperado, com o conseqüente resfriamento do condutor após o 

desligamento e aumento da resistividade, os valores de resistência foram elevados. Logo 

acredita-se que, durante o reaquecimento, parte da energia fornecida ao forno não é 
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aproveitada no processo de formação do SiC, sendo destinada ao processo de 

reaquecimento e recuperação da condição térmica anterior. 

 Para mensurar a parcela de energia destinada ao reaquecimento, foram calculadas 

as diferenças entre o valor da resistência no reaquecimento e o valor anterior à interrupção, 

neste caso, 6 mΩ. Foi também calculada a porcentagem que essa diferença representaria 

em relação ao valor anterior, conforme Tabela 3. 

Tabela 3 - Diferença entre as resistências 

Situação
Resistência 

calculada (m Ω)
Potência 

medida (KW)
R - R anterior 

(mΩ) 
% em relação a 

R anterior

Leitura anterior ao desligamento 6,00 9130

1ª hora após religamento 7,11 9880 1,11 18,46%

2ª hora após religamento 7,27 9300 1,27 21,15%

3ª hora após religamento 7,32 9450 1,32 21,99%

4ª hora após religamento 7,38 9300 1,38 23,02%

5ª hora após religamento 7,42 9390 1,42 23,71%

6ª hora após religamento 7,29 9350 1,29 21,43%

7ª hora após religamento 7,02 9780 1,02 16,98%

8ª hora após religamento 6,49 9400 0,49 8,17%

9ª hora após religamento 6,06 9340 0,06 1,08%  
 

Assumindo que a porcentagem de acréscimo da resistência corresponde à parcela 

de energia destinada ao reaquecimento, é possível mensurar a energia total destinada ao 

reaquecimento do forno. Na Tabela 4, é apresentada uma coluna com a parcela de potência 

destinada ao reaquecimento do forno. 

Tabela 4 – Divisão da potência de reaquecimento do forno após horário de ponta 

Situação
Resistência 

calculada (m Ω)
Potência 

medida (KW)
R - R anterior 

(mΩ) 
% em relação a 

R anterior
Potência  de   

reaquec. (KW)

Leitura anterior ao desligamento 6,00 9130

1ª hora após religamento 7,11 9880 1,11 18,46% 1824

2ª hora após religamento 7,27 9300 1,27 21,15% 1967

3ª hora após religamento 7,32 9450 1,32 21,99% 2078

4ª hora após religamento 7,38 9300 1,38 23,02% 2141

5ª hora após religamento 7,42 9390 1,42 23,71% 2226

6ª hora após religamento 7,29 9350 1,29 21,43% 2004

7ª hora após religamento 7,02 9780 1,02 16,98% 1661

8ª hora após religamento 6,49 9400 0,49 8,17% 768

9ª hora após religamento 6,06 9340 0,06 1,08% 101

Energia consumida (KWh) 85190 14769  
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Como as leituras são realizadas de hora em hora, é possível transformar os valores 

de potência (KW) em energia consumida (KWh).  

Portanto, é possível afirmar que de 85190 KWh consumidos nas 9 horas posteriores 

ao religamento do forno, uma parcela 14769 KWh, ou 17,33%,  foi destinada ao 

reaquecimento do forno e à restauração das condições anteriores ao desligamento. 

Na mesma operação, no dia seguinte, deu-se início ao aporte de potência parcial 

durante três horas. A potência parcial fornecida equivale a aproximadamente 33% da 

potência total do forno, anterior à redução de potência. Na Tabela 5 são apresentados os 

valores da última leitura anterior à redução, das três leituras com aporte parcial e das 

leituras seguintes até a restauração das condições anteriores ao teste. 

 

Tabela 5 – Divisão de potência de reaquecimento para a potência parcial 

Resistência 
calculada (m Ω)

Potência 
medida (KW)

R - R anterior 
(mΩ) 

% em relação 
a R anterior

Potência  de   
reaquec. (KW)

Leitura anterior à redução 5,66 9100

1ª hora com aporte parcial 6,10 2900

2ª hora com aporte parcial 6,27 2780

3ª hora com aporte parcial 6,63 3000

1ª hora após a retomada 6,59 9410 0,93 16,36% 1539,35

2ª hora após a retomada 6,65 9400 0,99 17,42% 1637,47

3ª hora após a retomada 6,48 9800 0,82 14,44% 1414,78

4ª hora após a retomada 6,35 9380 0,68 12,09% 1134,03

5ª hora após a retomada 5,94 9540 0,27 4,86% 463,31

6ª hora após a retomada 5,72 9170 0,06 0,99% 91,06

Energia consumida após retomada (KWh) 56700 6280  
 

O forno foi mantido durante três horas com o aporte de aproximadamente 3 MW de 

potência. Observa-se que após a retomada de potência total, o aumento de resistência foi 

bem inferior ao da situação de desligamento no horário de ponta, sendo 0,99 mΩ, a maior 

diferença com a resistência anterior. 

A Tabela 5 também apresenta a parcela de energia destinada ao reaquecimento do 

forno, que corresponde a 6280 KWh, o equivalente à 11,08% de 56700 KWh consumidos 

pelo forno após a retomada. 
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Observa-se que a parcela de energia destinada ao reaquecimento é menor para o 

aporte parcial, 6280 KWh, do que para a situação de desligamento, 14769 KWh. 

Entretanto, sob o ponto de vista de eficiência energética, essa análise é incompleta, 

pois foi fornecida energia de forma parcial para o forno no segundo caso, enquanto no 

primeiro os fornos foram completamente desligados durante o horário de ponta. Dessa 

forma, para que a análise seja completa, a energia fornecida durante o aporte parcial de 

potência deve ser somada à energia destinada ao reaquecimento. 

• Energia fornecida durante as três horas de aporte parcial: 8680 KWh  

• Energia destinada ao reaquecimento após aporte parcial: 6280 KWh 

• Total de energia consumida para que o forno retorne às condições anteriores:  

• 8680 KWh + 6280 KWh = 14960 KWh 

Portanto, a quantidade de energia fornecida para manter o forno com aporte parcial 

de potência, somada à energia destinada ao reaquecimento durante a retomada é 

aproximadamente igual a energia necessária para o reaquecimento do forno após o horário 

de ponta. 

1476914960≅ KWh 

Percebe-se que entre os dois valores há uma pequena variação. Levando-se em 

conta que as leituras foram realizadas de hora em hora e, dentro deste intervalo, ocorrem 

oscilações na tensão de entrada devido a variações naturais da rede elétrica, pode-se 

considerar essa diferença dos resultados aceitável. 

 

4.4.2 Experimento 2 

A mesma metodologia utilizada no experimento 1 foi aplicada para este segundo 

experimento, com apenas duas alterações:  

• Potência fornecida maior, aproximadamente 14 MW 

• Aporte de potência parcial de 25%, que equivale a aproximadamente 3,5 MW 
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As Tabelas 6 e 7 apresentam os resultados para o horário de ponta com 

desligamento total, e no dia seguinte, para as três horas de aporte parcial de potência. 

Tabela 6 - Divisão de potência após o horário de ponta para experimento 2 

Situação
Resistência 

calculada (m Ω)
Potência 

medida (KW)
R - R anterior 

(mΩ) 
% em relação a 

R anterior
Potência  de   

reaquec. (KW)
Leitura anterior ao desligamento 6,55 14100

1ª hora após religamento 7,57 13960 1,02 15,52% 2166

2ª hora após religamento 7,65 14500 1,10 16,76% 2430

3ª hora após religamento 7,85 14460 1,30 19,91% 2879

4ª hora após religamento 7,94 15000 1,39 21,15% 3172

5ª hora após religamento 8,04 14810 1,49 22,70% 3362

6ª hora após religamento 7,85 14730 1,30 19,82% 2919

7ª hora após religamento 7,55 14600 1,00 15,26% 2228

8ª hora após religamento 6,89 14670 0,34 5,24% 769

9ª hora após religamento 6,56 14000 0,01 0,12% 17

Energia consumida (KWh) 130730 19940  
 

Tabela 7 – Divisão de potência após a potência parcial para o experimento 2 

Situação
Resistência 

calculada (m Ω)
Potência 

medida (KW)
R - R anterior 

(mΩ) 
% em relação 
a R anterior

Potência  de   
reaquec. (KW)

Leitura anterior à redução 6,16 13660
1ª hora com aporte parcial 6,46 3530 0,30 4,91%

2ª hora com aporte parcial 6,66 3560 0,51 8,20%

3ª hora com aporte parcial 6,78 3410 0,62 10,05%

1ª hora após retomada 6,96 14430 0,81 13,11% 1892

2ª hora após retomada 7,06 14510 0,90 14,63% 2122

3ª hora após retomada 7,03 14930 0,87 14,20% 2121

4ª hora após retomada 7,02 14400 0,87 14,06% 2025

5ª hora após retomada 6,69 14000 0,53 8,63% 1209

6ª hora após retomada 6,37 13750 0,22 3,50% 481

Energia consumida (KWh) 130730 9850  
 

Observou-se que para o teste com desligamento total do forno, a energia necessária 

para reaquecimento é mensurada em 19940 KWh. 

No teste com o aporte parcial, observou-se que o forno reaqueceu de forma mais 

rápida, sendo o período de reaquecimento de aproximadamente 6 horas. A parcela de 

energia destinada ao reaquecimento é bem menor para este caso, igual a 9850 MWh. 

Analogamente ao experimento 1, a análise ainda encontra-se incompleta, pois 10500 

KWh foram consumidos pelo forno durante as três horas de aporte parcial. 

• Energia fornecida durante as três horas de aporte parcial: 10500 KWh  

• Energia destinada ao reaquecimento após aporte parcial: 9850 KWh 
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• Total de energia consumida para que o forno retorne às condições anteriores:  

• 10500 KWh + 9850 KWh = 20350 KWh 

Portanto, o experimento 2 confirma os resultados do experimento 1, pois  a 

quantidade de energia fornecida para manter o forno com aporte parcial de potência somada 

à energia destinada ao reaquecimento durante a retomada  é aproximadamente a mesma 

energia necessária para o reaquecimento do forno após o horário de ponta. A pequena 

variação entre os dois resultados é aceitável, pelos mesmos motivos apresentados no 

primeiro experimento. 

2035019940≅  KWh 

 

4.5 Análise dos Resultados 

Através dos resultados dos dois experimentos foi possível observar que a energia 

utilizada para restaurar as condições anteriores do forno quando ocorre o desligamento de 

três horas é aproximadamente a mesma energia necessária para manter o forno ligado com 

aporte parcial de potência somada à energia de reaquecimento após retomada da potência 

total.  

Ou seja, o balanço energético foi confirmado para os dois experimentos em fornos 

diferentes e para potências parciais diferentes. 

Diante dos resultados, é possível afirmar que a análise qualitativa do comportamento 

do forno Acheson através da sua curva de resistência elétrica é um método eficaz. 
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5 – Estudo da Camada de Mistura Isolante 

 

5.1 Modelo de Condução de calor em cilindros 

Hildebrandt et al (2001) estudou a influência da camada isolante em tubulações 

através de um modelo de transferência de calor em cilindros. O trabalho concluiu que a 

partir de um determinado raio, o aumento da camada isolante não apresenta uma economia 

de energia armazenada que compense o aumento do custo do isolante. Portanto, torna-se 

interessante observar qual seria este efeito em um cilindro de SiC coberto por uma camada 

isolante de mistura. 

Considere o cilindro abaixo, de raio interno r1 e raio externo r2. Define-se Ti a 

temperatura interna e Te a temperatura externa do cilindro. 

 

 
Figura 15 – Cilindro com duas camadas (HILDEBRANDT ET AL, 2001) 

 

Admite-se que a temperatura interna é superior à temperatura externa, ou seja Ti > 

Te. Logo, a transmissão de calor se dá na direção radial, de dentro para fora. Da equação 5, 

demonstrada no capitulo 2, pode-se substituir a distância x, pelo raio r. Ou seja, a 

transmissão de calor na direção radial ocorre a uma taxa: 
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r

T
kAqx ∆

∆−=
      (13) 

ou 

dr

dT
kAqx −=

      (14) 

Onde dr é a variação infinitesimal do raio da camada do cilindro cujas temperaturas 

das superfícies externas e internas diferem em dT. A variável A pode ser substituída pela 

área da superfície do cilindro, ou seja, por 2πrL, que é a área da superfície onde ocorre a 

transmissão de calor. 

Para a análise em regime permanente, é possível separar as variáveis e obter: 

rlK

qdr
dT

π2
=−

        (15) 

Integrando-se sobre toda a espessura do cilindro,  

∫∫ =
Te

Ti

re

ri

dT
rLK

qdr

π2
     (16) 

Obtem-se: 

( )










−=

i

e

r

r

kLTeTi
q

ln

2π

      (17) 

Da equação 17, é possível afirmar que a taxa transmissão de calor em cilindros na 

direção radial é inversamente proporcional ao logaritmo natural da razão entre os raios 

externo e interno. 

 

5.2 Aplicação da condução cilíndrica ao forno Aches on 

Em uma queima do forno Acheson, depois que é iniciada a formação dos primeiros 

quiilogramas de SiC, é possível afirmar que o forno possui basicamente duas camadas 

concêntricas de um cilindro, sendo o cilindro do SiC formado, vazado ao centro. Portanto as 
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duas camadas a serem consideradas no cilindro concêntrico serão o cilindro de SiC formado 

e, na periferia, a mistura que ainda não reagiu. 

É importante admitir que a geração de energia no interior do cilindro para este 

modelo é nula devido ao fato da reação química ser extremamente endotérmica. 

Apesar do volume de controle variar durante a queima, a análise é em regime 

permanente devido ao fato da análise ocorrer em um determinado instante da queima e, 

neste instante, o volume de controle é permanente. É possível fazer uma analogia com uma 

fotografia do forno em um instante qualquer e, neste instante, aplicar este modelo. 

Portanto, em qualquer instante t da queima, através da equação em regime 

permanente é possível determinar a taxa de calor transferido, pois em qualquer tempo, têm-

se sempre duas camadas no cilindro. Entretanto, a espessura dessas duas camadas varia 

de acordo com o tempo, pois a medida que o tempo de queima avança, maior o raio da 

camada de SiC e menor o raio da camada de mistura não reagida. 

Para adaptar a equação 17 ao forno Acheson, é necessário considerar um cilindro de 

camadas compostas, conforme a Figura 15. 

 
Figura 15 – Cilindro com três camadas (HILDEBRANDT ET AL, 2001)

 
 

Onde Ti e Te são as temperaturas nas superfícies interna e externa do cilindro, 

respectivamente, k1 e k2 as condutividades térmicas dos materiais e r1, r2 e r3 os raios. 

Portanto, para o cilindro composto acima tem-se a seguinte taxa de transmissão de calor: 
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A equação 18 trata da condução, que é a forma de transmissão de calor dominante 

no processo Acheson. Entretanto, apesar de menos influente no processo, as demais 

formas de transmissão também devem ser consideradas na superfície externa do forno.  

De forma a simplificar a análise do fluxo de calor na superfície externa, será 

considerado um coeficiente combinado de transmissão de calor, denominado coeficiente 

combinado de transmissão de calor h. Este coeficiente combina os efeitos da radiação e 

convecção entre a superfície do forno e o fluido em questão, no caso o ar. Segundo Kreith 

(1977), os valores do coeficiente combinado h variam de 6 a 30 W/m²K para o ar. 

Portanto, de forma a considerar os efeitos da radiação e convecção na taxa equação 

acima, tem-se a seguinte taxa de transferência de calor: 

( )
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     (19) 

Com a equação 19 é possível obter a taxa de transferência de calor em qualquer 

instante da queima, desde que as seguintes informações estejam disponíveis: 

• Temperatura interna 

• Temperatura externa 

• Espessura da camada cilíndrica do SiC formado 

• Espessura da camada isolante de mistura 

• Raio interno do condutor 

• Coeficiente de condução de calor do SiC 

• Coeficiente de condução de calor da mistura 

• Coeficiente combinado de transmissão de calor do ar 
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5.3 Influência da espessura da camada isolante na t axa de transmissão de calor 

É possível afirmar que para o processo de produção de SiC, quanto menor a taxa de 

transferência de calor para o ambiente, maior é o aproveitamento térmico do forno. Logo, é 

interessante conhecer qual a influência da espessura da camada que faz o papel de 

isolamento térmico na taxa de transferência de calor. 

Nas seções abaixo, serão estabelecidos os critérios e premissas adotados para 

obter-se as informações necessárias ao cálculo do modelo da equação 19. 

 

5.3.1 Temperatura interna 

Conforme citado na seção 1.5, a variação da temperatura máxima no condutor entre 

três pesquisadores distintos é de 2250 a 2840 K.  

Neste modelo, será adotada como temperatura máxima interna no condutor o valor 

2480 K, determinado por Gupta (2001). 

 

5.3.2 Temperatura externa 

A equação 19, que será utilizada no modelo, contempla o fenômeno de transferência 

de calor por convecção. Portanto para a superfície externa será considerada a temperatura 

ambiente 298 K.  

 

5.3.3 Espessura da camada de SiC formado 

A espessura E1 da camada de SiC formado, nada mais é do que a diferença entre o 

raio do cilindro de SiC (r1) e o raio do condutor (r2). 

121 rrE −=       (20) 
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Para obter o raio do cilindro de SiC serão utilizados os dados históricos de consumo 

específico de energia em KWh por quilograma de SiC formado. Dessa forma, em qualquer 

instante da queima, com o consumo acumulado de energia é possível obter a quantidade de 

SiC formado, através da equação: 

χ
ε=S

       (21)          

Sendo S, ε e Χ, respectivamente a quantidade de produção de SiC formado, a 

energia consumida pelo forno e o consumo específico de energia histórico do forno. 
 

Como a geometria do SiC formado é um cilindro vazado, é possível obter o seu 

volume através da equação: 

( )LAAV 12 −=       (22)
 

Sendo A1 e A2, as áreas das circunferências de r1 e r2 do modelo. Logo o volume do 

cilindro de SiC pode ser definido como: 

( )LrrV 2
1

2
2 ππ −=      (23) 

A variável r1 não varia durante a queima, entretanto de acordo com a equação 20, é 

necessário conhecer r2 para calcular E1 . 

Para obter r2 através da equação 23, é necessário conhecer o volume do cilindro de 

SiC, que pode ser obtido através da massa específica, conforme abaixo: 

     
1ρ

S
V =

       (24)
 

Onde 1ρ  é a massa específica do cilindro de SiC. Substituindo a equação 21 na 

equação 24, tem-se que: 

χρ
χ
1

=V
      (25)

 

Da equação 23 tem-se que: 

πL

V
rr += 2
12

      (26)
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Então, é possível obter 2r  em função de todas as outras variáveis:  

πχρ
ε
L

rr
1

2
12 +=

     (27)
 

Portanto, a espessura da camada de SiC formado é: 

1
1

2
11 r

L
rE −+=

πχρ
ε

    (28)
 

 Na qual, ε é o consumo de energia acumulado do forno, χ é o consumo específico 

de energia histórico do forno, 1ρ  a massa específica do cilindro de SiC e L o comprimento 

do cilindro. 

 

5.3.4 Massa específica 

De acordo com Incropera et al (2007), o valor da massa específica para o SiC 

cristalizado é 3,16 g/cm³.  

 

5.3.5 Espessura de camada isolante de mistura 

A camada de mistura excedente do forno acaba funcionando como um isolante 

térmico. A espessura dessa camada, E2, pode ser definida para este modelo como: 

232 rrE −=       (29) 

Sendo r3, o raio da circunferência da camada externa composta de mistura, que é 

concêntrica ao cilindro de SiC. Neste modelo em regime permanente serão atribuídos 

diversos valores a r3, com incrementos de 1 cm, para determinar qual a influência da 

espessura isolante na taxa de transmissão de calor. Portanto, r3 é a variável deste modelo a 

ser calculada. 
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5.3.6 Raio interno do condutor 

O raio do condutor, r1, é o raio da circunferência que forma o condutor de grafite, que 

ao longo da queima se transforma na parte vazada do cilindro de SiC. Em algumas plantas 

se utilizam outras formas geométricas para o cilindro. Entretanto, como o gradiente de calor 

é concêntrico, a medida que o SiC vai sendo formado, o seu interior vazado acaba tendo a 

forma de uma circunferência, com a área da seção muito semelhante ao do formato do 

condutor antes da queima. 

Portanto, mesmo em fornos cujas formas dos condutores não são circulares, é 

possível considerar que a área vazada do cilindro é a mesma de um forno com condutor 

circular. Ou seja,  

π
1

1

A
r =

                             (30)
 

Sendo A1 a área da seção do condutor de cilindro. 

 

5.3.7 Condutividade térmica do SiC 

Segundo Incropera, et. al (2007), a condutividade térmica do SiC, k1, a 300 K é 490 

W/(m.K). Entretanto, a medida que se aumenta a temperatura, k1 diminui, sendo o valor 

mínimo encontrado 30 W/(m.K), para 1500 K.  

Como a temperatura de formação do SiC é superior a 1500 K, durante toda a queima 

a temperatura do cilindro de SiC estará acima de 1500 K. Portanto, será utilizado o valor 

referente a essa temperatura neste modelo: 

 

)./(301 KmWk =
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5.3.8 Condutividade térmica da mistura 

Para determinar a condutividade térmica da mistura é necessário conhecer a sua 

composição, bem como os coeficientes de condução de calor dos materiais que a 

compõem. 

 

5.3.8.1 Coque 

Incropera et al (2007), fornece os dados de condutividade térmica para temperaturas 

distintas, variando desde 300 a 1500 K, conforme a Tabela 8: 

 

Tabela 8 – Condutividade térmica do carbono em função da temperatura 

T (K) kc (W/m.K)
300 1,6
400 1,89
600 2,19
800 2,37

1000 2,53
1200 2,84
1500 3,48  

 

Foi utilizada uma planilha eletrônica para obter a curva da Figura 16 a partir dos 

valores da Tabela 8 em um gráfico de dispersão. Com o método de regressão exponencial, 

foi possível também obter a equação da variação da condutividade térmica com a 

temperatura: 
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 Condutividade Térmica do Carbono
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Figura 16 – Condutividade Térmica do Carbono em função da Temperatura 

Portanto, kc pode ser definido a partir da equação: 

T
c ek 0005,05491,1=      (31)

 

 

5.3.8.2 Areia 

O mesmo procedimento do item acima foi realizado para determinar a equação da 

condutividade térmica do quartzo. 

Tabela 9 – Condutividade térmica do quartzo em função da temperatura 

T (K) kq (W/m.K)
300 10,4
400 7,6
600 5
800 4,2  
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Figura 17 – Condutividade térmica do Quartzo em função da temperatura 
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Como é possível observar na Figura 17, a linha de tendência utilizada não foi 

exponencial, sendo uma linha de potência. 

Logo, a equação da variação da condutividade térmica com a temperatura para o 

quartzo é: 

9402,05,2159 −= Tk q          (32) 

 

5.3.9 Influência do teor de SiC da mistura na condu ção de calor 

Sabe-se que a condutividade térmica do SiC é muito maior do que das matérias 

primas coque e areia. Dessa forma, é possível afirmar que o teor de SiC encontrado na 

mistura, apesar de baixo, tem uma influência significativa no valor da condutividade térmica 

da mistura. 

Assume-se, para os fins desse estudo, que a condutividade térmica da mistura pode 

ser determinada pela relação direta da proporção dos seus três componentes. Para estimar 

a condutividade térmica, serão considerados os valores de k para carbono, quartzo e SiC, 

de acordo com suas respectivas proporções na composição da mistura. Logo, a partir das 

equações 31 e 32, foi possível desenvolver a equação 33: 

YTDeBk T 30)5,2159()5491,1( 9402,00005,0
2 ++= −

   (33) 

Sendo B, D e Y as respectivas proporções de coque, areia e SiC na composição da 

mistura.  

 

5.3.10 Perfil de temperatura da camada de mistura 

Conforme demonstrado na equação 33, além da composição da mistura, a sua 

condutividade térmica varia também com a temperatura. 
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Como é um modelo em regime permanente, a temperatura varia apenas em função 

do raio da espessura da camada de mistura. Logo, para obter a temperatura média da 

camada de mistura é necessário calcular o perfil de temperatura em função de r3. 

Considerando apenas a camada de mistura para a equação 17, é possível chegar à 

equação 34: 

( )










−=

2

3ln

2

r

r

kLTeT
q eSiC π

      (34) 

Sendo, eSiCT  a temperatura externa do cilindro de SiC, que será definida como a 

temperatura mínima de formação do material. Integrando-se a equação 15 de r2 a um raio 

arbitrário r e utilizando-se o resultado da equação 34 tem-se:
 

 

∫∫ =
Te

TeSiC

r

r

dT
rLK

qdr

22π
      (35) 

que fornece,  

 

2
ln

ln
)(

2

3 r

r

r

r
TT

TrT eSiCe
eSiC

−
+=

     (36) 

 

Através da equação 36 foi possível traçar o gráfico de perfis de temperatura variando 

com um r arbitrário para diferentes valores de r3, conforme Figura 18. 
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Perfil de Temperatura da mistura para qualquer r
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Figura 18 – Perfis de temperatura em função de r para distintos valores de r3 

 

Substituindo a equação 36 na equação 33, foi possível obter k2 em função do raio r e 

da composição da mistura. 

 

 

             (37) 

 

5.4 Análise da camada isolante 

Com todas as premissas definidas nos itens anteriores, é possível agora obter uma 

curva que demonstra o comportamento da taxa de transferência de calor a medida que a 

camada isolante é aumentada através da equação 19, já demonstrada anteriormente: 
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−=

    (38) 

Utilizando os dados típicos de um forno industrial, foi traçada curva abaixo 

considerando o aumento da camada de isolante para incrementos de 1 cm. 
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Figura 19 - Taxa de transferência de calor em função da espessura da camada de 

mistura isolante 

Através da curva da Figura 19, é possível observar que a partir de um determinado 

ponto, o efeito do aumento da camada isolante é atenuado, ou seja, algumas plantas podem 

estar mantendo um estoque desnecessário de matéria prima, que funcionam como isolante 

térmico, sem obter um benefício disto.  

Ou, algumas plantas podem estar trabalhando no ponto da curva onde ainda há uma 

variação significativa de taxa de transferência de calor. Tais plantas provavelmente teriam 

uma isolação térmica deficiente. 

Como o processo de produção de SiC consome mistura a medida que o SiC vai 

sendo formado, a massa do forno se altera durante a queima, principalmente devido a perda 

de massa por CO. 

Portanto, a espessura mínima definida deve ser a espessura no final da queima. 

Dessa forma garante-se que, durante toda a queima, tem-se a espessura mínima definida. 

Para determinar então, qual a quantidade de mistura necessária para montar o forno, 

é necessário realizar o balanço de massa de toda a queima. 
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5.5 Balanço de Massa 

O balanço de massa do forno Acheson tem como objetivo determinar a quantidade 

de massa perdida pelo forno durante a sua queima. Para isso, deve-se determinar a relação 

estequiométrica entre produtos e reagentes 

Para se obter a relação estequiométrica entre produtos e reagentes é necessário 

retomar a equação 1: 

)(2)()(3)(2 gCOsSiCsCsSiO +→+      (1) 

Essa é a equação de reação estequiométrica da formação do SiC, que possui 

apenas três elementos químicos, são eles: Silício (Si), Carbono (C) e Oxigênio (O).  

Da tabela periódica se obtém facilmente o peso atômico dos referidos elementos, 

conforme Tabela 10. 

Tabela 10 - Peso Atômico dos elementos presentes nos reagentes 

Elemento Peso Atômico
Si 28,09

C 12,01
O 16,00  

 

Da Tabela 10 é possível obter, então, o peso molecular dos reagentes, conforme 

Tabela 11. 

Tabela 11 – Peso Molecular dos reagentes em g/mol 

Reagentes Peso Molecular
SiO2 60,08
3C 36,03

Total 96,12  

 

É mostrado na Tabela 11 que a relação de massa entre a sílica e o carbono é de 

1,67 gramas de Sílica para cada grama de Carbono. Também é possível observar que o 

peso molecular do Carbono na mistura representa 37,5% do peso total dos reagentes. Ou 
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seja, se estão disponíveis as matérias primas carbono e sílica com 100% de pureza e livres 

de umidade, bastaria preparar uma mistura com 37,5 % de carbono para se obter a mistura 

estequiométrica para a reação.  

O peso molecular total dos reagentes é 96,12. Pelo princípio da conservação de 

massa, o peso molecular dos produtos deve ser igual a 96,12, o que é confirmado na Tabela 

12. 

Tabela 12 – Peso Molecular dos produtos 

Produtos Peso Molecular
SiC 40,10
2CO 56,02
Total 96,12  

 

Na Tabela 12, é mostrado uma importante relação estequiométrica entre os dois 

produtos da reação, onde são eliminados 1,4 gramas de CO para cada grama de SiC 

formado.  

É importante ressaltar que a proporção de 37,5% de Carbono e 62,5% de Sílica na 

mistura estequiométrica não é igual à mesma proporção de coque e areia respectivamente 

para a produção industrial.  

A reação de formação do SiC realizada em fornos industriais não utiliza matérias 

primas puras. O coque de petróleo utilizado tem um fator de carbono que varia de acordo 

com cada refinaria fornecedora do material. Já a areia tem uma pequena variação no teor de 

sílica, que depende tanto da sua extração quanto do seu beneficiamento. 

Além disso, a matéria prima contém umidade e isto também contribui para a 

diferença entre as massas da matéria prima e dos reagentes puros.  

Portanto, para obter a receita da mistura, deve haver compensações para impurezas 

e umidade.  
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Denomina-se J, o índice de correção das matérias primas em função das umidades e 

teores de pureza, sendo cJ  o índice de correção para o coque e aJ o índice de correção 

para a areia. Logo,  

FCHJ cc )1( −=      (39) 

ou                            

Cc HFCFCJ .−=                                               (40) 

Sendo FC o fator de carbono presente no coque e Hc
 a umidade do coque. 

Analogamente para o índice aJ  de correção para a sílica, tem-se 

aa HFSFSJ .−=      (41) 

Sendo FS o fator de sílica presente na areia e aH  a umidade da areia. 

Para determinar então, qual a proporção em massa de coque na mistura, deve-se 

dividir a proporção de carbono pelo fator de correção, logo: 

 

c
c J

m
375,0' =

      (42)
 

Analogamente para a areia: 

a
a J

m
625,0' =

      (43)
 

Como os valores cm  e am  são corrigidos, a soma dos dois valores será um número 

maior que um. Logo, deve-se calcular a proporção que cada valor corrigido corresponderia 

numa quantidade unitária de mistura, portanto: 

 

''

'

ac

c
c mm

m
m

+
=

      (44)
 

Substituindo, 
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ac

c
c

JJ

J
m

625,0375,0

375,0

+
=

     (45)

 

Simplificando,  

 

                                                                                                                                 (46) 

 

E finalmente, substituindo os índices de correção, tem-se: 

 

                                                                                                  (47) 

 

A equação acima calcula a proporção em massa de coque da receita 

estequiométrica da mistura. Para calcular a proporção de areia, basta subtrair mc do valor 

unitário. Logo,  

 

                                                                                                     (48) 

 

Portanto, para determinar a massa de água eliminada pelo forno, deve-se considerar 

a proporção de coque e areia conforme demonstrado acima e as suas respectivas 

umidades. 

 

5.6 CO eliminado 

Antes de determinar a quantidade de CO eliminado pelo forno, é preciso verificar o 

teor de SiC presente na mistura da zona de reação. O SiC presente na mistura da zona de 

reação faz parte do cilindro de SiC formado no final da queima, logo é uma quantidade já 

reagida e consequentemente não libera CO durante a queima. 
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Entretanto, a quantidade de mistura nova que entrou na cobertura do forno, ao final 

da queima, adquire um teor de SiC semelhante ao da zona de reação. 

Ou seja, para calcular o CO eliminado pelo forno, é aceitável considerarmos que o 

teor de SiC já reagido presente na zona de reação compensa o SiC formado na mistura 

nova durante a queima. Logo, a quantidade de CO gerado e eliminado pelo forno é 

proporcional à quantidade de SiC que o forno produziu, que também é proporcional à 

energia consumida pelo forno.  

Da relação 1,4 g de CO para 1 g de SiC, é possível chegar na equação abaixo: 

S4,1=Ψ       (49)
 

Onde  Ψ é a quantidade de CO gerado e S é a quantidade de SiC produzido. Como a 

quantidade de SiC produzido é desconhecida antes da desmontagem do forno, é possível 

obter essa informação através do consumo de energia, bem como do consumo específico 

histórico. Substituindo a equação 21 na equação 49 tem-se: 

χ
ε

1,4 =Ψ
      (50)

 

Onde ε e χ são a energia consumida pelo forno e o consumo específico histórico 

respectivamente. 

 

5.7 Determinação da quantidade ótima de mistura 

Na Figura 19 foi apresentada a taxa de transferência de calor variando em função da 

espessura da camada de mistura e foi possível observar que a partir de um certo ponto, os 

benefícios térmicos no forno não acompanham o aumento da espessura do isolante. 

Visualmente é possível perceber em qual faixa ocorre a estabilização do benefício, 

entretanto não foi possível determinar o ponto ótimo.  
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O método escolhido para determinar a espessura ótima foi a análise financeira. Esta 

análise consiste em determinar o ponto cujo custo de capital de giro para se manter a 

mistura em excesso nos pátios ultrapassa os ganhos do custo energético pelo isolamento 

térmico do forno. 

 

5.7.1 Custo da Mistura 

O custo de capital de giro para manter a mistura em excesso nos pátios depende do 

custo da matéria prima. 

Pelo balanço de massa foi possível calcular a quantidade de mistura transformada 

em SiC e a quantidade de água e gás CO eliminado pelo forno durante a queima. Também 

foi possível determinar a massa da mistura equivalente a cada incremento de 1 cm de 

mistura isolante. 

Logo, além da massa de mistura para cada incremento de 1 cm, é necessário 

adicionar a massa de CO eliminado durante a queima, bem como a massa da água 

evaporada. A Figura 20 mostra a variação da massa da mistura em função da espessura da 

sua camada para os dados de uma operação típica industrial.  

O gráfico mostra claramente que a massa não parte da origem quando o incremento 

é zero.  Isso ocorre em função das massas de CO e água adicionadas ao cálculo. 
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Figura 20 – Massa da mistura em função da espessura da camada isolante 

 

Com a massa de mistura necessária calculada, e o custo de cada matéria prima, 

facilmente se obtém o custo de mistura necessário para cada variação do incremento da 

camada isolante.  

Com o custo do coque estimado em R$ 400,00 e o custo da areia estimado em 

R$100,00, foi possível obter a curva de custo da mistura em função da espessura da 

camada isolante, demonstrada na Figura 21. 
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Figura 21 – Custo da Mistura em função da espessura de camada isolante 
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5.7.2 Custo Energético 

A variação do consumo específico em um forno Acheson é influenciada por diversas 

variáveis, tais como: isolação térmica, qualidade da mistura, granulometria dos reagentes, 

potência e dimensões do forno, dentre outros.   

Devido à falta de repetibilidade dessas variáveis em operações de fornos Acheson, 

determinar a influência de uma única variável se torna muito difícil. 

Entretanto, através de observações em algumas plantas com diferentes tipos de 

fornos, foi possível estabelecer um método para estimar qual a influência da variável 

isolamento térmico. 

No período de observação das plantas, foi possível perceber que existe uma grande 

repetibilidade do consumo específico de energia para cada planta. 

Uma dessas plantas (Planta 2) possui uma camada de mistura isolante visualmente 

excessiva. Em outra planta (Planta 1), praticamente inexiste a camada de mistura isolante, 

estando presente apenas a zona de reação. A diferença entre o consumo específico médio 

dessas duas plantas é 2,5 MWh/t de SiC.  Essa diferença será denominada ∆χ. Logo, 

5,2=∆χ  MWh/t 

Devido às características opostas de isolamento térmico entre as duas plantas, para 

esta análise financeira, o isolamento térmico será considerado a única variável responsável 

pela diferença entre o consumo específico das duas plantas. 

Neste modelo, a camada de mistura isolante varia de 0 a 3 metros com variações de 

incremento de 1 cm. 

Foi assim calculada a derivada da taxa de transferência de calor q’ em função da 

espessura para cara incremento de 0,01 m.  

dE

dq
q ='

     (51) 
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Foi traçada a curva que mostra a taxa de variação da taxa de transferência de calor 

em função da espessura, conforme a Figura 22. 
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Figura 22 – Taxa variação da taxa de transferência de calor em função da espessura 

isolante 

Para determinar a influência µ de cada q’ em ∆χ, divide-se ∆χ pelo somatório de q’, 

logo: 

∑
∆=

'q

χµ
     (52) 

 

Ou, 

 

∑
=

'

5,2

q
µ

     (53) 

Portanto é possível traçar a curva que demonstra a variação do consumo específico 

em função espessura da camada de mistura isolante, conforme Figura 23: 
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Figura 23 – Variação do Consumo Específico em função da espessura de camada isolante 

de mistura 

 

Assumiu-se que a diferença de consumo específico entre as duas plantas, 2,5MWh/t, 

depende unicamente da espessura da camada isolante. Essa hipótese fica evidenciada na 

Figura 23, quando a diferença do consumo específico vai de 2,5 a 0 em função da 

espessura isolante. 

Para calcular o custo energético é necessário conhecer o custo do MWh para a 

indústria. A Figura 24 demonstra a variação do custo de energia em função da camada de 

mistura isolante para um custo simulado do MWh em R$150,00. 
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Figura 24 - Custo da Energia em função da espessura da camada de mistura isolante 
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Portanto, a partir da interseção das curvas de custo de energia e mistura é possível 

obter a espessura ótima da camada isolante, conforme Figura 25. 

Custo de Energia e Custo de Mistura x espessura da 
camada de mistura isolante
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Figura 25 – Comparação dos custos de mistura e energia em função da camada de 

mistura isolante 

É possível observar que o ponto de interseção entre as duas curvas é o ponto onde, 

a partir dele, o custo da mistura não compensa os benefícios trazidos pelo isolamento 

térmico. Ou seja, para os dados típicos de um forno Acheson industrial utilizados para obter 

as curvas demonstradas neste capítulo, a espessura ótima de camada isolante é 1,17 m. 

 

5.8 Sistematização do modelo 

Conforme mencionado anteriormente, distintas operações apresentam distintas 

variáveis que apresentariam distintos resultados.  

De forma a simplificar e ganhar praticidade com o modelo, é necessário desenvolver 

um sistema que permita modificar as variáveis do processo e obter o resultado com maior 

agilidade. Tal sistema foi desenvolvido em uma planilha eletrônica utilizando as equações 

desenvolvidas neste estudo. 
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5.8.1 Definição das variáveis de entrada e saída 

De acordo com a Tabela 13, foram definidas as variáveis de entrada. 

Tabela 13 – Entrada de dados 

Tipo de dados unidades
D A D O S   D O   F O R N O

Comprimento Condutor m
Raio do Condutor m

Energia Consumida MWh
Cons. Especif. historico MWh/t

D A D O S   D O   C O Q U E
Umidade

Teor de Carbono
Massa Específica g/cm³
Custo tonelada R$/t

D A D O S   D A   A R E I A
Umidade 

Teor de Sílica
Massa Específica g/cm³
Custo tonelada R$/t

D E M A I S   D A D O S
Teor de SiC Mistura

Massa específica SiC Pedra g/cm³
Massa Específica SiC grão g/cm³

Coefic. Cond. Termica W/mK
Coef. Global de TRC ar W/m2K

Custo MWh R$/MWh  

Portanto, para se obter a espessura ótima do cilindro deve-se entrar com os dados 

da Tabela 13 no sistema desenvolvido. Também foram definidas as variáveis de saída, 

conforme Tabela 14. Percebe-se que, além da espessura ótima da camada isolante, o 

sistema também fornece dados de saídas interessantes para a análise do processo, tais 

como a produção do forno em toneladas e a quantidade de CO gerado na queima em 

toneladas.  

Tabela 14 – Saída de dados 

Tipo de dados unidades
Produção do Forno t
CO gerado t

Coefic. Cond. Mistura W/mK
Custo Mistura Nova R$/t
Espessura Cilindro SiC m

Espessura ótima Isolante m  
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5.8.2 Folha de rosto do sistema 

Foi desenvolvida uma folha de rosto para o sistema onde é possível inserir os dados 

de entrada, ler os dados de saída, bem como os seguintes gráficos em função da camada 

de mistura isolante: 

• Taxa de transferência de calor  

• Custo da Mistura 

• Custo da Energia 

• Comparação entre custo da mistura e energia com a interseção 

Tal sistematização possibilita que o modelo seja implantado em qualquer planta de 

Carbeto de Silício onde estejam disponíveis os dados de entrada definidos na Tabela 13. 

De forma a ilustrar a funcionalidade do sistema, duas simulações serão 

demonstradas na próxima seção. 

 

5.8.3 Simulações no sistema 

Para as simulações, de forma a analisar a influência das dimensões dos fornos, 

somente o comprimento do condutor do forno será alterado, os demais dados de entrada 

não sofrerão alterações. 

 

5.8.3.1 Simulações 

Para a primeira simulação, o condutor do forno terá um comprimento de 30 metros e 

a energia fornecida será de 1200 MWh. Na Figura 26 é apresentada a folha de rosto com os 

resultados dessa simulação.  
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Figura 26 - Folha de rosto com os resultados da primeira simulação 
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Figura 27 - Folha de rosto com os resultados da segunda simulação 
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A segunda simulação, conforme mostrado na Figura 27, foi realizada mantendo-se 

os dados de entrada da primeira simulação com exceção do comprimento do forno, que foi 

alterado para 40 metros. Percebe-se nas duas simulações, que alterando apenas o 

comprimento dos fornos, a inclinação das curvas não sofreram grandes alterações. A 

espessura da camada isolante que na primeira simulação foi 1,34 m, acabou reduzindo 

apenas 17 cm na segunda simulação, sendo 1,17 m.  

Portanto, sistematizar o modelo se mostrou importante, pois foi possível analisar os 

resultados de forma rápida alterando quaisquer das variáveis de entrada. 
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6 Considerações finais 

6.1 Conclusões 

Conforme mencionado anteriormente, a comunidade científica e industrial encontra 

no processo Acheson um grande potencial pra estudos e avanços nessa tecnologia.  

A análise térmica do forno Acheson através da sua curva de resistência elétrica foi 

validada através dos experimentos. Foi possível observar que mantendo o forno com 

potência parcial durante três horas, a oscilação da curva de resistência após a retomada de 

potência normal, quando comparada a três horas de desligamento, foi atenuada.  

Conclui-se que a energia economizada para recuperar as condições térmicas do 

forno após as três horas de potência parcial é praticamente a mesma energia fornecida ao 

forno durante essas três horas. O método utilizado para realizar este balanço foi a análise 

da variação da curva de resistência. O balanço energético foi confirmado para os dois 

experimentos em fornos diferentes e para potências parciais diferentes. 

Portanto, analisar qualitativamente o comportamento térmico do Forno Acheson 

através da sua curva de resistência elétrica se mostrou eficiente. 

Foi desenvolvido também um modelo de transferência de calor em regime 

permanente para responder uma importante questão da indústria do Carbeto de Silício. 

Trata-se da influência no forno, da quantidade de mistura que trabalha como isolante 

térmico. 

Através do modelo, foi possível observar que a partir de certa espessura de mistura 

isolante, os benefícios térmicos não aumentam na mesma proporção.  

Para determinar a espessura ótima, o custo da mistura foi comparado com o custo 

da energia. Ambos os gráficos foram traçados e através da interseção entre eles foi definido 

o ponto ótimo, cujo custo de capital de giro, para manter a mistura isolante em estoque, 

ultrapassa o custo evitado pelo isolamento térmico. Ou seja, algumas plantas podem estar 

mantendo um estoque desnecessário que eleva o capital de giro da empresa. 
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Devido à quantidade de equações e variáveis presentes neste modelo, fez-se 

necessário sistematiza-lo para que distintos fornos com distintas variáveis possam ser 

estudados pelo modelo.  Duas simulações foram realizadas com diferentes dados de 

entrada. Foi então possível perceber a magnitude da variação dos dados de saída em 

função da alteração de dados de entrada. 

 

6.2 Etapas futuras  

Em relação à análise do comportamento térmico do forno através da sua curva de 

resistência elétrica, existem outras vertentes que podem ser exploradas por este mesmo 

método, tais como: 

Percebeu-se que a tendência de queda da resistência elétrica, ao longo da queima, 

ocorre devido ao aumento da quantidade de SiC formado. Portanto, uma das alternativas de 

estudo seria determinar o momento ideal de desligamento do forno através da estabilização 

da curva de resistência. 

Em relação aos modelos de transferência de calor, existe potencial para pesquisas e 

simulações de modelos de regime transiente em softwares específicos, que poderiam 

determinar com mais precisão as temperaturas no condutor e na periferia do cilindro de SiC. 

Através do balanço de massa realizado, foi possível determinar a quantidade de CO 

gerado em relação a energia fornecida ao forno. Um futuro estudo importante seria a 

viabilidade econômica para recuperação e tratamento do monóxido de carbono para fins de 

geração termoelétrica. 
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Anexo 

Anexo A - Exemplo de uma simulação 
 

Dados do cálculo da taxa de transferência de calor através da equação 38, com 
incrementos de 0,01 m (r3-r2). Os valores de R2 e R3 abaixo se referem aos segundo e 
terceiro termos do denominador da equação 38, relativos a resistências térmicas.  
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