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1. OBJETIVO 

 

O Presente Relatório tem por objetivo apresentar todas as informações obtidas no decorrer dos 

serviços de recapacitação térmica na caldeira de biomassa da ERB, na Parada Geral 2018, 

localizado na área interna da Dow Brasil, em Candeias (Ba), para uma melhor avaliação do 

empreendimento.  

Como partes integrantes deste relatório, apresentamos os dados gerais, as atividades realizadas 

em pré-parada e parada e as diretrizes de segurança do trabalho. 

Estas informações agregadas de forma sistemática oferecem oportunidades de histórico para 

avaliações futuras dos serviços realizados.  

 

2. DADOS GERAIS 

 

 Cliente: ERB Energias Renováveis do Brasil 

 Contrato: PC 878 – W/18 – REV 04/4500038808 

 Período de execução do serviço: 24/09/2018 à 08/10/2018 

 Nº de colaboradores envolvidos: 10 

 Regime de trabalho: Os serviços foram realizados de Segunda a Sábado no período 

diurno. 

- Horário: 07:30 hs às 18:30 hs. 

 

3. POLITICA DA QUALIDADE 

 

 Prezar pela qualidade dos nossos serviços de acordo com especificações do cliente e de 

normas técnicas;  

 Promover a qualificação dos nossos colaboradores estimulando a criatividade, a inovação 

e a utilização de tecnologias adequadas;  

 Promover a melhoria contínua dos nossos processos, superando as expectativas dos 

nossos clientes;  

 Obter resultados produtivos e financeiros satisfatórios, de acordo com padrões éticos de 

conduta social. 

 

4. SEGURANÇA NO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL 

 

A Risoterm junto com a equipe da ERB apresentou uma equipe de segurança, capacitada e 

especializada em Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional com a finalidade 

de analisar as atividades que foram realizadas e suas condições ambientais, identificando os 
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possíveis riscos e eliminando ou atenuando essas condições evitando eventos indesejados. 

Cumprimos rigorosamente o Programa de Segurança da ERB, bem como o Programa de 

Segurança da Risoterm, estabelecido para esta Intervenção.  

Esta equipe apoiou os executantes nas suas análises de risco, manteve auditorias 

comportamentais constantes durante a jornada de trabalho, acompanhamento de abertura da 

Permissão de Trabalho Seguro – PTS. 

Tratando-se de uma intervenção, todos os nossos colaboradores foram treinados nas Instruções 

de Trabalho, nas ART's específicas, nas Folhas de Dados Técnicos dos materiais de aplicação, 

NR´s 33 e 35, seguindo-se rigorosamente os procedimentos estabelecidos.   

O resultado desse trabalho foi a realização das atividades sem nenhum acidente, incidente ou 

desvio por parte da RISOTERM.   

 

5. PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DA RISOTERM 

 

Para a realização dos serviços foram utilizados no processo de trabalho as seguintes ferramentas 

e equipamentos: 

 

 Caminhão para apoio; 

 Misturador de concreto refratário; 

 Vibrador de Imersão Elétrico; 

 Martelete pneumático TEC 11; 

 

Ferramentas Manuais diversas como: colher de pedreiro, martelo, marreta de ferro, ponteiro, 

talhadeira, pá, masseira, balde, serrote, alicate. 

 

6. INSPEÇÃO 

Inicialmente, realizamos em conjunto com as equipes de segurança e operação da ERB, o 

monitoramento para atestar o cumprimento de todos os itens de segurança previstos para acesso 

ao equipamento. 

Após todas as diretrizes de segurança terem sido definidas, foi liberado o acesso para início das 

atividades. Realizamos juntamente com a fiscalização da ERB, o sr. Lucas Santos e com o 

inspetor da empresa Acinor, o sr. Luciano Bastos, uma inspeção interna para validação do 

escopo. 
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6.1 ESCOPO 

Item Descrição Dimensões 

1 Nível 15320 4 BV´s + 1 Chapa Defletora

4 BV´s + 1 Chapa Defletora

3,0 x 0,2 x 0,10 (lado direito)

3,0 x 0,2 x 0,10 (lado esquerdo)

4 BV´s + 1 Chapa Defletora

3,0 x 0,1 x 0,10 (lado direito)

3,0 x 0,1 x 0,10 (lado  esquerdo)

4 BV´s + 1 Chapa Defletora

9,6 x 0,25 x 0,10

3,0 x 0,1 x 0,10 (lado direito)

3,0 x 0,1 x 0,10 (lado  esquerdo)

4 BV´s + 1 Chapa Defletora

9,6 x 0,25 x 0,10

3,0 x 0,1 x 0,10 (lado direito)

3,0 x 0,1 x 0,10 (lado  esquerdo)

ESCOPO

5 Nível 26220

Nível 18930 2

3 Nível 21320 

4 Nível 23520 

 

 

7. METODOLOGIA DE TRABALHO  

7.1. DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO 

 

A demolição do refratário antigo foi realizada com a utilização de Martelete pneumático com 

ponteira metálica e ferramentas manuais. Foi feita a demolição nos 5 BV´s da caldeira. Em cada 

nível foi realizada a demolição dos refratários deteriorados nas BV´s, nos sopradores de fuligem e 
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nas calhas que foram previamente definidas a necessidade de realizar a recapacitação, de acordo 

com o escopo. 

 

    

 

FOTO 01: REFRATÁRIO NA REGIÃO DAS CALHAS ANTES DE SER DEMOLIDO                         

FOTO 02: DEMOLIÇÃO DO REFRATÁRIO NA REGIÃO DAS CALHAS 

      

 

FOTO 03: BV PARCIALMENTE DEMOLIDA                         

FOTO 04: SOPRADOR DE FULIGEM PARCIALMENTE DEMOLIDO  
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Após a conclusão da demolição, iniciou-se o serviço de ¨Bota Fora¨, com a utilização de “big 

bags”. Posteriormente, o equipamento foi entregue para os serviços de caldeiraria, incluindo a 

soldagem dos grampos de ancoragem de aço inox, fornecidos pela Risoterm. 

 

7.2. ETAPAS INICIAIS   

 

Após a liberação do equipamento por parte da caldeiraria, iniciou-se a preparação do serviço 

conforme etapas supracitadas: 

 

1ª Etapa: Limpeza da região que será aplicado o novo material, eliminando impurezas e 

resíduos; 

2ª Etapa: Revestimento dos grampos de ancoragem com fita crepe nas extremidades, com 

intuito de criar uma folga que irá absorver as dilatações diferenciais que surgem entre o refratário 

e a ancoragem; 

3ª Etapa: Utilização de arame em inox para entrelaçar os grampos de ancoragem, solicitação da 

inspeção da ERB. 

       

          

FOTO 05: GRAMPOS DE ANCORAGEM NA BV APÓS APLICAÇÃO DA FITA CREPE NA EXTREMIDADE                      

FOTO 06: GRAMPOS DE ANCORAGEM NA CALHA APÓS AMARRAÇÃO DO ARAME  

 

7.3. APLICAÇÃO DO CONCRETO REFRATÁRIO  
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Finalizada a preparação dos grampos de ancoragem, deu-se início ao preparo do concreto 

refratário, com utilização do misturador, seguindo as fichas técnicas e de instrução de preparo e 

aplicação fornecida pelos fabricantes dos materiais. 

 

7.3.1. APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO NAS CALHAS 

 

No equipamento, nas regiões das calhas, foi utilizado o concreto agulhado CASTOGNI-80-LC-

2AL. 

Por se tratar de concreto de baixo cimento, deu-se grande atenção as instruções de uso do 

fabricante, desde a qualidade e % de quantidade de água para preparo, tempo de mistura e de 

trabalhabilidade do concreto, para um melhor resultado final.  

Ao aplicar o concreto, foi realizado o adensamento com utilização de vibrador de imersão e 

ferramentas manuais.  

 

      

 

FOTO 07: APLICAÇÃO DO CONCRETO CASTOGNI-80-LC-2AL COM UTILIZAÇÃO DO VIBRADOR ELÉTRICO 

FOTO 08: CALHA APÓS APLICAÇÃO DO CONCRETO CASTOGNI-80-LC-2AL 

 

7.3.2. APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO NAS BV´s E SOPRADORES DE 

FULIGEM  

 

A reconstrução do refratário nas regiões das BV´s e dos sopradores de fuligem foi realizada com 

concreto refratário CASTIBAR N, com utilização do misturador, seguindo as fichas técnicas e de 
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instrução de preparo e aplicação fornecida pelos fabricantes dos materiais. Para adensamento e 

acabamento, foi utilizando ferramentas manuais. 

 

      

 

FOTO 09: SOPRADOR DE FULIGEM APÓS APLICAÇÃO DO CONCRETO CASTIBAR N  

FOTO 10: BV APÓS APLICAÇÃO DO CONCRETO CASTIBAR N 

 

8. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO 

 

Durante a realização dos serviços de demolição e montagem do revestimento refratário na 

caldeira de biomassa da ERB, a equipe da Risoterm manteve a limpeza constante das áreas onde 

realizavam seus serviços evitando acúmulos de materiais de demolição e armazenamento de 

materiais de montagem em locais de circulação. 

Durante a etapa de aplicação do revestimento, nossos materiais e equipamentos necessários 

foram elevados, com apoio de máquina de carga, para a parte próxima do equipamento.  

Como etapa de conclusão dos serviços, foi realizada limpeza geral no interior da caldeira para 

retirada de restos de refratários, pedaços de madeira e outros tipos de materiais. 

 

9. CONTROLE DE PROCESSO 
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A qualidade do serviço foi assegurada através do cumprimento das Instruções de Trabalho da 

Risoterm, Normas, Fichas de Aplicação, Fispq e Ficha Técnica, fornecidas pelos fabricantes dos 

materiais.  

Durante a aplicação foram verificados os seguintes pontos: 

 Espessura do revestimento; 

 Verticalização; 

 Uniformidade no assentamento do revestimento. 

 

A equipe de aplicação foi composta por integrantes do quadro da RISOTERM com elevada 

experiência em revestimento refratário. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os serviços foram realizados buscando o melhor padrão de qualidade, atendendo às 

técnicas e especificações exigidas pelo cliente e pela boa prática e garantindo a performance dos 

materiais aplicados. A realização dos trabalhos foi beneficiada pela seleção de uma equipe 

qualificada e treinada para a atividade, pelo empenho e qualificação técnica da equipe de 

supervisão e pelo apoio prestado pelos srs. Falcão, Lucas Santos, durante todo o decorrer dos 

serviços. 

 

A integração das equipes nos garantiu uma maior produtividade e melhor aproveitamento 

no prazo e na qualidade da execução. 

 

 Esperando ter atendido às expectativas, colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que considerem necessários. 

 

      Atenciosamente, 

          

Larissa Mesquita 

Coordenador de Obras 

        

Paulo Roberto Gomes Mesquita 

Diretor 
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11. ANEXOS 

 

 Certificado de Qualidade 

 FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 

 Ficha Técnica 

 Instruções de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


